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  40  :كاريكاتير
***  

  
   الكامل بوقف االستيطانإاليمكن الدخول في مفاوضات  ال: شعث .1

نفى عضو الوفد الفلسطيني المفاوض ومفوض العالقات الدولية لحركة         : وكالة قدس نت لألنباء    - رام اهللا 
ح نبيل شعث وجود أي إمكانية للعودة للمفاوضات إال بوقف االستيطان الكامل وخاصة بالقدس المحتلة               فت

  .واالعتراف بالشرعية الدولية التي هي مرجعية ألي مفاوضات
وقال شعث لمراسل وكالة قدس نت لألنباء في رام اهللا إن الحراك الفلسطيني الدولي في األمـم المتحـدة                 

ع وهناك تغيير حقيقي، لكن إذا كانت الرباعية مصممة على العودة للمفاوضات فال             غير من طبيعة الوض   
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 وحدة استيطانية   1100يجوز أن يكون هناك بناء مستوطنة واحدة ولكن إسرائيل أعلنت باألمس عن بناء              
  ".جديدة في القدس المحتلة، وهذا ال يجوز

ان األخير حتـى اآلن واالكتفـاء بـاالعتراض    أنه طالما لم تعترض الرباعية على قرار االستيط      " :وتابع
المخفف من أوروبا والواليات المتحدة مثل هذا شيء مقلق وما الى ذلك يبقى كالما فارغا دون جـدوى،                  
بالتالي القيادة الفلسطينية لن تقبل بهذا البيان إذا لم تكن هناك محاسبة إلسرائيل ، وال نريد أن نسمع مثل                   

  ."تلك اإلدانات
المركزية تناولت موضوع المصالحة مع حركة حماس وأكدت على ماقاله الرئيس عباس            للجنة  ا أن   وأكد

فور عودته من نيويورك بأنه يجب اإلسراع في تنفيذ بنود المصالحة وتطبيق كامل لالتفاق، وبدء حـوار      
  .استراتيجي معمق معها للوصول الى المصالحة

ه سريعا مع حماس وهناك لقاء قريب سيعقد في القاهرة          اعتقد إن عزام األحمد بدء باتصاالت     " :وقال شعث 
معربا عن عتبه على حركة حماس داخل غزة وما صدر مـن تـصريحات              , "لبحث المصالحة واستكماله  

على لسان ناطقيها اإلعالميين من االعتراض على خطاب الرئيس والتوجه الى األمم المتحدة، ومـنعهم               
  .هذا التحركألي حراك شعبي وجماهيري في غزة لدعم 

  29/9/2011، وكالة قدس نت
  

  وضمان فلسطيني لتصويت ثمانية دول أعضاء .. في مجلس األمنتُبحث غداً " عضوية فلسطين" .2
تنطلق في مجلس األمن غداً عجلة دراسة ، أنه سوف نيويوركمن  29/9/2011الحياة، لندن، قالت 

من المقرر ان تعقد لجنة قبول األعضاء الجدد و. طلب فلسطين االنضمام عضواً كامالً الى األمم المتحدة
  .اجتماعها األول على مستوى سفراء الدول األعضاء في مجلس األمن

وأحال لبنان، الذي ينهي واليته في رئاسة مجلس األمن غداً، الطلب الفلسطيني على اللجنة أمس خالل 
 الـ األعضاء من الدول أياض  عدم اعترإلىونظرا .  من دقيقتينأكثرجلسة علنية وجيزة لم تستغرق 

 أولى جلسات أن في المجلس على نقل الملف، أعلن رئيس المجلس، السفير اللبناني نواف سالم 15
للنظر في ) بتوقيت نيويورك(العاشرة صباح الجمعة "اللجنة المعنية بقبول األعضاء الجدد ستعقد في 

  ." األمم المتحدةإلىطلب فلسطين االنضمام 
تحمل مسؤولياته وقبول طلب " إلىالفلسطيني في األمم المتحدة رياض منصور مجلس األمن ودعا السفير 

كبرى الكتل الناخبة في الجمعية العامة ( كتلة عدم االنحياز أن، مضيفاً "فلسطين للعضوية في أسرع وقت
اجتماعات "، أو "خطوة خطوة"ستعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة الطلب الفلسطيني ) في األمم المتحدة

  ."عاجلة في حال اقتضت الحاجة
  كشفرياض منصور، أن مارلين خليفةنقال عن مراسلتها،  29/9/2011السفير، بيروت،  ونشرت

 المبادرة الفلسطينية في مجلس األمن الدولي يقول لنا بعض األصدقاء بإمكان إتمامبهدف " أنّه "السفير"لـ
معية العامة، ما يشكل ضغطا على مجلس األمن للتسريع في  الجإلىتقديم طلب مواز بعد فترة من الزمن 

  . "بت طلب العضوية بشكل إيجابي، والى أن يتم الحسم ربما يقترحون جعلنا دولة مراقبة
 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية 1100 نيتها بناء األول أمس إسرائيلوصف منصور إعالن و

.  المحادثاتإحياء على جهود " الإجابة 1100ويمثل .. شرعيمسيء، واستفزازي وغير " بأنهالمحتلة 
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 على اللجنة الرباعية وعلى المفاوضات اإلسرائيلية واضحة من الحكومة إجابة" تلك الموافقة هي إنوقال 
  ." المستوطنات تشكل عائقا غير شرعي أمام السالمأنوعلى رفض االنصياع للتوافق العالمي على حقيقة 

وزير الشؤون من رام اهللا، أن  28/9/2011، )وفا(ألنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة اوجاء في 
رياض المالكي أعلن الخميس، أن الجانب الفلسطيني ضمن تصويت ثمانية أعضاء في  .الخارجية د

مجلس األمن لصالح الطلب المقدم للمجلس من أجل اعتماد فلسطين دولة كاملة العضوية في األمم 
  .المتحدة

العمل جار لتأمين الصوت التاسع الذي يكفل تمرير 'ل المالكي في تصريح إلذاعة صوت فلسطين، إن وقا
إما الذهاب باتجاه كولومبيا أو البوسنة والهرسك التي نركز 'الطلب، مبينا أن هناك خياران في ذلك 

  .'عليها
لس األمن، حددها المالكي وعن الدول الثمانية التي تم ضمان تصويتها  لصالح الطلب الفلسطيني في مج

روسيا، الصين، الهند، جنوب إفريقيا، البرازيل، لبنان، إضافة إلى نيجيريا والغابون كما أبلغ : باآلتية
  .رسميا من وزير الخارجية النيجيري ورئيس الغابون

  
   وبالمقاومة الشعبية السلمية"الالعنف"ـ العميق بفياض يؤكد التزامه .3

وقال . راء الفلسطيني سالم فياض إلى التمسك بالتظاهر السلمي ضد المستوطنيندعا رئيس الوز: ام اهللار
مثلما تمكن شعبنا ونجح باقتدار خالل العامين الماضيين في إبراز مشهد "في حديثه اإلذاعي األسبوعي 

الصراع بين شعب مصمم على البناء وترسيخ ثقافة الحياة، وبين االحتالل وطغيانه وظلمه ومحاوالت 
يره لعناصر الحياة ومصادرتها، فإنه ينجح اليوم أيضا في تأكيد حرصه على االلتزام العميق تدم

بالالعنف وبالمقاومة الشعبية السلمية، كما جسدتها ساحات وميادين بالدنا وكل أماكن وجود شعبنا، وهم 
ا وممتلكاتهم ومصادر ينشدون الحرية والبناء والحياة في مواجهة المستوطنين الذين يتربصون بحياة أبنائن

هذه هي رواية شعبنا لمعاناته وطموحاته، بل وأيضا إلصراره على التمسك بحقه في "وأضاف . "رزقهم
  ."1967الحياة حرا كريما في كنف دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 

  29/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  "إسرائيل"ير من منصبه النحيازه لـطلب فلسطيني للرباعية بتغيير بل: مصادر فلسطينية .4
 مصادر  أنخالد األصمعي، رام اهللا نقال عن مراسلها من 29/9/2011األهرام، القاهرة، نشرت 
 كشفت أن اللجنة الرباعية الدولية تعتزم تعيين مبعوث جديد لها للسالم في الشرق األوسط ،فلسطينية

عوث الحالي توني بلير مهددا بعدم قبول أية رعاية تقوم في أعقاب تلقيها طلبا فلسطينيا بتغيير المب وذلك 
بها الرباعية للمفاوضات مع إسرائيل في ظل استمرار بلير في منصبه كمبعوث للرباعية في المنطقة 

وقالت المصادر أن أعضاء الرباعية  . الواضح للجانب اإلسرائيلي علي حساب الفلسطينيينالنحيازهوذلك 
  .قد يتم تسميته قريبا, بعوث جديد للسالم في الشرق األوسطيبحثون اآلن في إيفاد م
صحيفة الديلي تلغراف أن  29/9/2011هيئة االذاعة البريطانية بي بي سي، في نفس السياق ذكرت 

 .يفيد بأن السلطة الفلسطينية تعتبر توني بلير متحيزا إلسرائيل وستجمد اللقاءات معهنشرت تقريرا 
 كانوا إذان في منظمة التحرير الفلسطينية سيجتمعون قريبا ليقرروا فيما وتقول الصحيفة إن مسؤولي

  ".شخصية غير مرغوبة"سيعتبرونه 
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وقال نبيل شعت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن بلير يبدو وكأنه دبلوماسي إسرائيلي في كثير من 
هائيا في بلير خصوصا بعد سعيه أما مسؤول فلسطيني آخر فقال إن الفلسطينيين فقدوا الثقة ن .المناسبات

وأكد مسؤول  .بكل ما أوتي من جهد لجمع األوربيين ضد أي محاولة فلسطينية لالنضمام لألمم المتحدة
  .آخر أن مواقف السلطة الفلسطينية تنحو في اتجاه عزله ومقاطعته

  
  عباس يهاتف بيريز مهنًئا بأعياد رأس السنة العبرية .5

 الفلسطينية محمود عباس، الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز مهنئاً إياه هاتف رئيس السلطة: رام اهللا
بحلول أعياد رأس السنة العبرية، في الوقت الذي تشهد فيه العالقات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 

  .توترا على خلفية توجه السلطة لطلب العضوية الكاملة في األمم المتحدة
  28/9/2011قدس برس، 

  
  ئب المقدسي عطون يؤكد تعرضه للتعذيب وإصابته أثناء عملية اختطافهالنا .6

أكد النائب المقدسي الذي اختطفته مؤخرا قوة من المستعربين تابع لجيش االحتالل، : القدس المحتلة
  .تعرضه ألذى شديد أثناء عملية اقتحام مقر الصليب األحمر واختطافه االثنين الماضي

" المسكوبية"ات نقلها محاميه من داخل حبسه بمركز التوقيف والتحقيق وروى أحمد عطون، في تصريح
، قصة اختطافه، وقال إن أيادي )28/9(غربي القدس المحتلة، وتم توزيعها على وسائل اإلعالم األربعاء 

المستعربين التفت فجأة على رقبته وقيدوا يديه إلى الخلف واقتادوه إلى سيارة عسكرية، مما أحدث 
ي أنحاء مختلفة من جسمه، وقد عرضته شرطة االحتالل على طبيب سجن المسكوبية الذي رضوضاً ف

، حيث قرر األطباء تعرضه ألزمة قلبية "بيكور حوليم"تخوف من حالته، وأمر بنقله فوراً إلى مستشفى 
ر نتيجة حادث االختطاف الذي رافق قيام قوات أخرى من المستعربين بمحاصرة سيارة زوجته  قبالة مق

فيما بينهم، رفعوا خاللها العصي واألسلحة " مشاجرة مصطنعة"الصليب، وترويعها من خالل قيامهم بـ
  .البيضاء

وأضاف عطون أن حالته الصحية تدعو للقلق الشديد كونه يتعرض للمرة األولى ألزمة أو جلطة قلبية، 
ل األدوية الالزمة بهذا خاصة وأنه كان قبل اختطافه قد بدت عليه أعراض السكري، وشرع في تناو

  .الخصوص
وأبدى عطون استغرابه الشديد إزاء تأخر إدارة الصليب بالقيام بالواجب المترتب عليها تجاهه، من 

وكونه اختطف من ساحة " يوماً متوالياً 453زيارته واالطمئنان عليه، كونه كان يعتصم في مقرها لـ
انة الصليب األحمر ولم تراع المواثيق والعهود المقر في عملية قرصنة صهيونية دنيئة، انتهكت حص

  ".المتبعة
  28/9/2011قدس برس، 

  
     بدأوا بعصيان شامل وتمرد على قوانين إدارة السجون األسرى: قراقع .7

أعلن وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، أمس، بدء األسرى  :فلسطين المحتلة
 االحتالل، احتجاجاً على اإلجراءات العقابية التي تفرضها عليهم إضراباً عن الطعام في جميع سجون

إدارات السجون، مؤكداً أن األسرى بدأوا بعصيان شامل وتمرد على قوانين إدارة السجون في خطوة هي 
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وقال قراقع خالل مؤتمر صحافي في رام اهللا . األولى من نوعها إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم 
طوة تتمثل بعدم االلتزام بقوانين إدارة مصلحة السجون، من حيث رفض ارتداء مالبس إن هذه الخ“

  .” السجن، وعدم الوقوف على العد اليومي وعدم االلتزام بتعليمات إدارة السجون اليومية
نحو مائتي معتقل من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومعتقلين آخرين بدأوا، “وقال قراقع إن 

، إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على استمرار وضع األمين العام للجبهة الشعبية أحمد أول أمس
 أسيراً ووقف 20، والمطالبة بفتح ملف العزل االنفرادي ل”سعدات في العزل االنفرادي منذ أربع سنوات

ي العزل سنوات ف) 10(عزلهم وإنهاء مأساة سياسة الموت البطيء للمعزولين الذين يقضي بعضهم 
  .االنفرادي 

وكشف قراقع عن برنامج احتجاجي متدرج أعده األسرى يتم تنفيذه عبر مراحل تبدأ باإلضراب عن 
الطعام ثالثة أيام في كل أسبوع هي األربعاء والخميس والسبت في المرحلة األولى ويتصاعد باتجاه 

 آالف أسير فلسطيني من 6ركة وأكد قراقع أن الحديث يدور عن مشا. اإلضراب المفتوح عن الطعام 
  .مختلف الفصائل في هذه الخطوات االحتجاجية

ودعا رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك إلى تنظيم اوسع تحرك شعبي فلسطيني لنصرة قضية 
 رئاسة المجلس التشريعي وسط رام اهللا، أمس، سلطات إليهواتهم دويك، خالل اعتصام دعت . األسرى

سة مبرمجة لتدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تقويض سلطة المجلس االحتالل بانتهاج سيا
التشريعي المنتخب عبر استهداف النواب المنتخبين باالعتقال والمالحقة ومنع سفرهم، مؤكداً في الوقت 

  .ذاته ان االحتالل يمارس حملة اعتقاالت واسعة في صفوف الفلسطينيين
  29/9/2011الخليج، لندن، 

  
  لألسرى محاكمة مفتوحة إلرهاب االحتالل" األمعاء الخاوية"معركة : كومة رام اهللاح .8

، "معركة األمعاء الخاوية"قالت وزارة اإلعالم في الحكومة الفلسطينية برام اهللا إنها ترى في : رام اهللا
توحة لدولة محاكمة مف"، بمثابة )28/9(التي يخوضها األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، األربعاء 

ترعى اإلرهاب المنظم، وتمعن في امتهان الكرامة اإلنسانية لألسرى واألسيرات، وتشن عليهم حرباً بال 
  ".هوادة وراء القضبان وفي الزنازين

طرقاً على "نسخة عنه، اإلضراب عن الطعام " قدس برس"واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي تلقت 
عه ويغض بصره ويوقف لسانه عن معاناة آالف األسرى جدران الصمت العالمي، الذي يقفل سم

وعشرات األسيرات، الذين شرعوا اليوم في حرب الجوع ألجل الكرامة، وانتقاص الحقوق، والتنكيل، 
والتفتيش العاري، والحرمان من مواصلة التعليم، والنقل التعسفي، وشتى أصناف القهر، والتنكيل 

  ".المفتوح
  28/9/2011قدس برس، 

  
  االعتراف بالدولة الفلسطينية تتبنى سلسلة تحركات لدعم "لة فتح البرلمانيةكت" .9

أعلنت كتلة فتح البرلمانية، سلسلة من خطوات التحرك الدبلوماسية البرلمانية عبر تكثيف : رام اهللا
دعم  الرسائل والوفود البرلمانية لحثها للضغط على حكوماتها لإرسالالتواصل مع البرلمانات الدولية عبر 
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 األمم المتحدة وقبول فلسطين دولة كامل السيادة على األرض الفلسطينية التي إلىالتوجه الفلسطيني 
  . وعاصمتها القدس الشرقية1967احتلت عام 

جاء ذلك عبر اجتماع عقدته الكتلة في مدينة رام اهللا، أمس األربعاء، برئاسة عزام األحمد عضو اللجنة 
تلتها البرلمانية، بحضور نواب الكتلة، وذلك لمناقشة آخر التطورات على المركزية لحركة فتح ورئيس ك

 األمم المتحدة، وآخر التطورات على صعيد تنفيذ إلىالساحة الفلسطينية، وفي مقدمتها التوجه الفلسطيني 
  . القمعية ضد أسرى الحريةاإلجراءاتاتفاق المصالحة، وتصاعد 

  29/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  التمسك بالحقوق المشروعة" انتفاضة األقصى"تؤكد في ذكرى " منظمة التحرير" .10
 منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لمناسبة ذكرى فيأكدت دائرة الثقافة واإلعالم  :أشرف الهور -غزة 

ثبات موقف وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه والتمسك بحقوقه المشروعة غير ' 'انتفاضة األقصى'
ابلة للتصرف في وجه المحتل اإلسرائيلي، وهو يخوض نضاله السياسي والقانوني باستراتيجية جديدة الق

  .'بعد تقديمه طلب انضمام دولة فلسطين لألمم المتحدة
  29/9/2011القدس العربي، لندن، 

  
  تقرر تفعيل محكمة الجنايات الكبرىفي غزة الحكومة  .11

يف وزير العدل بتفعيل محكمة الجنايات الكبرى في خطوة قررت الحكومة الفلسطينية، األربعاء  تكل
  . تهدف للحد من عمليات القتل الجنائية بين العائالت التي وقعت في قطاع غزة مؤخرا

تكليف وزير "وجاء في بيان صحفي أصدرته الحكومة عقب اجتماعها األسبوعي أن مجلس الوزراء قرر 
ك بعد عمليات القتل الجنائية التي وقعت في قطاع غزة مؤخراً العدل بتفعيل محكمة الجنايات الكبرى، وذل

  ". بين عدد من العائالت، مع التأكيد على إنفاذ القانون
كما أدانت اختطاف النائب أحمد عطون من خيمة االعتصام بمقر الصليب األحمر في القدس المحتلة، 

  . دينة المقدسة وأهلها ونوابها ورموزهاودعت الدول العربية واإلسالمية إلى تحمل مسئولياتها تجاه الم
    28/9/2011      موقع فلسطين أون الين، 

  
  دعوة عباس إلى الحوار إيجابية وأفضل الخيارات: أبو مرزوق .12

موسى أبو مرزوق إن    » حماس«قال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة        :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
األولى أن  :  في حوارات معمقة مع الحركة يشير إلى مسألتين        ما ذكره الرئيس محمود عباس بأنه سيدخل      

كانت استهالكاً للوقت، أما المسألة الثانية وهي إيجابية، أن ترتيـب     ) سبتمبر(الحوارات التي سبقت أيلول     
  .»هذا ما كنا نؤكده في حماس«األوراق الداخلية عبر حوار مسؤول هو أفضل الخيارات المستقبلية، و

دة الشعب ورص صفوفه مسألة أساسية ال غنى عنها لمواجهة أعداء الـشعب وشـرطاً               وح«واعتبر أن   
الرهان على أي قوة مهما كانـت ال يغنـي شـيئاً، وإن أي              «، مضيفاً أن    »الزماً للنصر في أي مواجهة    

من هذا المنطلق نرحـب بـالحوار       «: وقال. »مخالفات إقليمية أو دولية يعكس انقساماً داخلياً ال قيمة له         
  .»وصوالً إلى ما تم التوقيع عليه، لكن خدمة لشعبنا ال خدمة ألي هدف آخر

  29/9/2011الحياة، لندن، 
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   لقاء مطول بين قياديين من فتح وحماس في نابلس":الحياة الجديدة" .13

 علمت الحياة الجديدة ان لقاء جمع عددا من القيادات الفتحاوية البارزة مع أحد : رومل السويطي-نابلس
ووفق مصادر خاصة، فقد كان اللقاء مطوال حيث . ة المحسوبين على حماس في مدينة نابلسالقاد

وأشارت المصادر الى أن اللقاء جاء لمناقشة تطبيق ملف المصالحة بين الحركتين . استغرق عدة ساعات
.  دووفق المصادر، فقد ترأس اللقاء الذي عقد في منزل نائب رئيس الوزراء االسبق. وتفعيله بسرعة

ناصر الشاعر والمحسوب على حركة حماس، القيادي الفتحاوي البارز عزام األحمد، والقيادي محمود 
العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وتم بحث اتخاذ عدة خطوات على االرض في الضفة وغزة 

ي في القاهرة خالل وبحسب المصادر فان هذا اللقاء سيمهد للقاء موسع سيجر. العادة الثقة بين الحركتين
األيام القليلة المقبلة بهدف اتخاذ المزيد من االجراءات والخطوات، من بينها االعالن عن تشكيل الحكومة 

  .المؤقتة ووقف الحمالت االعالمية بين الحركتين
  29/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  رير والعودةنتمسك بالمقاومة سبيالً للتح": انتفاضة األقصى"حماس في ذكرى  .14

أكدت حركة حماس، في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة : غزة
سبيلًا للتحرير "نسخة عنه تمسكها بالمقاومة بأشكالها المختلفة " قدس برس"النتفاضة األقصى، وتلقت 

الذي اختاره شعبنا الفلسطيني عبر هو "، معتبرة أن هذا الخيار "والعودة واسترداد الحقوق الفلسطينية
  .، على حد تعبيرها"مسيرته النضالية وأثبت نجاعته في زلزلة أركان هذا الكيان الصهيوني الغاصب

كّل محاوالت االحتالل الصهيوني الساعية لطمس وتزييف حقائق التاريخ عبر "على أن " حماس"وأكدت 
تلك الممارسات العنصرية لن تفلح في "شددة على أن ، م"سياسات التهويد والتهجير تبوء بالفشل الذريع

  ".كسر إرادة الصمود والثبات والتمسك بحقوقنا الوطنية
  28/9/2011قدس برس، 

  
  تنفيذ مخططاته االستيطانية صفعة لالهثين وراء سراب المفاوضاتباستمرار االحتالل : حماس .15

ار الكيان الصهيوني في تنفيـذ مخططاتـه        ، بشدة استمر  "حماس"أدانت حركة المقاومة اإلسالمية      :دمشق
  .التهويدية واالستيطانية، رافضة مصادرة األراضي وتهجير أصحابها بالقوة

نسخة منـه األربعـاء     " المركز الفلسطيني لإلعالم  "في تصريحٍ صحفي مكتوب تلقى      " حماس"واعتبرت  
، وصفعة قوية للمراهنين علـى      ، هذا السلوك العنصري اإلجرامي خرقًا فاضحا للقوانين الدولية        )28-9(

   .المفاوضات والعملية السياسية التي ثبت فشلها وعقمها مع كيان ال يعرف إالّ لغة القوة
 28/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   ضرورة إنهاء االنقسام"انتفاضة األقصى"الفصائل الفلسطينية تؤكد في ذكرى  .16

طالبت الفصائل الفلسطينية الوطنية منها واإلسـالمية فـي         :  حامد جاد ويوسف الشايب    -رام اهللا  - غزة
الذكرى الحادية عشرة الندالع انتفاضة األقصى التي صادفت يوم أمس بضرورة اإلسراع بتنفيذ اتفـاق               

  .المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام الفلسطيني
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ل أبو ظريفة إلنهـاء االنقـسام الفلـسطيني         ودعت الجبهة الديمقراطية بلسان عضو مكتبها السياسي طال       
واستعادة الوحدة الوطنية والتركيز على حشد التأييد الدولي لدعم القضية الفلسطينية من أجل التـصويت               

 عاماً من الظلم التـشريد      63لصالح عضوية كاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة ومجلس األمن إلنهاء            
  .طينيوالقتل الذي تعرض له الشعب الفلس

من جهتها طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في هذه المناسبة حركتي فتح وحماس بالبدء الفوري في                
تنفيذ اتفاق المصالحة بدون أي تسويف أو مماطلة، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني بمؤسـساته الـشعبية                

  .  والرسمية كافة
ة أثبتت قدرة الشعب الفلسطيني على المواجهـة،        من جهتها اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي أن االنتفاض       

وأسقطت أوهام التسوية مشددة على أن هزيمة المشروع االستعماري الـصهيوني مرهونـة باسـتمرار               
ودعت الحركة لتجسيد الوحدة الوطنية عبر اإلسراع بتنفيـذ اتفـاق            .وتصاعد حالة المقاومة في فلسطين    

  .الفلسطينيالمصالحة وإنهاء االنقسام 
  29/9/2011غد، عمان، ال

  
  فتح تحمل اإلدارة األمريكية مسؤولية أي تعطيل لنيل فلسطين العضوية في األمم المتحدة .17

 انتقدت حركة فتح بشدة يوم أمس الموقف األمريكي الذي يتفاعل داخـل أروقـة               :أشرف الهور  - غزة
ـ             ة اإلدارة األمريكيـة    مجلس األمن، لتعطيل عملية االعتراف بدولة فلسطينية مـستقلة، وحملـت الحرك

  .مسؤولية أي تعطيل للتوجه الفلسطيني
وأكد فايز أبو عيطة الناطق باسم حركة فتح في تصريح صحافي أن اإلدارة األمريكية تضغط على الدول                 
األعضاء في مجلس األمن، لمنع وصول الطلب الذي تقدم به الـرئيس محمـود عبـاس إلـى مرحلـة                    

  .التصويت
لن يعفيها من المسؤولية    'اإلدارة األمريكية الحثيث لتجنيب نفسها استخدام الفيتو        وقال أبو عيطة ان سعي      

  .'فاإلدارة ستتحمل المسؤولية في كل األحوال'، وقال 'المباشرة عن تعطيل االعتراف بدولة فلسطين
ـ                المحافظة 'وأكد الناطق باسم حركة فتح أن إدارة الرئيس باراك أوباما تريد التهرب من استخدام الفيتو، ل

على مكانتها وصورتها أمام الرأي العام العربي، كونتهما بعد تبنيها دعم الثورات العربيـة وترويجهـا                
 .'لمبادئ الحرية والعدالة، لكنها لن تستطيع التنصل من المسؤولية

 29/9/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ا غير كافية المتحدة خطوة باالتجاه الصحيح لكنهلألمم عباستوجه :  سعداتاحمد .18
 قال االسير القائد احمد سعدات االمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين، ان              :علي سمودي –رام اهللا   

توجه الرئيس محمود عباس لالمم المتحدة وتقديم طلب العضوية للحصول على مقعد دولة فلسطين خطوة               
الجهد الوطني لتنفيذ اتفـاق المـصالحة       باالتجاه الصحيح ولكنها غير كافية ، مؤكدا على اهمية استكمال           

التي تعتبر ملكا للشعب الفلسطيني وانجازها يشكل اسمى ايات الوفاء لدماء الشهداء وتـضحيات شـعبنا                
جاءت تـصريحات سـعدات     .الصامد الذي وجه له التحيه على شرف ذكرى انطالقة انتفاضة االقصى            

  .نفحة"نلمحامي نادي االسير الفلسطيني الذي زاره امس في سج
  28/9/2011القدس، القدس، 
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  لجان المقاومة تجدد التمسك بخيار المقاومة حتى التحرير .19

أكدت لجان المقاومة في فلسطين في الذكرى الثانية عشرة النطالقتها، تمسكها بخيار الجهاد : غزة
  .والمقاومة حتى التحرير الكامل 

المركز "تلقى ) 9-28(يحٍ له اليوم األربعاء وقال أبو مجاهد، الناطق اإلعالمي باسم اللجان في تصر
نسخةً عنه، إن دماء وأشالء القادة الشهداء الذين قضوا أرست دعائم مشروع " الفلسطيني لإلعالم

  .المقاومة على أرض فلسطين 
 ال يمكن أن ننسى قادة - يوم انطالقة لجان المقاومة وانتفاضة األقصى -في هذا اليوم المبارك "وأضاف 

  .ضة األقصى األبطال الشهداءانتفا
وأشار أبو مجاهد إلى أن لجان المقاومة استطاعت أن تضمد جراحاتها بعد اغتيال األمين العام الشهيد أبو 

مؤكدا أنها أنهت ترتيب صفوفها للتجهز ألي مرحلة قادمة , عوض النيرب وقادة األلوية الشهر الماضي
  .مع االحتالل الصهيوني

 28/9/2011إلعالم، المركز الفلسطيني ل
  

  إغالق المسجد اإلبراهيمي قرار عنصري صهيوني يحارب الشرائع السماوية: حماس .20
بشدة قرار السلطات اإلسرائيلية بإغالق المسجد " حماس"أدانت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

مستوطنين فيما اإلبراهيمي في مدينة الخليل، يومي الخميس والجمعة المقبلين، بزعم تأمين احتفاالت ال
قرارا عنصريا يحارب المقدسات والشرائع "يسمى عيد رأس السنة العبرية، واعتبرت ذلك 

" قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ ) 28/9(، في بيان لها اليوم األربعاء "حماس"وأكدت ".السماوية
  .رفضها للقرار

  28/9/2011قدس برس، 
  

  يط وأوضاع األسرى في السجون متدهورةنتنياهو السبب في تعطيل صفقة شال: حسن يوسف .21
في الضفة الغربية أن رئيس     " حماس"أكد الشيخ حسن يوسف أحد قادة حركة المقاومة اإلسالمية          : رام اهللا 

الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو هو من عطل صفقة شاليط بعد أن وصلت إلى مراحل متقدمة جدا في                 
  .عهد سلفه أولمرت 

أن محاورين صهاينة أساسيين في ملـف       " المركز الفلسطيني لإلعالم  "ي مقابلة مع    وشدد الشيخ يوسف ف   
التبادل أجروا لقاءات جماعية مطولة مع قيادات سياسية وعسكرية فاعلة في الحركة داخل السجون لبحث               

إنه حصل أكثر من لقاء من مسؤولين عن ملف شاليط من الجانب الصهيوني مـع               : "وقال.صفقة شاليط   
 معتقلي الحركة في السجون وكانت كلها لقاءات جماعية والحديث في اإلطار العام للـصفقة دون                قيادات

الدخول أو التطرق إلى التفاصيل، وبالتالي كل هذه اللقاءات أكدت للجانب الصهيوني أن موقف الحركـة                
ضـاع  وحـول أو   ".هو الموقف الداعم الذي يعبر عن الوفد المفاوض من الحركة في صفقة األسـرى               

هناك تدهور كبير في الظروف التـي يعيـشها األسـرى فـي الـسجون              : " األسرى داخل السجون قال   
  . سنوات8الصهيونية منذ أكثر من 

  8/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   أوضاع الالجئين في لبنان عالء الدين تروحماس تبحث مع وزير المهجرين .22

 لبنان علي بركة، أمس، وزير المهجرين عالء الدين ترو          ترأسه ممثلها في  » حماس«زار وفد من حركة     
  .في مقر الوزارة
تمسكنا بحق العودة، ورفضنا كافة مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل، كما بحثنا            «وأكد الوفد لترو    

نيـة  معه أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وطالبنا الحكومة اللبنانية بضرورة إقرار الحقـوق المد             
واإلنسانية لهم، واإلسراع في إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ودعم صمودهم وتأمين العيش الكريم لهـم،                

  .»ريثما يتمكنون من العودة إلى ديارهم المحتلة في فلسطين
  29/9/2011السفير، بيروت، 

  
  "سرائيلإ"ـ ل"مقلقا للغاية"وضع صحراء سيناء المصرية يشكل تهديدا : نتنياهو وباراك .23

حذر كل من رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك في             :  ا ف ب   - القدس
  .السرائيل" مقلقا للغاية"مقابالت االربعاء من ان وضع صحراء سيناء المصرية يشكل تهديدا 

وحـذر  .  سيناء وتقول اسرائيل ان الهجوم المميت الذي وقع في الجنوب الشهر الماضي انطلق جزئيا من             
  . نتنياهو من ان قوى معادية للسالم بين مصر واسرائيل تستغل الفراغ االمني الموجود في المنطقة

تفهم كل الجهات في مصر     "، مشيرا الى انه يأمل في ان        "من الواضح ان هذا تطور مقلق للغاية      "واضاف  
 الى المصريين من قبل الواليات      اهمية الحفاظ على السالم، واعتقد ان هذه الرسالة وصلت بوضوح شديد          

  ". المتحدة
وقال انه دفع اسرائيل    . حذر باراك ايضا من خطورة الوضع في سيناء       " معاريف"وفي مقابلة مع صحيفة     

 1979 كما تنص بنود اتفاق السالم عـام  -الى الموافقة على وجود عسكري مصري متزايد في المنطقة         
  لكن هل استطيع القول لكم انه تم حلها؟ " واضاف باراك . في محاولة لتحسين الوضع االمني هناك-

بين المجلـس العـسكري الـذي يحكـم مـصر حاليـا             " شد الحبل "وقال باراك ان هناك نوعا من لعبة        
  .والمتظاهرين الذين اسقطوا حكومة حسني مبارك

  29/9/2011، القدس العربي، لندن
 

  "الدولة العبرية لم تتخل عن تركيا" :نتنياهو .24
المجانية االربعاء تحدث نتنياهو عن العالقـات       " اسرائيل هايوم "في مقابلة مع صحيفة     :  ا ف ب   - القدس

مع انه استبعد احتمال ان تعود العالقات       " لم تتخل عن تركيا   "وقال ان الدولة العبرية     . المتوترة مع تركيا  
  . الثنائية التي كانت وثيقة الى ما كانت عليه سابقا

تركيا قررت ان تسلك طريقا مختلفا      . رف ما اذا كانت تركيا ستعود الى مكانها السابق        ال اع "وقال نتنياهو   
وان كانت ترغب في التحقق من هذا التصعيد وتطبيع العالقات سنكون نحن بالطبع مستعدين لفعل ذلـك                 

  ". الحكومة التركية الحالية قررت تبني سياسة خارجية معادية"واضاف ان ". فورا
 29/9/2011، ندنالقدس العربي، ل
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  "غيلو ليست مستوطنة": الحكومة اإلسرائيلية .25
 وحـدة   1,100رفض مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، مساء أمس األربعاء، إدانة المصادقة على بناء             

  .بزعم أنها ليست مستوطنة" غيلو"سكنية في مستوطنة 
 مستوطنة أو بؤرة اسـتيطانية،      غيلو ليست "وقال الناطق بلسان مكتب رئيس الحكومة مارك ريجيف إن          

  ". دقائق عن مركز المدينة5وإنما حي في قلب القدس يبعد 
وادعـى  . تبقى جزءا من القـدس    " غيلو" عاما األخيرة فإن     18وقال إن أي مخطط كان قد طرح خالل         

 الحكومة معنية بسالم يقـوم    "وأضاف أن   . أيضا أن بناء شقق سكنية أخرى ال يتناقض مع برنامج السالم          
  ".على حل الدولتين لشعبين

  29/9/2011، السفير، بيروت
 

  "الرباعية"المجلس الثماني الوزاري اإلسرائيلي لم يتخذ قرارا بشأن اقتراح  .26
 قـد ناقـشوا     ،جاء أن المجلس الثماني الوزاري اإلسرائيلي ورئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو          

لم يتوصل المجلس الوزاري الثماني اإلسرائيلي، الليلـة        ويلة،  الرباعية الدولية لساعات طو   اللجنة  اقتراح  
في حين كان من المتوقع أن تتم        .الماضية، إلى قرار لتجديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية        

  .المصادقة على االقتراح، خاصة وأن نتنياهو  يميل إلى ذلك
ن تجديد المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والـسلطة        تجدر اإلشارة إلى أن اقتراح الرباعية الدولية يتضم       

الفلسطينية خالل شهر، وبعد ثالثة أشهر يتم عرض اقتراحات بشأن الحدود والترتيبات األمنية، والتوصل              
  . 2012إلى اتفاق نهائي في نهاية العام 

رغم التحفظات مـن    وكان نتنياهو قد أوضح في األيام األخيرة بأنه يدرس الرد باإليجاب على االقتراح،              
وفي مقابلة مع القناة التلفزيونية العاشرة قال نتنياهو  إنه يعتقد أنه أمر مهـم أن                . الجدول الزمني المحدد  

  .تدعو الرباعية الدولية إلى محادثات مباشرة بدون شروط مسبقة
 28/9/2011، 48موقع عرب

 
  "المفاوضات المباشرة" ن هولدولة فلسطيالطريق الوحيد :  في االمم المتحدة"اسرائيل"سفير  .27

أكد سفير اسرائيل في االمم المتحدة رون بروسور موقف بـالده بـأن             : لويس شاربونو  -االمم المتحدة   
الطريق الوحيد لحصول الفلسطينيين على عضوية االمم المتحدة هو طريق المفاوضات المباشـرة مـع               

  .االسرائيليين بشأن اتفاق سالم شامل
دولة فلسطينية قابلة للحياة عن طريـق فـرض         .. دولة فلسطينية حقيقة  ..  فلسطينية لن تتحقق دولة  "وقال  

  ."ليست هناك طرق مختصرة... أمور من الخارج وانما فقط من خالل المفاوضات المباشرة
  29/9/2011، وكالة رويترز لألنباء

 
  التوسع االستيطاني يدحض ادعاءات نتنياهو بالتوصل إلى تسوية": السالم اآلن" .28

اإلسرائيلية، مصادقة بلدية القدس االحتاللية على مخطـط       " السالم اآلن "أدانت حركة   : )فلسطين(الناصرة  
اليهـودي، بجنـوب   " جيلو"استيطاني جديد لبناء ألف ومائة وحدة سكنية جديدة في السفوح الجنوبية لحي        

  .القدس المحتلة
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يع المستوطنات يدل على أن أقـوال رئـيس         إن توس "وقالت الحركة، في بيان صدر عنها الليلة الماضية         
الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن رغبته في التوصل إلى تسوية ليست إال أقواالً جوفاء؛ إذ أنه كان وما زال                  

  .، على حد تعبيرها"خادم المستوطنين
ويشار إلى أن المخطط االستيطاني المذكور يشتمل على عدة مشاريع إلقامة كورنيش ومدرسـة وعـدة                

اللوائية التابعـة   " لجنة التخطيط والبناء  "مبان عامة ومحال تجارية، جميعها تمت المصادقة عليها من قبل           
   .لبلدية القدس

  28/9/2011، قدس برس
 

  »لجنة الخبراء«احتجاجاً على توصيات " اسرائيل"تظاهرات شعبية في  .29
ها من توصيات اللجنة الحكومية     أعربت قطاعات واسعة في إسرائيل عن خيبة أمل       : حيفا – وديع عواودة 

  .لمعالجة الفقر وغالء كلفة المعيشة واعتبرتها مجرد محاولة المتصاص االحتجاجات الشعبية الغاضبة
ورفضت لجان االحتجاجات الشعبية اليوم توصيات اللجنة الحكومية، وأعلنت العودة إلـى االحتجاجـات              

  . األسبوع القادماالجتماعية مع انتهاء عيد رأس السنة العبرية مطلع
  التوصيات

  .وأوصت اللجنة بتعديل الموازنة العامة التي تكرس ثالثة مليارات شيكل فقط لردم الفوارق االجتماعية
ودعت اللجنة الحكومة إلى زيادة عرض الشقق السكنية بهدف إعادة أسعارها إلى مـستويات معقولـة،                

وير الضواحي واألطراف والبنى التحتيـة داخـل        وتقديم العون للعائالت العاجزة عن توفير السكن، وتط       
وطالبت بخفض الضرائب وإزالة الحواجز في سوق العمل أمام النساء العربيـات             .المدن والقرى العربية  
  .واليهوديات المتدينات

ألصحاب الدخل العالي ممـن يفـوق راتـبهم      % 48تقترح اللجنة رفع الضريبة على الدخل بنسبة        حيث  
  .2012عام % 25هريا، وزيادة ضريبة الشركات لتبلغ عشرة آالف دوالر ش

بقيت معالجتها خـارج صـالحية لجنـة         -وأشار إلى عدة عوامل تحول دون إنجاز إصالحات حقيقية          
مـن مجمـل    )  مليار دوالر  12( مليار شيكل    44 منها حيازة األمن على حصة األسد والبالغة         - التحقيق

وقع تجدد االحتجاجات مرة أخرى بعد رفض قادة االحتجاج         يتو .ل مليار شيك  340الموازنة العامة البالغة    
  .لإلصالحات التي وصفوها بالصورية

 28/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
 

  "قتل كل فلسطيني يلقي حجراً" يطلقون حملة مستوطنون ":معاريف" .30
 الحكومـة   اإلسرائيلية، أمس، أن المستوطنين بـدأوا حملـة لحـثّ رئـيس           » معاريف«ذكرت صحيفة   

اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على السماح بإطالق النار بهدف القتل على كل فلـسطيني يحـاول إلقـاء                 
هذه الحملة قبل   » إنقاذ الشعب اليهودي  «ووفقاً للصحيفة، أطلقت لجنة     . الحجارة على سيارات المستوطنين   

  .»إطالق النار على من يلقي الحجارة بهدف القتل«يومين، تحت عنوان 
أدعو جميع سكان يهودا وشمرون إلى الحفاظ علـى األمـر           » «إنقاذ الشعب اليهودي  «وقال رئيس لجنة    

وبدأت هذه اللجنة حملتها من خالل توزيع الدعوة الصريحة لقتل          . »التالي، من جاء ليقتلك قم وبادر لقتله      
سـتيطانية فـي الـضفة      كل من يلقي الحجارة على سيارات المستوطنين الفلسطينيين على التجمعات اال          

الغربية، فضالً عن قيامها بوضع ملصقات داخل المستوطنات تحتوي على الدعوة وصورة لمستوطن مع              
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ابنه قتال نتيجة حادث انقالب سيارتهما يوم الجمعة الماضي، بالقرب من بلـدة سـعير جنـوبي الـضفة       
  .الغربية

وزراء اإلسرائيلي دون غيره، يرتبط بدعوة      ووفقاً للصحفة، فإن المغزى من توجيه هذه الدعوة لرئيس ال         
  .1989مماثلة كان نتنياهو قد أطلقها في عام 

 29/9/2011، االخبار، بيروت
 

   أغلبية الصهاينة عنصريون ورافضون للتسوية: صهيونياستطالع .31
منهم يعارضون اتفاقاً على    % 55أكد استطالع رأي جديد في أوساط الصهاينة، أمس، أن          : القدس المحتلة 

.  مع االحتفاظ بالكتل االستيطانية في الضفة الغربيـة        1967تسوية يشمل انسحاب االحتالل إلى خطوط       
منهم أنه ليس هناك أي احتمال مستقبلي التفاق مع الفلسطينيين، وفي الوقـت ذاتـه أبـدى                 % 66ورأى  

 بنيـامين    من الصهاينة يعتقدون أن رئيس حكومتهم     % 67و. نصفهم مخاوف وجودية على مستقبل الكيان     
نتنياهو ال يؤمن بإمكان التوصل لتسوية ويؤكدون أن خطابه وخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس               

  .لنتنياهو” جيد جداً“منهم منح عالمة % 76، علماً بأن ”السالم“عمقا قناعتهم باستحالة 
منهم يؤيدون   % 79 أشار إلى أن  ” للديمقراطية” إسرائيل“معهد  “يشار إلى أن استطالعاً أجراه ما يسمى        

  . عن صناعة القرار، ما يعني تنامي العنصرية على نحو أكبر48إقصاء فلسطينيي ال 
   29/9/2011، الخليج، الشارقة

  
  عن الطعام احتجاجاً على سياسة العزل االنفرادياإلضرابستة آالف أسير يعلنون  .32

 و أسير أعلن6000نحو ، أن وسىنائل م، عن مراسلها 29/09/2011، الحياة الجديدة، رام اهللاذكرت 
عشية الذكرى الحادية عشرة لالنتفاضة الثانية، أمس، اضرابا مطلبيا متدرجا عن الطعام منضمين بذلك 

 من أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدأوا أمس األول اضرابا مفتوحا مماثال، ضمن 200الى 
ا على االجراءات العقابية التي تفرضها ادارات معركة عنوانها انهاء سياسة العزل االنفرادي واحتجاج

  . السجون االسرائيلية
 سجنا ومعسكر اعتقال ومركز توقيف احتالليا 22وعم االضراب بشقيه التحذيري المتدرج والمفتوح، 

اغلبها داخل الخط األخضر، وسط توقعات بأن يقود فشل المفاوضات المتعثرة بين ممثلي الحركة 
  . جون الى بدء معركة أمعاء خاوية جديدة وتطورها الى عصيان شاملاألسيرة وادارة الس

ونظمت وزارة شؤون األسرى والمحررين مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نادي األسير، ومؤسسة الضمير 
 . لرعاية األسير وحقوق االنسان

ان : رئيس نادي االسير قدورة فارس قال، من رام اهللا، أن 29/09/2011، الحياة، لندنونشرت 
االسرى سيوقفون إضرابهم صباح السبت العطاء فرصة الدارة السجون لدرس مطالبهم واالستجابة لها، 

وتتلخص مطالب . وفي حال عدم موافقتها عليها، سيعلنون االضراب المفتوح ابتداء من االربعاء المقبل
دراسة الجامعية عبر  أسير، في السماح لهم بإتمام دراسة الثانوية العامة وال5500االسرى، وعددهم 

وكان . االنتساب، ووقف العقوبات الجماعية والتفتيش المذل، ونقل االسرى االشقاء الى سجن واحد
وقال وزير . االسرى عقدوا قبل أيام لقاء مع وزير الجيش اإلسرائيلي إيهود باراك بحثوا فيه مطالبهم
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ى، ما دفعهم الى الشروع في شؤون االسرى عيسى قراقع ان باراك لم يوافق على مطالب االسر
 . إضرابهم التحذيري واالعداد لإلضراب المفتوح

  
  دونم في بيت أمر لشق طريق استيطانية800االحتالل يقرر مصادرة  .33

 أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، بلدية بيت أمر بإنشاء شارع استيطاني :يوسف الشايب
وأفاد الناطق اإلعالمي . أراضي البلدة القريبة من الخليل دونم من 800التفافي، يهدد بسلب أكثر من 

للجنة الشعبية لمقامة الجدار واالستيطان محمد عوض، بأن سلطات االحتالل سلمت قرارا عسكريا 
، مرورا بأراضي بيت أمر حتى مدخل بلدة "عصيون"يقضي بإقامة طريق التفافية تبدأ من مستوطنة 

  . هم أيضا أراضي تابعة لمدرسة العروب الزراعيةتلت" النبي يونس"حلحول الشمالي 
ويشير القرار إلى أن العمل في الشارع سيبدأ األحد المقبل، ما ال يترك مجاال للمواطنين لالعتراض أمام 

 دونم من 800نسخة عنه، أن الطريق ستلتهم " الغد"وأوضح عوض، في بيان تلقت . المحاكم اإلسرائيلية
 مترا، مبينا أن بداية الطريق ستكون على الشارع 160يلومترات وعرض  ك8أراضي بيت أمر، بطول 

 أمتار من كل جهة، ودعت اللجنة الشعبية إلى إقامة 8القديم المستخدم حاليا، ولكن مع عملية توسعة 
الفعاليات لمقاومة سلب األراضي والتوسع االستيطاني، الذي يعدم مئات الدونمات التي تعتاش من ورائها 

  . العائالت الفلسطينيةعشرات 
  29/09/2011، الغد، عمان

 
   دونما قرب بيت لحم ألغراض عسكرية وأمنية148 االحتالل يصادر .34

 تواصل حكومة االحتالل اإلسرائيلي مسلسل مصادرة األراضي الفلسطينية لصالح التوسع :الضفة الغربية
حيث سلمت سلطات .  وسريعاالستيطاني الذي بات يتغلغل في أراضي الضفة المحتلة بشكل واسع

 دونما 148االحتالل اإلسرائيلي أهالي قرية بتير غرب بيت لحم جنوب الضفة المحتلة قرارات بمصادرة 
، كما جاء في قرار "ألغراض عسكرية وأمنية إلقامة حاجز تابع لعائق في خط التماس"من أراضيهم 

ضي المصادرة تعود لحوالي أربعين أسرة أن ملكية األرا" السبيل"وأوضحت مصادر محلية لـ. المصادرة
 منزال إلى جانب عدد من 15تنتمي لجميع العائالت في قرية بتير، إضافة لوقوع مدرسة للذكور وحوالي 

العيون واآلبار التي يستخدمها المزارعون للشرب ولري مزروعاتهم ضمن المساحة المقرر مصادرتها، 
  . مواطنيهامما يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل القرية و

  29/09/2011، السبيل، عمان
  

  مخطط إلقامة مستوطنة جديدة تفصل جنوب القدس عن الضفة: التفكجي .35
، خليل التفكجي، النقاب عن مشروع "جمعية الدراسات العربية في القدس"كشف المدير العام لـ : القدس

جنوب (ب مدينة بيت لحم إسرائيلي جديد إلقامة مستوطنة كبيرة على أراضي قرية الولجة، بشمال غر
  ).الضفة الغربية المحتلة

، أن المستوطنة الجديدة التي )28/9(وأوضح التفكجي، في تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم األربعاء 
بجنوب القدس " غيلو"ستمتد من قريتي الولجة وبتير وحتى غرب مستوطنة " جفعات يائيل"ستحمل اسم 

  .نوب الضفة عن القرى الفلسطينية الموجودة داخل المدينة المقدسةالمحتلة، وهو ما سيؤدي إلى فصل ج
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إن إسرائيل تستغل الظروف الدولية والمحلية؛ لتمرير بناء "وقال الخبير الفلسطيني وفي شؤون االستيطان 
المزيد من الوحدات االستيطانية ضمن مشروع استيطاني ضخم وضع لعام ألفين وعشرين يتمثل بإقامة 

  ، على حد قوله"مسين ألف وحدة سكنيةثمانية وخ
  28/9/2011قدس برس، 

  
 السلطات اإلسرائيلية تستخدم سالح التعطيش إلجبار عرب النقب على الرحيل ": عدالة"مركز  .36

اضطر سكان منطقة النقب الصحراوية العرب في إسرائيل إلى التوجه للمحكمة ضد سلطات المياه، ألنها 
القانوني » عدالة«وقد ترافع باسمهم مركز . نابيب مياه الشرب الصالحةترفض ربط بيوت األلوف منهم بأ

في إسرائيل، الذي توجه إلى المحكمة الخاصة لشؤون المياه في حيفا، مؤكدا أن السلطات ال تكتفي بعدم 
مع أن هناك قرارا في المحكمة العليا . االعتراف بالقرى البدوية في النقب، بل تحرمهم من مياه الشرب

بمنح هؤالء السكان حدا أدنى من مصادر ) المحكمة(، تأمر فيه 2011) حزيران(را في يونيو صاد
السلطات اإلسرائيلية باستخدام التعطيش سالحا للضغط على هؤالء السكان » عدالة«ويتهم مركز . المياه

ريد تطهير فالحكومة اإلسرائيلية ت. حتى يرحلوا عن بلداتهم، كي يسهل على السلطات مصادرة أراضيهم
وقد اعترفت سلطة المياه بذلك، إذ قالت إن أحد األسباب . مناطق واسعة في النقب من سكانها العرب
أن الدولة تقترح على هؤالء السكان أماكن سكن بديلة في «المتناعها عن تنفيذ قرار المحكمة العليا هو 

كما . يهم االنتقال إلى البلدات المعترف بهاالبلدات المعترف بها، وأنه إذا أرادوا االرتباط بشبكة المياه عل
اقترحت لجنة المياه على السكان شراء المياه من عائالت أخرى تمتلك نقطة ارتباط بشبكة المياه، ما 

 .»يعتبره المواطنون عملية تعجيز وتعطيش
 29/09/2011، الشرق األوسط، لندن

  
 "األونروا" وثالث مدارس تابعة لـالقديمنهر البارد تسليم الرزمة األولى من مخيم : لبنان .37

 شهد مخيم نهر البارد مهرجانا، نظم برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضور وفود :عمر ابراهيم
مجمع «افتتاح الرزمة األولى في المخيم القديم، وانتهاء إعمار ، بمناسبة دبلوماسية وشخصيات سياسية

ي الشكل، لمهرجانات أخرى أعدتها الوكالة منذ انطالقة وأتى المهرجان مكمالً ف .»األونروا التربوي
ورش إعادة اإلعمار، وعودة النازحين إلى القسم القديم من المخيم، إال انه في المضمون حمل مؤشرات 
بالغة األهمية على الصعيد السياسي من خالل تأكيد ممثل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الشؤون 

الحكومة لن تألو جهدا من استكمال اإلعمار، وإنهاء معاناة أبناء «ر على أن االجتماعية وائل ابو فاعو
بات أمراً واقعاً بفعل ترجمته العملية على األرض، «، وهو ما اعتبرته أوساط فلسطينية، أنه »البارد

  . »خالفاً للشعارات السياسية التي رفعت على مدى أربع سنوات، حول النزوح المؤقت والعودة الحتمية
االتحاد األوروبي أعطى هبات «وأشارت سفيرة االتحاد األوروبي في لبنان إنجيلينا إيخهورست الى أن 

، » مليون دوالر، أي ما يعادل تقريباً نصف موازنة الوكالة، ما يجعله أكبر ممول لها250لألونروا بقيمة 
ا غداً هبة جديدة مقدمة من الممولين والجهات المانحة بضرورة دعم األونروا، التي سنوقع له«مطالبة 

 مليون دوالر، من أجل تأمين بدالت اإليجار، ولتنفيذ مشاريع البنى التحتية 12االتحاد االوروبي بقيمة 
 منزالً جديداً 269انتهينا من إعمار «: فيليبو غراندي» األونروا«وقال المفوض العام لـ. »في المخيم

 فلسطيني حتى اآلن إلى 1200لعودة، إذ عاد ما يقارب وتسليمها للعائالت التي تمكنت أخيراً من ا
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 مدارس جديدة، وهي تعد ضرورية من أجل إعادة إحياء 3 متجراً جديداً و56المخيم، كما افتتحنا أيضاً 
المخيم، ومع ذلك ال يزال هناك حاجة لعمل كثير قبل أن يتمكن المخيم من العودة لالزدهار كما كان في 

 ماليين دوالر من أجل إعادة إعمار 10تبرعاً بقيمة «تقدم  في كلمته أن السعودية وأكد العطاس .»السابق
 . »مخيم نهر البارد

 29/09/2011، السفير، بيروت
  

  االحتالل يفرض طوقًا أمنًيا على الضفة الغربية ألربعة أيام .38
 وتم تعزيز قواته فرض الجيش اإلسرائيلي إغالقاً عسكرياً شامالً على الضفة الغربية: عالء المشهراوي

وقوات شرطة االحتالل على الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة منذ فجر أمس وحتي فجر أمس األول 
لتأمين احتفاالت اإلسرائيليين بحلول السنة اليهودية الجديدة، بموجب أمر أصدره وزير الدفاع اإلسرائيلي 

  . إيهود باراك ألسباب أمنية
سكري أنه لن يسمح للفلسطينيين خالل الفترة المذكورة بالتوجه الى وأوضح جيش االحتالل في بيان ع

  .اسرائيل باستثناء أصحاب الحاالت االستثنائية والمرضى المحتاجين إلى عناية طبية خاصة
  29/9/2011، االتحاد، ابوظبي

  
  أحد أدوات النزاع القضائي بين الفلسطينين والمستوطنين :  العثمانياألرشيف .39

تحاول الجمعيات االستيطانية منذ بداية احتالل مدينة القدس ضم ما أمكنها من اراض  :أحمد البديري
وتكاد المواجهات القضائية بين . وعقارات من خالل عمليات شراء أو بوضع اليد في كثير من األوقات

 هذا تلك الجمعيات وسكان المدينة من الفلسطينيين في المحاكم االسرائيلية ال تتوقف، وخير دليل على
النزاع الذي تحول إلى نزاع روتيني ينظر في محاكم اسرائيل ما يجري في حي الشيخ جراح والعقارات 

ويلجأ المحامون إلى االرشيف العثماني للحصول على المستندات التي تعزز موقفهم . في البلدة القديمة
يخ جراح واستخدم الوثائق ويقول المحامي محمد دحلة الذي يعمل في ملف حي الش. القانوني في المحكمة

النزاع في االصل هو نزاع ملكية وعندما ال يوجد اثبات أو : "العثمانية في القضاء التي يراها مهمة جدا
تسجيل اسرائيلي أو اردني أو بريطاني فإن التسجيل العثماني هو الذي يفصل في المحكمة فهي وثيقة 

ي وقدمت ونظمت وفق عقود أو صفقات أو مفصلية في القضية وهي وثيقة موجودة في أرشيف رسم
كمال خوجا مترجم عثماني معتمد، يرى ان ". عقود بيع فهذه المستندات معتمدة في المحاكم االسرائيلية 

هناك : "االرشيف هو كنز قيم ومهم ومعتمد وبخصوص ما يجري من نزاعات في القدس يقول خوجا
 يختلفون على أرض من االراضي في فلسطين أو في محاوالت كثيرة من اليهود لتزوير الوثائق وعندما

اسرائيل فيرسلون الوثيقتين االصلية والمزورة إلى اسطنبول كي نطّلع عليهما ونفصل بين المزورة 
ويستطيع أي شخص االطالع على االرشيف العثماني ويطلع على صور الوثائق االصلية ". والحقيقية

ويحتوي االرشيف ايضا . ميا باحثون وخبراء ومحامونعلى شاشة كمبيوتر، حيث يزور االرشيف يو
على خرائط لفلسطين بل وحتى للقدس نفسها ولكنها بحاجة إلى دراسة وتصنيف وهو جهد كبير لم تقم 

  . السلطة الفلسطينية ببذله الى اآلن
  29/09/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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  سجد األقصىاالحتالل يعتقل سيدة مقدسية من داخل الم .40
 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح األربعاء سيدة مقدسية داخل المسجد األقصى :ةالضفة الغربي

المبارك، أثناء محاوالت الشرطة تفريق جموع الطالبات الفلسطينيات بالقرب من باب المغاربة، الواقع 
دة وهي من طالبات العلم بالمسجد وذكرت مصادر مقدسية أن السي. في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد

  ". أبو بكر"األقصى رفضت المثول ألوامر شرطة االحتالل بعدم التواجد قرب مسطبة 
وهو أحد أهم بوابات المسجد األقصى، " المجلس"وفي سياق متصل، أغلقت شرطة االحتالل باب الناظر 

وكانت . دت بعد ساعة وفتحتهومنعت طالب المدرسة الشرعية من الدخول وااللتحاق بمدرستهم ثم عا
شرطة االحتالل شرعت منذ يوم أمس بمنع طالبات وطالب العلم في المنطقة القريبة من باب المغاربة 

وتدعي شرطة االحتالل أن طالب . من الجلوس هناك في حلقات لتلقي دروس العلم واعتقلت سيدتين
يهودية المتطرفة التي تقتحم األقصى وطالبات العلم في هذه المنطقة يقومون بالتصدي للجماعات ال

  .المبارك بالتكبير والتهليل
  29/09/2011، السبيل، عمان

  
  في القدس" التغول االستيطاني"دعو النتفاضة جديدة لصد ي "المؤتمر الوطني الشعبي للقدس" .41

الخيار  "، أن)9-28(، في بيان مكتوب اليوم األربعاء "المؤتمر الوطني الشعبي للقدس"اعتبر : القدس
الدبلوماسي بات مشلوالً وعاجزا عن وقف االستيطان، في ظل الغطاء األمريكي الداعم لالمتداد 

أن الخيار الوحيد المتاح أمام الموطنين المقدسيين إزاء  و".االستيطاني في القدس والضفة الغربية المحتلة
 مواجهة شاملة مع االحتالل لثنيه الذي يستهدف مدينتهم، هو إطالق" التغول االستيطاني"ما وصفته بـ 

   .عن مواصلة سياساته التهويدية بالقدس المحتلة
 28/9/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  القدس الفرنسية لمشاركتها في تهويد" ألستوم"حملة أوروبية لمقاطعة شركة .. "كرامة" .42

ا في تهويد مدينة القدس المحتلة، الفرنسية، لمشاركته" ألستوم"ُأطلقت حملة أوروبية، لمقاطعة شركة 
، وذلك في الوقت الذي تسعى هذه الشركة لالستحواذ على مشروع قطار الحرمين "كرامة"حملت شعار 

  . الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية
د في بيروت، األربعاء، على وأكد خالد الترعاني، رئيس الحملة، التي ُأعلن عنها في مؤتمر صحفي عق

تشارك االحتالل في تهويد القدس، مخالفة بذلك القوانين الدولية "؛ ألنها " ألستوم"ضرورة مقاطعة شركة 
متورطة بصورة " ألستوم"وبهذا العمل تصبح . والمواثيق اإلنسانية، من خالل تنفيذ مشروع قطار القدس

، مشددة في "ا االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطينيمباشرة في عمليات التطهير العرقي التي ينفذه
  . الوقت ذاته على ضرورة بدء هذه المقاطعة فيما يتعلق بمشروع قطار الحرمين

الفرنسيتان نفذتا مشروع قطار القدس، الذي يسهم، بحسب القائمين " فيوليا"و" ألستوم"يشار إلى أن شركتا 
 االستيطان في القدس المحتلة، حيث إن مشروع السكة الحديدية تهويدها وتعزيز"، في "كرامة"على حملة 

  يعد من المشاريع االستيطانية التي ينفذها االحتالل في القدس المحتلة، والتي تعمل على تهويد المدينة "
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المزعومة، وذلك حسب مخطط التنظيم الهيكلي للمدينة الذي " الدولة اليهودية"وتحويلها لتصبح عاصمة 
  ". 20/20" عليه اإلسرائيليون يطلق

  28/9/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  بالخليل" استحقاق المصالحة"تدعو العتصام " لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" .43
في الضفة الغربية إلى المشاركة " رابطة الشباب المسلم"و" لجنة أهالي المعتقلين السياسيين"دعت : الخليل

يوم غد ) جنوب الضفة المحتلة(، المنوي عقدها في مدينة الخليل "حقاق المصالحةاست"في فعالية ما أسمته 
  ).29/9(الخميس 

نسخة عنه، إن الرسالة التي " قدس برس"وقالت المنظمتان األهليتان في بيان صحفي مشترك، وصل 
طالبة بتنفيذ الم"وسط الخليل، تتمثل في " ابن رشد"يريد المنظمون إيصالها عبر اعتصامهم في دوار 

في " حماس"و " فتح"استحقاق المصالحة، التي تم التوقيع عليها في العاصمة المصرية القاهرة،بين حركتي 
  ". الماضي) مايو(الرابع من أيار 

  28/9/2011، قدس برس
  

   فلسطينًيا من قطاع غزة منذ انتفاضة األقصى4773استشهاد : "مركز الميزان" .44
 بأن ،في الذكرى الحادية عشر لالنتفاضة في تقرير اصدره قوق اإلنسانلح" الميزان"أكد مركز : غزة

منذ انتفاضة األقصى في (قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت على مدى األعوام األحد عشر المنصرمة 
  . امرأة223 طفالً، و1074 فلسطينياً، من بينهم 4773، )2000سبتمبر / أيلول

ادية التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة جراء وبين أن حصيلة الضحايا والخسائر الم
 منزال سكنيا، من 19022تلك االنتهاكات، واصلت ارتفاعها المضطرد خالل هذه األعوام، حيث دمرت 

 1028 دونماً من األراضي الزراعية، ودمرت 40779 منزال دمرت بشكل كلي، وجرفت 4694بينها 
 منشأة تجارية، 1308لمدارس ودور العبادة والمؤسسات المختلفة، كما دمرت منشأة عامة، من بينها ا

  . مركبة1239 منشأة صناعية، فيما دمرت 542و
ولفت التقرير النظر إلى أن األوضاع اإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان تواصل تدهورها وترديها جراء 

لفلسطينيين كافة، السيما استمرار وفاة الذي يمس بأوجه حياة ا"تواصل الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة 
  ".المرضى بسبب نقص القدرات العالجية ومنعهم من الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة

  28/9/2011مركز الميزان لحقوق األنسان، 
  

 في قيمة اإلنتاج% 28.8نمو بنسبة :  الفلسطينياإلحصاء .45
ذكر جهاز اإلحصاء المركزي، في تقرير له اليوم األربعاء رصد فيه سلسلة المسوح االقتصادية في 

في القيمة المضافة % 33.6في قيمة اإلنتاج، و% 28.8األرض الفلسطينية، أنه حدث نمو بنسبة 
طة وأوضح أن عدد المؤسسات العاملة ضمن األنش. 2009للمؤسسات في العام الماضي مقارنة مع عام 

 مؤسسة عام 103,766االقتصادية المشمولة بسلسلة المسوح االقتصادية في األرض الفلسطينية بلغت 
، أنشطة %)15.1(أنشطة الصناعة : ، حيث توزعت على األنشطة االقتصادية حسب النسب اآلتية2010

النقل ، أنشطة %)25.6(، أنشطة الخدمات %)58.0(، أنشطة التجارة الداخلية %)0.4(اإلنشاءات 
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من العاملين في % 55.1وقال إن %). 0.4(وأنشطة المعلومات واالتصاالت %) 0.5(والتخزين 
وفيما يتعلق باإلنتاج . إناث%) 24.5(ذكور و%) 75.5(المؤسسات االقتصادية مستخدمون بأجر، منهم 

زعت على مليون دوالر أميركي، حيث تو7,365.6المتحقق في المؤسسات االقتصادية، فقد بلغت قيمته 
، أنشطة %)5.2(، أنشطة اإلنشاءات %)36.6(أنشطة الصناعة : األنشطة االقتصادية حسب النسب اآلتية

، أنشطة %)1.7(، أنشطة النقل والتخزين %)17.8(، أنشطة الخدمات %)30.7(التجارة الداخلية 
االقتصادية بلغت وأبرزت النتائج أن القيمة المضافة في المؤسسات %). 8.0(المعلومات واالتصاالت 

أنشطة :  مليون دوالر أميركي، وتوزعت على األنشطة االقتصادية حسب النسب اآلتية4,932.7
، أنشطة الخدمات %)37.7(، أنشطة التجارة الداخلية %)3.6(، أنشطة اإلنشاءات %)26.6(الصناعة 

 %).10.7(، أنشطة المعلومات واالتصاالت %)1.7(، وأنشطة النقل والتخزين %)19.7(
  28/09/2011الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 

  
 يوليو/  تموزانخفاض الصادرات الفلسطينية خالل شهر:  الفلسطينياإلحصاء .46

مقارنة مع الشهر % 26.1انخفضت الصادرات الفلسطينية خالل شهر تموز من العام الحالي بنسبة 
لك من خالل تقرير صدر عن جهاز تبين ذ.  مليون دوالر أميركي53.9السابق، حيث بلغت حوالي 

اإلحصاء المركزي اليوم األربعاء حول التجارة المرصودة للسلع خالل شهر تموز الماضي، كما تبين أن 
خالل تموز % 26.0وإلى العالم الخارجي بنسبة % 26.1الصادرات إلى إسرائيل انخفضت بنسبة 

كما . من إجمالي قيمة الصادرات% 90.3 وشكلت الصادرات إلى إسرائيل. بالمقارنة مع الشهر السابق
 مليون 344.7مقارنة مع الشهر السابق، حيث وصلت إلى % 6.0انخفضت الواردات الفلسطينية بنسبة 

، بينما %13.4وانخفضت الواردات من إسرائيل بالمقارنة مع شهر حزيران بنسبة . دوالر أميركي
من إجمالي % 60.0كلت الواردات من إسرائيل وش%. 8.0ارتفعت الواردات من العالم الخارجي بنسبة 

مقارنة مع شهر حزيران من العام % 1.0وقد تم تسجيل انخفاض في قيمة العجز بنسبة . قيمة الواردات
 . مليون دوالر أميركي290.8الجاري، حيث وصل العجز إلى 

 28/09/2011الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 
 

  "انا امرأة من فلسطين"هللا تحت شعار مهرجان سينما المرأة في رام ا .47
 يخصص مهرجان شاشات لسينما المرأة دورته السابعة هذا العام لمناقشة : علي صوافطة- رام اهللا

وقالت .". أنا امرأة من فلسطين"قضايا المرأة الفلسطينية عبر عشرة أفالم روائية ووثائقية تحت شعار 
في يوم االربعاء لالعالن عن انطالق المهرجان يوم علياء ارصغلي مديرة المهرجان في مؤتمر صح

قررنا تخصيص الدورة السابعة من مهرجان شاشات لسينما المرأة هذا "الخميس في قصر رام اهللا الثقافي 
العام لتقديم االفالم لمخرجات فلسطينيات من الضفة الغربية ومتدربات من قطاع غزة يناقشن فيها العديد 

  ."  الفلسطينية السياسية واالجتماعية واالقتصاديةمن جوانب حياة المرأة
 28/09/2011، وكالة رويترز لألنباء
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   الدولة الفلسطينية مصلحة أردنية عليا إقامة: جودة .48
 اقامة الدولة الفلـسطينية     أن االول   أمس وزير الخارجية ناصر جودة في نيويورك        قال:  بترا –نيويورك  

 الحل النهائي جميعها بما فيها القـدس واالمـن والحـدود والميـاه              مصلحة أردنية عليا، كما ان قضايا     
  . ولها ارتباط مباشر بمصالحهاألردنوالالجئين تهم 

29/9/2011، الدستور، عمان  
  

   يكون جاسوساًأن موقوف في لبنان تنفي 48فلسطيني من الـ والدة  .49
 قرية عارة في منطقة المثلث       ناشدت ناهد ضعيف من عرب اسرائيل وتحديداً من        : يو بي أي   -تل أبيب   

بشكل )  عاماً 32(ان يعاملوا ابنها احمد     «والسلطات اللبنانية بـ    » حزب اهللا «الشمالي في وسط إسرائيل     
، وكان الجيش اللبناني اوقف أحمد بعد عبوره الحدود البحرية من اسرائيل الى             »إنساني ومن دون تعذيبه   

  .» يتجسس أبداً، ال لمصلحة إسرائيل وال ألية دولة أخرىلم«لبنان وكان يرتدي بذلة غطس، مؤكدة انه 
إن آثار ابنها أحمد اختفت قبل أسبوعين وكـان         «اإللكتروني  » يديعوت أحرونوت «وقالت ضعيف لموقع    

غادر البيت متوجهاً إلى عمله ويحب السباحة والغطس ويعمل طباخاً في مطعم ويسعى إلى النجاح فـي                 
  .»يقتل ابنها من دون سببمن أن «حياته وابدت خشيتها 

29/9/2011، الحياة، لندن  
  

  في الموضوع الفلسطيني مخيب الموقف الفرنسي: لحزب الشيوعي اللبنانيا .50
خالد حدادة، خالل استقباله السفير الفرنسي في لبنان دينس         » للحزب الشيوعي اللبناني  «شدد األمين العام    

عن خيبـة   «وأعرب  . » المستقلة والعودة الى أرضه    حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته     «بييتون على   
في االمـم   «أمله من الموقف الفرنسي بخاصة والموقف األوروبي عامة تجاه قضية االعتراف بهذا الحق              

  .»التأكيد على حق الشعب اللبناني ومقاومته وجيشه بالتصدي للمخاطر اإلسرائيلية«المتحدة وجدد 
29/9/2011، السفير، بيروت  

  
  نسعى جاهدين إلقرار حق التملك لألجانب خصوصاً الشعب الفلسطيني: الحوتالنائب  .51

أحمد الشاويش، أنه يـدعم     " اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني   "رئيس  خالل لقائه    الحوت،   قال النائب عماد  
إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المدنية، ونسعى جاهدين إلقرار حق التملك لألجانب، خصوصاً الشعب             "
  لفلسطينيا

  29/9/2011، المستقبل، بيروت
  

  دعو الفصائل الفلسطينية لنبذ الخالفات وييدعم التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة" البرلماني العربي" .52
أوصى أعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي بضرورة دعم االتحاد  : منال عباس-كتبت 

يل استرجاع أرضه المغتصبة وحقوقه الثابتة في تقرير المصير المطلق لنضال الشعب الفلسطيني في سب
وأكدوا، في اجتماعات الدورة . وإقامة الدولة المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف

التاسعة للجنة التي عقدت بالدوحة على مدى يومين، دعم توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس األمن واألمم 
ودعا األعضاء جميع فصائل  .ول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالمنظمة الدوليةالمتحدة للحص
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الشعب الفلسطيني ومنظماته إلى رص الصفوف والوحدة وإنهاء الخالف من أجل مواجهة تحديات 
  .المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية

  29/9/2011الراية، الدوحة، 
  

  لمسألة االعتراف بدولة فلسطينية" الرباعية" ينتقد تجاهل وزير الخارجية التركي .53
 انتقد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، اقتراح اللجنة الرباعية الجديد لتحريك العملية :نيويورك

تجاهله مسألة االعتراف بعضوية كاملة لفلسطين في األمم "السياسية الفلسطينية اإلسرائيلية، وذلك بسبب 
ونقلت وسائل إعالم تركية ". ة، ودعوته الستئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي دون شروطالمتحد

إن القضية الفلسطينية ليست بحاجة لوعود جديدة تقدمها "، قوله 28/9عن داوود أوغلو، يوم األربعاء 
دعم إقامة دولة "واعتبر أوغلو أن  ".الرباعية الدولية، إنما تحتاج إلى خطط عملية  وخطوات مدروسة
، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن بيان "فلسطينية سيشكل حالً جيداً للمشكلة القائمة في الشرق األوسط

يشكل تطوراً إيجابياً من زاوية نظرية، على الرغم من "الذي صدر يوم الجمعة الماضية " الرباعية"
  .، وفق تقديره"تجاهله مسألة االعتراف بالدولة الفلسطينية

  28/9/2011س برس، قد
  

   حق تقرير المصيرينشرف يحذر من فشل المجتمع الدولي في منح الفلسطيني: مصر .54
، عن مساندة الحكومة المصرية المصري عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء .أعلن د: محمد محروس
وقع  في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقال شرف في صفحته على الميللحق الفلسطين
 تقرير المصير وبناء في حقه الفلسطيني منح الشعب في الدولي إن فشل المجتمع )بوك الفيس( االجتماعي

دولته سيكون له تداعياته السلبية على المنطقة، وشدد على أهمية االلتزام بحل الدولتين وبالشرعية الدولية 
  . هذا الشأنفي قرارات األمم المتحدة فيممثلة 

  28/9/2011، الشروق، القاهرة
  

   لتوسيع مستوطنة في شرقي القدسإسرائيليةمصر تدين خطة  .55
 وحدة استيطانية 1100 بناء أكثر من "إسرائيل" قرار األربعاءأدانت مصر يوم :  دينا زايد-القاهرة 

 اإلسرائيلية هذه الخطوة إن" وقال محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري في بيان ، القدسيشرقب
 الدولي المستقر بشأن عدم لإلجماع االستمرار في سياساتها االستفزازية وتحديها إسرائيلر تعكس اختيا

طراف المجتمع  أل وسافراً جديداًسرائيلياًإ يشكل تحدياً... جراءإلن هذا اإ"وتابع  ."شرعية االستيطان
 انتقد اللجنة و عمرتقد وان."الدولي التي ترغب وتعمل من أجل استعادة المصداقية لمسار التسوية السياسية

  . التوسع االستيطانيبإنهاء "إسرائيل"الرباعية لعدم مطالبتها بطريقة واضحة 
  28/9/2011وكالة رويترز، 

  
   غير مسؤولة عن ضحايا األنفاقالقاهرة:  رام اهللالسفير المصري في .56

 الضحايا في  عملية سقوطأن أوضح السفير المصري في األراضي الفلسطينية ياسر عثمان :بيت لحم
 انه ال يمكن تحميل إلىوأشار عثمان  .األنفاق الحدودية ما بين مصر وغزة هو شيء مؤسف للغاية
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ن مصر تتبع سياسة تراعي قواعد األمان والسالمة عند إقدامها على  ألمصر مسؤولية هذا األمر، نظراً
 أن إلى خاص لوكالة معاًوأضاف عثمان في حديث  ".الضارة باألمن القومي المصري"إغالق األنفاق 

االنعدام الكامل لوسائل السالمة واألمان داخل تلك األنفاق، "سقوط الضحايا على األغلب يرجع بسبب 
  ". عن ارتفاع نسبة عمالة األطفال المشتغلة بهذه األنفاقوارتفاع نسبة المخاطرة في هذه المهنة، فضالً

  28/9/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  د أي من البدو المصريين في تشكيالت الجيش اإلسرائيلينفى وجومصر ت .57
 نفى مصدر عسكري مصري مسؤول وجود أي من البدو المصريين في :العظيم  أحمد عبد-القاهرة 

بدو سيناء يتمتعون بحس وطني عال ويحرصون على مصريتهم "، مؤكدا أن اإلسرائيليتشكيالت الجيش 
 قبل أيام، اإلسرائيليما بثته القناة الثانية في التلفزيون " أن "الراي"وأوضح لـ ."اإلغراءاتمهما كانت 

 قرب الحدود المصرية ليس له أساس من اإلسرائيليةمدعية تواجد عدد من البدو بالتدريب ضمن القوات 
  ." البلبلة في مصرإثارةالصحة وهو أمر غرضه 

  29/9/2011الراي، الكويت، 
  

  في األراضي المحتلةُعمان تطالب بوقف االنتهاكات سلطنة  .58
أكدت سلطنة عمان مساء أمس األول أن أوضاع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة : وام

 االعتداءات والممارسات غير المشروعة والمنهجية "إسرائيل" مستمراً نتيجة لتصعيد تشهد تدهوراً
نة الدائم لدى مقر األمم المتحدة وطالب مندوب السلط. باستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل

األوروبي في جنيف يحيى بن سالم الوهيبي، خالل إلقائه كلمة بالده أمام مجلس حقوق اإلنسان الدولي 
في جنيف، المجتمع الدولي باتخاذ كل اإلجراءات و التدابير الالزمة لوقف العدوان وارتكاب جرائم ضد 

طنة تطالب برفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة وأوضح أن السل. اإلنسانية في تلك األراضي
وإحقاق حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وإزالة جميع المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي 

  . الفلسطينية والعربية المحتلة وانسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي من تلك األراضي
  29/9/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  الزالت قائمة" انتفاضة األقصى"أسباب اندالع ": باء العرباتحاد األط" .59

، "انتفاضة األقصى"باتحاد األطباء العرب أن األسباب التي أدت إلى اندالع " لجنة القدس" أكدت :القاهرة
الزالت قائمة، ويمكن أن تندلع مرة أخرى في ظل تزايد معدالت التهويد في القدس والمخاطر "

وقالت اللجنة، في بيان صحفي بمناسبة ذكرى اندالع انتفاضة  ". حيال األقصىوالتهديدات الصهيونية
 ضده؛ فإن بذور المقاومة وشعلة االنتفاضة  دولياًإن الشعب الفلسطيني رغم مواجهته تكتالً ":األقصى

 على الظلم القائم من الزالت متقدة في ضميره، كما أن الشعوب العربية التي قامت بربيعها انتفاضاً
نظمتها ورفضا لسياساتها ومنها موقفها المتخاذل من جرائم االحتالل الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني أ

   ".الشقيق؛ ستكون هذه الشعوب أول الداعمين للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن كرامته ومقدسات األمة
  



  

  

 
 

  

            26ص                                     2277:                العدد29/9/2011ميس الخ :التاريخ

علة للدفاع عن مقدساتنا، سياسات عربية وإسالمية فا"نسخة عنه إلى " قدس برس" البيان، الذي تلقت دعاو
  ".ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وفي أكناف بيت المقدس

  28/9/2011قدس برس، 
  

  السعودية تهدد مستوردي السلع اإلسرائيلية بالتشهير والسجن .60
 الشركات المستوردة للبضائع  السعوديةرة التجارة والصناعةاهددت وز:  فهد الثنيان-الرياض 

بمعاقبتها بالعديد من المخالفات والجزاءات الرادعة إثر رصد الجهات الحكومية شركات اإلسرائيلية 
أجنبية تجمعها عالقات تجارية مع جهات إسرائيلية بعد أن حاولت خالل األشهر الماضية فرض نشاطها 

 وأكدت وزارة .التجاري بالمملكة من خالل عقد اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لتوريد منتجاتها
التجارة على لسان وكيلها لشؤون المستهلك صالح الخليل بأن مختبرات الوزارة ترصد وتفرز البضائع 

 وفي حالة ضبط منتجات إسرائيلية يتم ،الواردة للمملكة عبر منافذها المختلفة وترصد منشأ هذه البضائع
 العقوبات إن" الرياض"ـيثه لوقال الخليل في حد . لنظام مقاطعة البضائع اإلسرائيليةالتعامل معها وفقاً

المفروضة على مستوردي البضائع اإلسرائيلية تم تحديدها بنظام مقاطعة البضائع اإلسرائيلية بالسجن ما 
 والتشهير على نفقة )$13500حوالي  ( ألف ريال50ـ  سنوات مع غرامة مالية تقدر ب10 إلى 3بين 

  .وطةالمخالف بالصحف السعودية مع مصادرة البضائع المضب
  28/9/2011الرياض، الرياض، 

  
  الجهاز التنفيذي لالتحاد األوروبي يؤيد قيام دولة فلسطينية .61

أكد رئيس المفوضية األوروبية مانويـل باروسـو، تأييـد          :  لندن -عبد اهللا مصطفى رام اهللا      : بروكسل
 المنطقـة العربيـة     وحيا التغييرات التي تشهدها   . االتحاد األوروبي الصريح لقيام دولة فلسطينية مستقلة      

  . حاليا، وأكد استعداد االتحاد األوروبي لمواكبة المستجدات في المنطقة
كما قال االتحاد األوروبي إنه من السابق ألوانه الحديث اآلن عن الوضع المستقبلي المحتمل للفلسطينيين               

 اآلن قيـد    ، وخاصـة أن الموضـوع     »فريسة للتكهنـات  «في األمم المتحدة، ورفض الوقوع فيما سماه        
وفي نفس الوقت، أكد التكتل األوروبي الموحـد علـى التوافـق فـي              . المناقشات داخل المنظمة الدولية   

المواقف مع واشنطن بشأن انتقاد سياسة االستيطان، وجاء ذلك على لسان مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم               
  .رين أشتونالممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي كاث

  29/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   اإلسرائيلي في القدسالصين تدين االستيطان .62
انتقدت الصين الموافقة التي أعطتها وزارة إسرائيلية علـى         :  لندن -عبد اهللا مصطفى رام اهللا      : بروكسل

ث باسم وزارة وقال هونغ لي، المتحد   . بناء ألف وحدة سكنية في حي استيطاني يهودي في القدس الشرقية          
الصين تعرب عن أسفها العميق وتعارض موافقة إسرائيل على مشاريع توسـيع            «الخارجية الصينية، إن    

فـي  » التصرف بتعقل «وأضاف أن بكين تطلب من إسرائيل       . »المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية    
  .هذا الموضوع

  29/9/2011، الشرق األوسط، لندن



  

  

 
 

  

            27ص                                     2277:                العدد29/9/2011ميس الخ :التاريخ

  
  في سيناءبخصوص الوضع األمني غوطاً على القاهرة واشنطن تمارس ض": الخليج" .63

وزيـر   المباحثات الثنائيـة التـي       أن” الخليج“علمت   :، واشنطن حنان البدري   ”الخليج “-القدس المحتلة   
الخارجية المصري محمد كامل عمرو مع وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون ومستشار مجلس             

مزيداً من الضغوط األمريكية على مصر بخـصوص   شملت واشنطناألمن القومي األمريكي، أمس، في      
، وأن واشـنطن بـدت أكثـر تبنيـاً          ”إسرائيل“الوضع األمني في سيناء وتوقف ضخ الغاز المصري ل          

تزعم عدم قدرة مصر بعد الثورة على حماية سيناء التي أصبحت سوقاً أسـود              ” إسرائيلية“لوجهات نظر   
  . مع حركة حماسللسالح وأن بدو سيناء يتعاونون

  29/9/2011، الخليج، الشارقة
  

   بتحقيق حل الدولتين"إسرائيل"كاتب أمريكي ينصح  .64
، فـي صـحيفة     2011-9-28نصح الكاتب األميركي الشهير تومس فريدمان، في مقال له، األربعـاء            

اية إلـى   ، بالعمل على تحقيق حل الدولتين، عوضا عن دعم االستيطان الذي سيقود بالنه            "نيويورك تايمز "
  . حل الدولة الواحدة

ـ        في مقالة له نـشرت فـي الـصحيفة         ) إسرائيل(وقال فريدمان، وهو صحفي معروف بانحيازه دائما ل
إن على نتنياهو أن يدرك أنه نظرا للعواقب التي قد تلي خطابات كل من نتنيـاهو وعبـاس                  : "المذكورة

إلسرائيليين والفلسطينيين، حيث لن يكون هناك      وأوباما في األمم المتحدة، وخطر اندالع االشتباكات بين ا        
، هذا ما   )إسرائيل(حسني مبارك المتصاص التوتر، بل سيكون أردوغان والذي سيؤجج االشتباكات ضد            

سنخسر أكثر من الفلسطينيين بكثير ما إذا انهارت اتفاقيـة          "يجب أن تقوله أي حكومة إسرائيلية حكيمة؛        
  ". األردن ومصرأوسلو وتأثرت معاهدات السالم مع 

  28/9/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   لتصنيع طائرات بدون طيار "إسرائيل"فرنسا تلجأ لـ .65
فضلت الحكومة الفرنسية اللجوء للتكنولوجيا اإلسرائيلية على حساب التكنولوجيا األمريكية لتزويد القوات            

هي األكثر تقدما في مجال     ) سرائيلإ(الجوية الفرنسية بطائرات بدون طيار بعد دراسات دقيقة أثبتت أن           
-9-28الفرنسية في عددها الصادر األربعـاء       " لوبوان"وذكرت مجلة    . تصنيع هذا النوع من الطائرات    

الفرنسية التي تصنع الطائرات ميراج ستعمل بالتعاون مع شـركة          " داسو أفياسيون "، أن مجموعة    2011
 إلى  2014ات الفرنسية بدون طيار في الفترة من عام         اإلسرائيلية لتحديث أسطول الطائر   " هيرون تي بي  "

  .  مليون يورو300وأوضحت المجلة أن قيمة الصفقة الفرنسية اإلسرائيلية بلغت . 2020
  28/9/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   "إسرائيل"ـ لن يغفر دموعه ل"كوفية فلسطين'"ارتداء ماردونا : مشجعون .66

وصل اإلماراتي يطلب من نجم األرجنيتين ماردونـا المـدير الفنـي            مشجع فلسطيني لنادي ال    "-السبيل  
هذا هو كـل    ".. الجاري للنادي ارتداء الكوفية الفلسطينية، فيستجيب لطلبه ويرفع عالمة النصر لفلسطين          

آب الماضي، لكن على الرغم من بـساطة        / أغسطس 21في  " اليوتيوب"الذي نشره موقع    " الفيديو"ما في   
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أنـه  ، خاصـة     يزال يثير جدالً حتى اآلن حول مواقف ماردونا من القضية الفلـسطينية            تفاصيله، فإنه ال  
 إلسرائيل، كما أنه وقف على حائط البـراق         1986أهدى كأس العالم الذي حصلت عليه األرجنتين عام         

  .وبكى لضحايا إسرائيل) المبكي عند اإلسرائيليين(
  29/9/2011، السبيل، عمان

  
  لة الفلسطينيةبدائل السلطة عن الدو .67

ال تزال الشكوك تحيط بنجاح مسعى السلطة الفلسطينية للحصول على موافقة األمم المتحدة على عضوية               
سيحسم هذا الجدل في مجلـس      ) فيتو(دولة فلسطين، إذ إن تلويح الواليات المتحدة باستخدام حق النقض           

لى موافقة تسعة أعضاء من أصـل  األمن الدولي ما لم تفلح واشنطن في منع حصول الطلب الفلسطيني ع  
  . بمجلس األمن15

وقد تكتفي السلطة الفلسطينية بالحصول على مقعد دولة مراقب فـي الجمعيـة العامـة، وتعـود إلـى                   
المفاوضات ضمن مبادرة اللجنة الرباعية الجديدة التي تدعو الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي للعودة إلى             

ولكن هذه المبادرة ال تتضمن     . 2012 نهائي في مدة أقصاها نهاية       المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق    
علـى  -النص على وقف االستيطان الذي كان سببا في توقف المفاوضات، مما يجعلهـا غيـر مؤهلـة                  

  . لجمع الطرفين على طاولة التفاوض ما لم يحصل الفلسطينيون على عضوية األمم المتحدة-األرجح
 الفلسطينية استخدام عدة خيارات للخروج من واقع الجمود الـذي تعـاني             وفي هذه الحالة تسطيع السلطة    

وتتراوح هذه الخيارات بين التصعيد الميداني والدبلوماسي والعودة إلى اإلطار الداخلي           . منه المفاوضات 
الفلسطيني لتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة استمرار التغول اإلسرائيلي باالستيطان ورفـض حـصول              

  .ينيين على دولةالفلسط
  تشكيل حكومة وحدة

ومن الخيارات المتاحة، عودة السلطة إلى تفعيل خيار الحوار الفلسطيني بهدف التوصـل إلـى حكومـة           
) فـتح (وحدة، وهي الخطوة التي تم االتفاق عليها مؤخرا في الحوارات بين حركتي التحرير الفلسطيني               

صل إلى اتفاق نهائي بشأنها بسبب الخالف على شخصية         ، ولكن لم يتم التو    )حماس(والمقاومة اإلسالمية   
  .رئيس الوزراء القادم

وتستطيع فتح أن تتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن عبر تحريك موقفها من إعادة تعيين رئيس وزراء حكومة                 
إال أن هذه الخطوة قد تضع بيد اإلسرائيليين المزيـد          . تسيير األعمال الحالية سالم فياض المختلف عليه      

ن المبررات للتشدد في المفاوضات، وقد تضع السلطة الفلسطينية في موقف حرج أمام الواليات المتحدة               م
  .والغرب ما لم يتم تحديد مهام الحكومة بتسيير األمور الداخلية

حـسب  (وسيرتبط تفعيل الحوار بإعادة تفعيل دور المنظمة السياسي وإدماج حماس فيها وما ينبثق عنـه       
من تشكيل لجنة قيادية مؤقتة للمنظمة قد تتخذ قـرارات          )  المصرية التي تم االتفاق عليها     وثيقة المصالحة 

  .لن تكون في صالح المفاوضات وتفعيلها
  حل السلطة أو انتفاضة

وهذا يقودنا إلى الخيار اآلخر الذي سبق أن لوح به الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو حل الـسلطة                  
وينطوي هذا األمر على ما يسميه البعض الفوضى،        . ته القانونية واإلدارية  لوضع االحتالل تحت مسؤوليا   

أو يطلق عليه البعض اآلخر كشف الغطاء عن حقيقة االحتالل ومنعه من استغالل وجود السلطة القائمـة         
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لالدعاء بأن مسؤوليته عن وضع األراضي الفلسطينية انتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو وقيام سلطة ال تمتلك               
  .سيادة على األرض والبحر والجوال

للسلطة الفلسطينية وإنهاء لنهج التفاوض، فإنه يقود إلى الخيار         " انتحار سياسي "وإذا كان هذا األمر بمثابة      
وقد يعتبر هذا الخيار األكثر خطـورة علـى الـسلطة    . اآلخر المتمثل في إعادة إحياء االنتفاضة الشعبية      

 قادتها أن رفضت االنتفاضة العنيفة، وتمسكت بما أسمته االنتفاضـة           الفلسطينية التي سبق لها على لسان     
  .السلمية جنبا إلى جنب مع المفاوضات لتحصيل الدولة الفلسطينية

قد يؤدي خيار االنتفاضة السلمية إلى إطالق عقال الصراع العربي الفلسطيني ويدفعه إلى آفاق أرحـب                
ز الخيار التفاوضي مستقبال، وقد يخرج القضية برمتها        وأخطر، ولكنه قد ينبني على إنجازات جديدة تعز       

من يد القيادة الفلسطينية التي تريد انتفاضة محسوبة وسلمية، وهو أمر ال يمكن ضمانه بسبب آلة القمـع                  
  .اإلسرائيلية التي قد تقود إلى ردود فلسطينية وربما عربية رسمية وشعبية عنيفة

شل خيار الدولة صعبة وتنبني على مخاطر، ولذلك فقد يكـون  ويمكن القول إن خيارات السلطة في ظل ف  
من األسلم لها أن تستمر في خياراتها الدبلوماسية إلى حين التقاط خيط جديد للتفـاوض يمكـن أن يـتم                    
تسويقه فلسطينيا وعربيا، وهو أمر ال يقل صعوبة عن الخيارات األخرى في ضوء إستراتيجية الـسلطة                

  .فاوض ال على أي شيء آخرالتي تنبني على أساس الت
  29/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  "إسرائيل"ال تنقذوا مستقبل  .68

  محمد بن المختار الشنقيطي
لم أقلـق قـط علـى       : "أيلول الجاري / من سبتمبر  17كتب توماس فريدمان بصحيفة نيويورك تايمز يوم        

السالم مـع مـصر،     –ألساسية ألمن إسرائيل    فانهيار الدعائم ا  . مستقبل إسرائيل مثلما أنا قلق عليه اليوم      
 مع وجود حكومة هـي أقـل الحكومـات حنكـة            -واالستقرار في سوريا، والصداقة مع تركيا واألردن      

  ".دبلوماسية وخبرة إستراتيجية في تاريخ إسرائيل، قد وضعا إسرائيل في وضعية خطيرة للغاية
لمتبدل في المنطقة، بقلم رجل غير مـتهم فـي          وليس من ريب أن هذا تقييم دقيق للميزان اإلستراتيجي ا         

  ".عاشق إلسرائيل رغم مساوئها" بأنه -"من بيروت إلى القدس"في كتابه -محبة إسرائيل، بل هو يفاخر 
بيد أن الذين يسعون إلى الحصول على اعتراف من األمم المتحدة بدولة فلسطين اليـوم ال يبـدو أنهـم                    

فرغم حسن النيات وراء المبـادرة      . تراتيجي لصالح قضية فلسطين   مدركون لهذا التبدل في الميزان اإلس     
الفلسطينية والعربية للحصول على هذا االعتراف، فإن المبادرة تبدو لي في الزمان الخطأ تماما، وهـي                
تخدم بقاء الدولة الصهيونية أكثر مما تخدم القضية الفلسطينية التي أصبح الوقت في صالحها ألول مـرة                 

فقد تكشف الربيع العربي عن تحوير للمحيط اإلسـتراتيجي تحـويرا عميقـا لـصالح               . 1948منذ نكبة   
سـتكون أخـف وطـأة مـن        –وما على الفلسطينيين اليوم سوى الصبر بضع سنين أخرى          . الفلسطينيين
  . لكي يرتفع عنهم الظلم التاريخي الذي حاق بهم-سابقاتها

الدعم األميركي األعمـى،  :  الحالية ارتكز على ركيزتينإن بقاء إسرائيل بتركيبتها االستعمارية الشوفينية  
بيد أن الربيع العربي قد وضع      . وتواطؤ القادة المستبدين في الجوار العربي واإلسالمي، أو عدم فاعليتهم         

فثمن إسرائيل يتراكم يوميا على الكاهل األميركـي، وسيـصل          . هذه المعادلة على أبواب التغيير الحتمي     
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والمحيط اإلقليمي قد بدأ تحـوال عميقـا يخـدم          . ال يستطيع األميركيون أن ينوؤوا به     قريبا إلى مستوى    
  .القضية الفلسطينية ويسحب البساط من تحت العنجهية اإلسرائيلية

فقد طردت القيادةُ التركية الـسفير      . لقد فقدت إسرائيل خالل الشهور الماضية أهم ركائز دعمها اإلقليمي         
 أن كانت تركيا أهم حليف إستراتيجي للدولة اليهودية طيلة نصف قرن، وطرد             اإلسرائيلي من أرضها بعد   

الشعب المصري السفير اإلسرائيلي من أرضه بعد ثالثة عقود من إخضاع مصر لألهواء اإلسـرائيلية،               
  .وهرب السفير اإلسرائيلي من األردن صاغرا وقد كان يصول في عمان صولة الملوك

حينما ال يكون في العالم دولة      -ر رجعي إلى هذه األعوام بعد عقدين من اآلن          وحينما ينظر المؤرخون بأث   
 فسيجدون أن الجشع الصهيوني الذي ال حدود له، والدعم األميركي األعمـى الـذي ال                -اسمها إسرائيل 

رادع له، هما السببان في هالك مشروع الدولة الصهيونية غير المأسوف عليها، وفي إنقاذ فلسطين مـن                 
لقـد رفـض    : " يقـول  2030وكأني بأحد أولئك المؤرخين وقد كتب في حـدود عـام            . ع األبدي الضيا

المستعمرون اليهود بكل جشع تقاسم األرض مع أهل األرض حينما كان ذلك ممكنا، كما فعل إخوانهم في                 
العنصرية بجنوب أفريقيا، واستمرؤوا الظلم الفادح في وضح النهار، وأعانهم على ذلـك ظهيـر دولـي     

ثم جاء الربيع العربي مـع      . ربي أعماه الميراث االستعماري والتحيز ضد العرب، والحقد على اإلسالم         غ
 فقلب المعادالت وبدل الموازين، فرفض الفلسطينيون بعد ذلك تقاسم األرض أو قبـول              2011مطلع عام   

  ).انتهى االستشهاد" (الذل، وكانت تلك نهاية دولة إسرائيل
  ضية الفلسطينيةالحلول المتصورة للق

  :إن الحلول المتصورة للقضية الفلسطينية تنحصر اليوم في خيارات أربعة
خيار التقسيم الجغرافي لفلسطين، وهو حيف في حق الفلسطينيين والعرب، حيث سيحصلون على             : أولها

 وتحرم  مناطق جرداء أو مكتظة تستحيل الحياة الكريمة فيها، وتحرمهم من مقدساتهم وآثارهم التاريخية،            
فغاية ما سيؤدي إليه هذا التقسيم هـو بلديـة فلـسطينية            . ماليين الالجئين منهم حق العودة إلى أرضهم      

فليس التقـسيم   . منزوعة السالح، تدور في الفلك الصهيوني وتعيش في ظالل بطشه         ) تتسمى باسم دولة  (
  .الجغرافي لفلسطين خيارا مناسبا على اإلطالق

 خالل حرب عسكرية نظامية شاملة، وهذا غير ممكن في ظل اختالل ميزان             خيار المصادمة، من  : ثانيها
علـى  –فثمن هزيمة إسرائيل هزيمةً ماحقـة       . القوة العسكرية، وامتالك الدولة الصهيونية ترسانة نووية      

 سيؤدي إلى نشوب حرب نووية، وهو ما سيجعل ثمن تحرير فلسطين أكبر ممـا               -افتراض إمكانه عمليا  
  .فال أحد يريد تحرير القدس أو حيفا بتدمير القاهرة أو دمشق أو طهران أو إسطنبول. يمكن القبول به

خيار االستنزاف من خالل حركة مقاومة شعبية صبورة، وهذا كان ممكنا في الماضي لما كانـت                : ثالثها
. تيـة روح حركات التحرر في عنفوانها منتصف القرن العشرين، وكانت الحاضنة اإلقليمية والدولية موا            

وال يزال هذا الخيـار     . لكن تواطؤ بعض الحكام، وضعف آخرين، حال دون نجاح هذا الخيار في حينه            
فحروب االستنزاف هي سـالح الـضعيف       . مفيدا إذا جاء ضمن إستراتيجية رحبة تشمل عناصر أخرى        

  .عسكريا، ووسيلته في إضعاف ثقة القوي بنفسه وإزعاجه حتى يقبل التنازل
متصاص، والمقصود به امتصاص اليهود الراغبين في العيش في فلسطين ضمن دولـة             خيار اال : رابعها

واحدة يتمتع فيها العرب واليهود بحقوق المواطنة المتساوية، ويرجع إليها كافة الفلسطينيين المشردين في              
م القبـول   وهذا هو الخيار اإلستراتيجي الذي ينبغي التركيز عليه، وعـد         . أرجاء الدنيا معززين مكرمين   

 -الذي يشبه ما تم اعتماده لتفكيك دولة العنصرية فـي جنـوب أفريقيـا             -فهذا الحل   . بغيره في اعتقادي  
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سيكون أفضل الحلول على المدى البعيد، وأقربها إلى تحقيق المصلحة الفلسطينية، وأخفهـا ثمنـا مـن                 
  .الدماء

  أهم ميزات خيار االمتصاص
  :اآلتيولعل أهم ميزات حل االمتصاص هذا، هو 

أنه يضمن للفلسطينيين العودة إلى أي مكان من فلسطين التاريخية، وإحياء رابطتهم بأرضهم التـي               : أوال
  .وهذا حل جذري لمشكلة ماليين الالجئين الفلسطينيين. ولدوا عليها أو ولد عليها آباؤهم

جود البشري الصهيوني غير    أنه سيقلب المعادلة الديمغرافية لصالح الفلسطينيين، وهو ما سيجعل الو         : ثانيا
ذي خطر، بل سيضعه على طريق االندماج في الثقافة العربية اإلسالمية، كما اندمج فيهـا اليهـود فـي               

  .سالف األيام
أنه يجرد الصهاينة من قوتهم العسكرية المسلطة على رقاب أمتنا منذ ستين عامـا بكـل عنجهيـة                  : ثالثا

  .ين إلى األمة العربية واإلسالمية برمتهاوهذه مصلحة تتجاوز حدود فلسط. وابتزاز
فالعديد من اإلسرائيليين الذين يحمل العديد مـنهم        . أنه سيفجر هجرة يهودية معاكسة من فلسطين      : رابعا

وفي ذلك فرز مفيد بين اليهودي ذي الجـذور الـشرقية           . جنسية مزدوجة سيفضلون الهجرة إلى الغرب     
  .واآلخر اآلتي من وراء البحار

وهـي أحـالم    . هذه مجرد أحالم شاعر، لن يرضى بها اإلسرائيليون وال ظهيرهم الدولي          : ل قائل قد يقو 
لقد خلع الشباب   . حقا، لكنها أحالم تتأسس على قراءة واقعية للتحوالت االجتماعية والسياسية في المنطقة           
 في وجه التحـول     العربي ربقة الخنوع، وأمسك الشعب العربي زمام أمره بيده، وال تستطيع قوة أن تقف             

التاريخي الذي ندعوه اليوم باسم الربيع العربي، وهو تحول سيغير المنطق اإلسـتراتيجي برمتـه فـي                 
فاالستبداد كان أهم رأسمال ضامن لبقاء الدولة الصهيونية وأكبر ضامن للنفوذ الغربـي، لكنـه               . المنطقة

  .اليوم يتهاوى أمام شجاعة الشباب العربي الثائر
هاينة وظهيرهم الدولي بهذا الحل فهو لن يكون عن طيب خاطر بطبيعـة الحـال، ومتـى                 أما قبول الص  

تحررت الشعوب بمنّة من مستعمريها؟ وإنما سيكون قبولهم بذلك خوفا من خسارة أكبـر، بعـد تحـرر                  
 بالشعوب  -خصوصا الواليات المتحدة  –فلن تكون عالقات الغرب     . الشعوب العربية وأخذها بزمام أمرها    

ة مستقبال عالقة تبعية من خالل حاكم مستبد وسيط يمثل األميركيين لدى شعبه، بدال من العكـس                 العربي
ويومها سيرتفع ثمن إسرائيل إلى     . المفترض، وإنما ستكون عالقات ندية مع شعوب عزيزة مستقلة القرار         

  .حد يرغم األميركيين على االختيار بين أميركا وإسرائيل
تة عقود من االحتالل والتشرد، ولم يبق أمامه سوى بـضعة أعـوام مـن               لقد صبر الشعب الفلسطيني س    

وستكون الشعوب العربية واإلسـالمية     . المصابرة والمنازلة مع دويلة تتآكل قاعدة وجودها يوما بعد يوم         
وقد انتهى الزمن الذي كان فيه قائد أكبر دولة عربية مجـرد            . مع هذا الشعب األبي في معركته الفاصلة      

وبدأت .  لدى إسرائيل، وكان فيه أكبر رافع لشعار المقاومة والممانعة مجرد حام لحدود إسرائيل             "شاويش"
  .الدولة الصهيونية تواجه الشعوب العربية وجها لوجه في وضح النهار

   الشعوب وتحرير فلسطينيرتحر
ـ                 . دة مديـدة  إن تحرير فلسطين ما كان ليتم دون تحرر الشعوب العربية التي ظلت ترسف في األغالل م

وهي اليـوم   -وليس من ريب أن الشعوب التي انتفضت في تونس والقاهرة وطرابلس وصنعاء ودمشق              
  . قد شقت طريقا رحبا إلى القدس-..تتحفز في حواضر عربية أخرى
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هل من العدل المساواة بين صاحب األرض ومن جاءها مستعمرا صائال؟ وكيـف           : ويبقى التساؤل الكبير  
بمنح حقوق المواطنة على أرضهم لمن ذبحوهم وشردوهم في أرجاء الدنيا؟، لـست             يرضى الفلسطينيون   

أدعي أن حل الدولة الواحدة حل عادل، فهو لن يحقق العدل بطبيعة الحـال، لكنـي أزعـم أنـه حـل                      
إستراتيجي حكيم، يرفع بعض الظلم بأقل ثمن ممكن، ويفتح الباب الندمال جرح تاريخي يـضغط علـى                 

  .لمسلم منذ قرن من الزمانالضمير العربي وا
فالتقاسم الديمغرافي لفلسطين خير من التقسيم الجغرافي لهـا، والميـزان الـديمغرافي يميـل لـصالح                 

أما حل الدولتين الذي يتوسل العرب العالم في سبيله اليوم فهو إنقاذ            . الفلسطينيين والعرب في األمد البعيد    
 األفق، وتوشك أن تضرب الوهم الصهيوني فـي صـميم           لمستقبل إسرائيل من العاصفة التي تتجمع في      

  .فال تنقذوا مستقبل إسرائيل أيها السادة، ودعوها سادرة في غيها حتى تحين لحظة المفاصلة. وجوده
  26/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  ضد اليهود... يدعمون أداء نتانياهو .69

  رغيد الصلح
د الخطاب الذي أعلن فيه موقفـه تجـاه مـستوى التمثيـل             تعرض الرئيس األميركي باراك أوباما، بع     ?

وذهب البعض من المعلقـين إلـى       . الفلسطيني في هيئة األمم المتحدة إلى نقد واسع في المنطقة العربية          
القول إن المواقف التي عبر فيها الرئيس األميركي عن شيء من التعاطف مع الفلسطينيين عندما دعا إلى                 

يلي، كانت عبارة عن مناورة بغرض التعتيم علـى حقـائق المواقـف الغربيـة               وقف االستيطان اإلسرائ  
ولتأكيد وجهة النظر هذه، أعـاد أصـحابها إلـى األذهـان            . المنحازة انحيازاً كامالً إلى جانب إسرائيل     

 -مضمون الخطاب الذي ألقاه أوباما قبيل االنتخابات الرئاسية الماضية أمام منظمـة إيبـاك األميركيـة                 
نية المؤيدة إلسرائيل، حيث بدت مواقفه متطابقة مع سائر الزعامات األميركيـة البـارزة تجـاه                الصهيو

  . اإلسرائيلي-الصراع العربي 
من األرجح أال يكون هذا التقويم لمواقف أوباما في محله، وأن ما قاله الرئيس األميركـي فـي خطابـه                    

متحدة يعكس آراءه الشخصية، ولكن، مـن حـق         الشهير في جامعة القاهرة بصدد العالقة بين الواليات ال        
العرب بعد التجارب الكثيرة الكف عن االعتقاد أن قضاياهم المحقة ستلقى الرعاية واإلنصاف لدى النخب               

ولعل من المناسب، بعد أن كرر الرئيس أوباما وتبنى في خطابـه            . الحاكمة في العواصم الغربية الرئيسة    
ثناء، أال تحاسب إدارته على سلوك طريق اإلجحاف بحق الجانب          كل مقولة وزعم صهيوني من دون است      

فالعرب ال شأن لهم وال قيمة لمصالحهم وال لحقوقهم لدى أصحاب القرار النافذين في العواصـم      . العربي
على العكس، المقاربة التي تحظى بشعبية في هذه العواصم عند بحث عالقات الغرب بـالعرب               . الغربية

 أي تلك التي تعتبر أي إضعاف للعرب تقوية للغرب كما هو األمـر، علـى سـبيل                  هي اللعبة الصفرية،  
  .المثال ال الحصر، في قضايا الطاقة والنفط

لعل من األجدى، في هذه الحال، عند التطرق إلى أية قضية تمس تلك العالقات، أن يعود المرء إلى أثر                   
مصائب الكبرى بهذه الطائفة من البشر، والـذي        فالغرب الذي أنزل ال   . هذه القضية على المسألة اليهودية    

. بات يشكو من عقدة الذنب في عالقته بها، يعتبر نفسه حامياً لها ومدافعاً عن أمنها وسالمتها وحريتهـا                 
وإذ . ولقد ترددت أصداء وتجليات هذه النظرة في المواقف األخيرة تجـاه مـسألة الدولـة الفلـسطينية                

يلية أنصارها الدوليين بحجة أن المطالبة باالعتراف بالدولـة الفلـسطينية           استنفرت الديبلوماسية اإلسرائ  
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تشكل خطراً على إسرائيل وأن الفلسطينيين يرمون من خالل هذه المطالبة إلى تجريدها من المـشروعية               
وتهديد أمنها وبالتالي أمن اليهود وسالمتهم، سارع الرئيس األميركي والزعماء األميركيون إلى تبني هذه              
النظرة بحذافيرها، فهل كانت واشنطن محقة في تقديراتها هذه؟ هل إنها تسير، بالفعل على طريق إنقـاذ                 

  اليهود من محنة جديدة؟
لقد وفرت الدعم كل الدعم السياسي لحكومـة نتانيـاهو، أي   . ما فعلته واشنطن يخالف هذه النوايا المعلنة 

أي أن مـا فعلتـه      . خطار البعيدة المدى المحدقة بـاليهود     لحكومة تزيد المسألة اليهودية تعقيداً وتفاقم األ      
هذه المواقف  . واشنطن هو مساندة أشد الحكومات اإلسرائيلية تطرفاً، على المصالح البعيدة المدى لليهود           

األميركية تستند عادة إلى فرضيات بات من الملح مراجعتها إذا أرادت واشنطن حالً إنـسانياً وواقعيـاً،                 
  :في مقدم هذه الفرضيات ما يأتي. رياً ومستحيالً للمسألة اليهوديةوليس حالً عنص

إن الزمن كفيل بإقناع األسرة الدولية بالموافقة على المشروع الصهيوني برمته وكما يطرحه الزعماء              > 
وإن تثبيـت   . اإلسرائيليون، أياً كان هؤالء الزعماء ومهما كان مضمون المشروع الذي يـدعون إليـه             

  .رضي العربية يضفي عليه مشروعية ويحوله إلى أمر واقع ال يمكن تبديلهاالحتالل لأل
. أثبتت مداوالت األمم المتحدة األخيرة أن هذه الفرضية خاطئة وأن التمسك بها سيقود اليهود إلى المهالك               

فعلى رغم التراجعات التي أصابت القضية الفلسطينية واالنقسام الحاصل في صفوف الفلسطينيين، وعلى             
رغم التأييد المنقطع النظير الذي يلقاه نتانياهو في الكونغرس األميركي، تأكد أن األكثرية الـساحقة مـن                 

وكان من الملفت للنظر هنا الموقـف       . المجتمع الدولي ال تزال تؤيد القضية الفلسطينية وترفض االحتالل        
ن هذه الدول يناهز ثلث سكان      إن عدد سكا  ). الصين، الهند، روسيا والبرازيل   (الذي اتخذته دول بريكس     

ولئن كان المعيار العددي مهماً في العقود الماضية فإنه ينبغي مالحظة أن موازين القـوى               . العالم تقريباً 
االقتصادية والسياسية وحتى العسكرية في العالم باتت تتجه لمصلحة هذه الـدول ومـن ثـم لمـصلحة                  

لى مصير اليهود إذا نجح المتعصبون الـصهاينة فـي          هذا الواقع سينعكس سلباً ع    . الفلسطينيين والعرب 
ما تفعله اإلدارة األميركية هو تشجيع هذا النهج        . اختطاف المسألة اليهودية وتسخيرها لمصلحة مشاريعهم     
  .األخير بدالً من إيقافه حرصاً على أمن اليهود وسالمتهم

رب، وإنهـم علـى اسـتعداد لتقـديم         إن الزعماء اإلسرائيليين مستعدون للتفاهم مع الفلسطينيين والع       > 
ألم ينسحب اإلسرائيليون، في ظل حكومة مناحيم بيغن بالذات، من مصر؟ ألم يوقع إسـحاق               . التنازالت

رابين اتفاق السالم مع ياسر عرفات على رغم أنه كان يصنف من صقور السياسة اإلسرائيلية؟ لكن هذه                 
يام قليلة من عقد مؤتمر مدريد للسالم قبـل عـشرين           الفرضية تستند هي األخرى إلى أساسٍ واه، فبعد أ        

عاماً تقريباً، أكد إسحاق شامير، رئيس الحكومة اإلسرائيلية، ورداً على االنتقادات التـي وجههـا إليـه                 
أن إسرائيل ستفاوض عشرين عاماً، وفي نهاية المطاف لـن          «الزعماء الصهاينة المعارضون للمؤتمر،     

ولقد ثبت أن شامير كان على حق ليس ألن الفلـسطينيين،        . »ة الجوالن تتخلى عن الضفة والقطاع وهضب    
أو ليس ألن السلطة الفلسطينية التي أعلنت التخلي عن العمل العسكري غير مستعدة لتقديم التنازالت، بل                

أما إسحاق رابين فإن مصيره، يعتبر على العكس، شهادة علـى الموقـف             . ألن اإلسرائيليين عارضوها  
  . السالمالصهيوني من

 -إن االدارة األميركية ستتمكن دوماً من االضطالع بدور الراعي النزيه لمساعي التـسوية العربيـة                > 
اإلسرائيلية، وإنها بالتالي ستتحكم بسائر مفاصلها بحيث تضمن أنها ستخدم المصالح اإلسرائيلية ومن ثم               

ستخدام المساعدات التي تقدمها إلى الـدول       وتعتبر اإلدارة األميركية أنها تستطيع ا     . أمن اليهود وسالمتهم  
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لكن هذه النظرة ال تستند هي األخرى إلـى أسـاس           . التي ساهمت في توقيع معاهدة السالم مع إسرائيل       
متين، فالرأي العام العربي على بينة من أن هذه المعونات أعطيت إلى الدول العربية بغرض ضمان أمن                 

 وال يخفى على المواطنين والمواطنات في البالد العربية، فـي           .إسرائيل وليس من أجل السالم اإلقليمي     
 من جهة،   - أي بين المساعدات     -عصر وسائل االتصال االجتماعي، كيف تربط اإلدارة األميركية بينها          

  .وبين موقف األطراف المشتركة في معاهدة السالم، من جهة أخرى
ذكير الحكومة المصرية الجديدة بأن أي مـساس        فخالل األشهر الماضية، دأبت اإلدارة األميركية على ت       

في المقابل، عندما شـكل بنيـامين       . بالمعاهدة مع إسرائيل سيؤثر سلباً في المساعدات المقدمة إلى مصر         
 وعندما بدأ يمارس ضغطاً شديداً على القيـادة         1996نتانياهو الرافض اتفاق أوسلو، حكومته األولى عام        

 1998هذا األمـر تكـرر عـام      .  تهدده اإلدارة األميركية بوقف المساعدات     الفلسطينية لتعديل االتفاق لم   
عندما شكل إيهود باراك حكومته وأجبر الفلسطينيين على تقديم تنازالت جديدة إلى إسرائيل في معاهـدة                

  .واي ريفر
، لذلك  الرأي العام العربي بات يعلم أن الوجهة الحقيقية لهذه المساعدات هي إسرائيل وليس جهات عربية              

فإنها ال تشكل دليالً على عدم انحياز الراعي األميركي إلى جانب إسرائيل بل على العكس، تشكل دلـيالً                  
ملموساً على هذا االنحياز، ما يضع الدور األميركي في المنطقة على المحك ويعطل قدرته على تـوفير                 

  .كيةاألمن والسالمة لليهود إذا كان هذا هدفاً من أهداف السياسة األمير
أخيراً ال آخراً، ينبني الموقف األميركي على أن العرب والدول التي تؤيدهم وتؤيد الفلسطينيين يقبضون               

إن هذه الفرضية قد تكون صحيحة لو أن أشخاصـاً          . االدعاء اإلسرائيلي بأن المفاوضات غير مشروطة     
الحكم في إسرائيل ولـو  مثل فردريك دوكليرك، آخر رئيس أبيض في جنوب أفريقيا، يجلسون في مقاعد             

أما عندما يحكم إسرائيل أشخاص مثـل نتانيـاهو   . أن اإلسرائيليين يمتنعون عن تنفيذ مشاريع االستيطان      
وليبرمان وعندما تقضم إسرائيل األراضي العربية من طريق االستيطان، فإن تأكيـد أن الطريـق إلـى                 

عقلية للعرب وأصدقائهم الدوليين، ودليل جديد      السالم يمر عبر المفاوضات هو إهانة جديدة إلى الكفاءة ال         
هذه العقلية لن تخدم اليهـود ولـن        . على العقلية العنصرية التي تدير بها إسرائيل والصهيونية معاركهما        

تضمن لهم ما يستحقونه، مثل سائر الجماعات البشرية والدينية األخرى من عدل وأمـان وحريـة، بـل              
  .دةستهددهم بالكوارث والمصائب الجدي

  29/9/2011، الحياة، لندن
  

  غموض خطر.. ما بعد العاصفة .70
  نبيل عمرو

ذروتها بالخطاب الساخط الذي ألقاه الرئيس محمود عباس أمام الجمعية          » استحقاق سبتمبر «بلغت عاصفة   
الذي ألقاه السيد بنيامين نتنياهو، وقبل الخطـابين        » التقريعي«العامة لألمم المتحدة، والذي تاله الخطاب       

.. والمدوي والمقدس بالنسبة إلسرائيل   .. الفلسطيني واإلسرائيلي، كان الخطاب الباهت والخطر بالنسبة لنا       
  .الذي ألقاه الرئيس باراك أوباما

وزاد من حدة العاصفة االحتفاالت الشعبية الفلسطينية التي اتخذت طابعا شامال هذه المرة، حيث انفجـار                
أي منذ آخر مظاهرة حاشدة من مظـاهرات االنتفاضـة          .. ت طويلة المشاعر اإلنسانية التي حبست سنوا    

  .الثانية
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هي القمة، وما يتلوها هو النزول عنها للعودة إلى المـسارب القديمـة فـي الـسلوك                 .. الجمعية العامة 
ويعود عباس  . يعود أوباما إلى البيت األبيض ليواجه شبكة األزمات األميركية المحلية والكونية          . السياسي

ام اهللا ليواجه األزمات الفلسطينية التي ال تزال بال حل، فعدا أزمة االستعصاء التفاوضـي فهنالـك       إلى ر 
ويعود نتنياهو ليستقبل قصائد اإلطراء على خطابه مـن أنـصاره،           . أزمة االنشقاق واألزمة االقتصادية   

نية وإما أن يدخل فـي      والذم من خصومه، فإما أن يكمل مدته إلى حين الموعد المقرر لالنتخابات البرلما            
  .انتخابات مبكرة مجالدا ألن يظل رئيسا للوزراء قدر اإلمكان

الخطب الثالث األساسية في المشهد، والتي ستخلف وراءها ركاما كثيرا، لم تكن موجهة إلى الرأي العام                
 إلـى   بل إن كل خطيب وجه رسـائله      .. العالمي، وال إلى الدول والحكومات المحتشدة في القاعة الكبرى        

جمهوره ما يفهم منه أن قضية السالم باتت مؤجلة بالفعل، وأن لكل زعيم ما يشغله أوال، قبل أن يجـري       
  .التفكير في صيغ جديدة يراد منها إحياء العظام وهي رميم

مثل اللجنة الرباعية التي إن ظلت شـكال        ) أيلول(لقد أطاحت عاصفة األمم المتحدة ببقايا ما قبل سبتمبر          
.. كما أطاحت بكل آليات العمل من أجل استئناف المفاوضـات         .. عد مقبولة من حيث المضمون    فهي لم ت  

إال أنها كانت تمأل فراغا يخشاه الجميع في الشرق         .. وهي آليات وإن كانت نمطية ومحدودة التأثير أساسا       
البتعاد عن الهدوء   األوسط، انطالقا من اليقين بأن الفراغ هو الحاضنة النشطة إلنتاج المفاجآت والعنف وا            

  .واالستقرار
لقد تمت اإلطاحة بكل هذا لمصلحة غموض من كل النواحي، وال يقين في أمر رؤية أو استنتاج كيـف                   
سيكون الوضع عليه بعد الفيتو األميركي وطرق أبواب الجمعية العامة من جديد بما يقابـل ذلـك مـن                   

 خصوصا بعد أن وضع الرئيس أوباما في الجيب         استخفاف إسرائيلي بالمعركة ومكانها وزمانها ونتائجها،     
مشجعة إياه على أن يهتم بأمر إعادة انتخابه،        .. وضمنت إسرائيل عدم عودته ثانية إلى الشوشرة القديمة       

وزارعة في وعيه وسلوكه فكرة أن الشرق األوسط هو المكان األكثر فاعلية في قتل الطموحات وتدمير                
  .الفرص

وباما أن يتنحى جانبا عن رعاية عملية السالم ويخفض إلى مـا دون الحـد   وحين تفرض إسرائيل على أ 
فإن أمال ما كان يمكن أن يلوح ولو لمجرد ملء المرحلة االنتقالية،            .. األدنى تدخالته المزعجة والمحرجة   

  .وهو بروز دور أوروبي عله يخفف من وطأة الفراغ ويهيئ النفوس لمحاولة جديدة
ر والواهن، تم حصاره مسبقا حين رفض نتنياهو األفكار الفرنسية التـي طرحـت              إال أن هذا األمل العاب    

لم يكن رفـض نتنيـاهو      . ضمن محاوالت ثني الرئيس عباس عن المضي قدما في معركة األمم المتحدة           
للمقترحات الفرنسية إال من قبيل الرفض المسبق والمطلق ألي دور أوروبي جدي في الشرق األوسـط،                

 اإلسرائيلي، ولعله من السذاجة المفرطة افتراض أن الفراغ النـاجم           -سار الفلسطيني   وخصوصا على الم  
عن اإلحجام األميركي يمكن أن يمأل بحضور أوروبي، خصوصا بعد انتهاء فرص الرباعية في العمـل                

  .المنتج
حتـى  كي يراهن عليه لرعاية محاولة ملء الفراغ بعد عاصفة سبتمبر؟ الجواب، ال أحد              .. من بقي إذن  

  .اآلن
حزمة الضوء من اآلن وإلى أجل غير مسمى ال بد أن تسلط على الوضع الداخلي في إسرائيل وإلـى أي         

وحسب ما نعرف عن إسرائيل وكيفية تعاطي القـوى         .. اتجاه تسير رياح السلطة والقرار الرسمي هناك      
ع فـي أمـر التفـسير       السياسية مع األحداث المحيطة بها فسيكون سبتمبر األمم المتحدة، موضوع صرا          
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ومقياس فرز في تحديد السياسات والمواقف، سيواصل من يظهرون في الصورة كمعتدلين تعبئهم ضـد               
سياسة نتنياهو ومسؤوليته عن العزلة الدولية التي حشرت إسرائيل فيها، لعلهم بذلك ينقصون من أصواته               

  .وفرصه، لمصلحة زيادة أصواتهم وفرصهم
وضح ليبرمان فهم يقتاتون على الهوامش والفـرص والتحـريض الـذي ال             أما المتشددون وصقرهم األ   

يتوقف، فإلى جانب رفضهم المطلق لمنطق المعتدلين فهم يواصلون وضع نتنياهو تحت أسقفهم إلـى أن                
والوضع الداخلي فـي    . تحين الساعة للوثوب على الحكم عبر انتخابات ال مجال للتالعب بأدائها ونتائجها           

 النوع الذي ال يستقر أبدا وال يعطي خالصات محسومة لمبادرات سياسـية إيجابيـة،               إسرائيل صار من  
في إثبات حضور فعلي على مستوى القرار األساسي في         » كديما«ولعل أبرز مثال على ذلك فشل ظاهرة        

إسرائيل، رغم أنها في بدايات تشكيلها وصلت إلى أعلى نسبة تأييد داخل الكنيست، أي أنه كان بوسـعها                  
فإلسرائيل الدولة حدود وثوابت تحول دون الحـسم        . تخاذ القرار بأقل قدر من الممانعة، إال أنها لم تفعل         ا

في أمر السالم وحكاية بيريس ورابين صاحبي المجازفة الكبرى ال تزال ماثلة أمام الجميع والعبرة منها،                
  . كذلكإن أغلبية األصوات ال تعني ضمان شرعية السياسات والقرارات وتنفيذها

إن الفلسطينيين فيما يبدو وحتى اآلن، وخصوصا معسكر السالم واالعتدال فيهم، قد رضوا من الغنيمـة                
باإلياب، فإذا كان الواقع والتجربة المعيشة برهنا على استحالة بلوغ األهداف بالمفاوضات يقابلها استحالة              

وليس أمامهم سوى إيداع األرصدة     . لقتالبلوغها بالقتال، فإن الخيار الوسط هو اإلياب من المفاوضات وا         
في المكان الجاهز الستقبالها، وهو األمم المتحدة، دون نسيان أن هذا المكان رفيع المقام كفل للفلسطينيين                
عبر قراراته حقوقهم محفوظة في الخزائن، وترك أمر كل هذه الحقوق للزمن، لعل الواقع علـى األرض     

  .ة تنقل قرارات األرشيف الجديدة والقديمة إلى األرض من أجل التنفيذيفرز في سنة ما أو قرن ما معادل
بعد انفضاض العرس الصارخ في األمم المتحدة، واالحتفاالت الصاخبة في الشوارع والميـادين ووراء              
الشاشات المبهرة، لن نجد من يراهن على استمرار العرس بزخمه بعد أن يخلو مطـار نيويـورك مـن              

ملين معهم كاميراتهم، وكتبة خطاباتهم السنوية، وبعد أن تخلو الشوارع من المحتفلين            طائرات الزعماء حا  
  .العائدين إلى لقمة عيشهم ووظائفهم ومدارسهم وجامعاتهم

فلـن تمـأله الزيـارات والمـؤتمرات        .. هو الفراغ الـسياسي   .. الشيء الوحيد والقريب الممكن توقعه    
ه المفاجآت غير المقروءة سلفا، وهذا هو حال الشرق األوسـط،           والمبادرات هذه المرة، بل ربما تنبثق من      

  .ونحن هنا جزء منه إن لم نكن عنوانه األكثر اختصارا واألشد بالغة وتجسيدا
  29/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  ولكن؟... خطاب حماسي .71

  فايز رشيد. د
، من حيث طـرح معانـاة       ال يختلف اثنان على عاطفية وحماس خطاب الرئيس عباس في األمم المتحدة           

الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب الثالثة وستين عاماً ، أو من حيث سرد الجرائم اإلسرائيلية منذ النكبـة                  
واقتالع الفلسطينيين من وطنهم، وصوالً إلى العدوان الصهيوني المستمر على الفلـسطينيين فـي هـذه                

العازل، واالعتداءات وهدم األراضي والبيـوت  المرحلة،والتطرق إلى االستيطان وبناء الجدار العنصري  
 يوماً فلسطينياً بامتياز في األمم المتحدة ، حيث صفّق          أيلول/  سبتمبر 23واالغتيال واالعتقال، بحيث كان     

الحاضرون وقوفاً وطويالً لرئيس فلسطين،األمر الذي يشي بمدى الدعم الكبير الذي يكنه المجتمع الدولي              



  

  

 
 

  

            37ص                                     2277:                العدد29/9/2011ميس الخ :التاريخ

ضيتهم الوطنية، ومدى تفهمه لنضالهم من أجل انتزاع هذه الحقوق من بين بـراثن              للفلسطينيين ولعدالة ق  
  . وأنياب العدو الصهيوني

الجزء األول من خطاب الرئيس عباس تميز بشجاعة في الطرح وفي قول الحقيقة، وكان من المفتـرض                 
 منطق األمور والواقعيـة     لواقعية الحديث أن تقود إلى نتائج مغايرة تماماً للتي رددها أبو مازن،ذلك وفق            

  . السياسية، وبناء على التجربة الحياتية المرة والمعاناة الطويلة للفلسطينيين من الكيان الصهيوني
لقد تطرق الرئيس عباس إلى سبع نقاط حددها في الصراع،فهو يطالب بدولة فلسطينية في الضفة الغربية                

يـة،كما أعلـن عـن تمـسكه بنبـذ العنـف         من أرض فلـسطين التاريخ    ' 22والقطاع أي على مساحة     
واإلرهاب،وبجميع االتفاقيات مع إسرائيل،كما أعلن أن خياره الوحيد بالعودة إلى التفاوض إذا ما تم وقف               

،وهو ال يستهدف عزل إسرائيل أو نزع شرعيتها بل         67 بحدود دولة على أراضي      واالعترافاالستيطان  
ماً يضمن الحقوق الفلسطينية، كما حددتها الشرعية الدوليـة         نزع شرعية االحتالل،كما أعلن أنه يريد سال      

واللجنة الرباعية،وطالب بحق العودة لالجئين ضمن اتفاق مع إسرائيل ووفقاً لمبادرة السالم العربية، على              
  .خلفية القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن

،الذي دعا إلى إقامة دولـة      181القرار  بدايةً،فإن قرارات الشرعية الدولية تحدثت عن تقسيم فلسطين في          
ـ       التي يطالبهـا الرئيس،كـان المنطـق أن        ) '46على  (' 22فلسطين على أكثر من ضعف مساحة الــ

وبخاصة أنه يعي ويدرك أن إسرائيل ترفض إعطـاء        يطالب الرئيس بتطبيق القرار الدولي اآلنف الذكر،      
من مساحة فلـسطين    ' 22ولة فلسطين على    الفلسطينيين الضفة وغزة دون مستوطنات أي ترفض حتى د        

  .االستيطانمن مساحة فلسطين بفعل ' 10- 8والتي ال تزيد حاليا بالمعنى الفعلي عن 
هناك فارق كبير بين المقاومة المشروعة التي شرعتها األمم المتحدة في قرارات واضحة بما فيهـا                :ثانياً

ف واإلرهاب وما تزال هـي إسـرائيل، ولـيس          التي مارست العن  .الكفاح المسلح وبين العنف واإلرهاب    
الفلسطينيون،الذين هم مضطرون إلى المقاومة للدفاع عن أنفسهم وللحصول علـى حقـوقهم الوطنيـة ،                

  .بالتالي فال مجال للمقارنة بين قضيتين مختلفتين تمام االختالف
دة اجتياح المناطق الفلـسطينية     لقد أعلنت إسرائيل وفاة اتفاقيات أوسلو ودفنها، حين قام شارون بإعا          :ثالثاً

المحتلة،كما أن رئيس الوزراء الصهيوني الحالي نتنياهو أعلن موت هذه االتفاقيات من جديد، بتنكره لكل               
نصوصها على علتها وبالرغم من الظلم الفادح الذي ألحقته وتلحقه بالحقوق الوطنية الفلـسطينية،بالتالي              

ستغالل موت االتفاقيات باإلعالن اإلسـرائيلي عنـه، ليؤكـد          كان من المفترض في الرئيس الفلسطيني ا      
  .انسحاب الجانب الفلسطيني منها

أما خيار الرئيس تمثل بالعودة إلى التفاوض، لذا فهو إصرار على إتبـاع نهـج العبثيـة والعقـم        : رابعاً
من الخطـأ   .دوإعطاء إسرائيل الفرصة للمزيد من المناورة التي قد تستمر لعشرين سنة أخرى أو ما يزي              

تكبيل الجانب الفلسطيني بخيار التفاوض في الوقت الذي يمتلك فيه خيارا أكثر تأثيراً على إسرائيل، وهو                
خيار المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها وتحديدا المسلحة منها، وبخاصة أن األمم المتحدة تتيح هذا األمـر                

فاوض هو خيار قاتل حتى لـو أوقـف نتنيـاهو           خيار الت . والمغتصبة حقوقها  للشعوب المحتلة أراضيها،  
من مساحة الضفة الغربية والقدس صادرته إسرائيل لالستيطان والجـدار          ' 80االستيطان، فما يزيد عن     

  .وألغراضها العسكرية واألمنية
 لعنصريتها البـشعة تمامـا      إسرائيلكان من المنطقي أن يصب حديث الرئيس في ضرورة عزل           :خامساً

  . ام العنصري في جنوب افريقيا ولشبيهه في روديسيا مثلما جرى للنظ
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ولماذا الحرص الفلسطيني على الدعوة إلى قيام تعاون بين دولة فلسطين العتيدة ودولة إسرائيل،              : سادساً
فهذه قضية مرهونة بالمستقبل بعد إقامة الدولة الفلسطينية ومرهونة بالنوايا اإلسرائيلية تجاه هذه الدولـة               

 الحديث عن التعاون فنحن وكما نبدو حريصون على العالقات مع إسرائيل، رغـم مـذابحها                العتيدة،أما
  . وحتى هذه اللحظة1948ومجازرها وموبقاتها بحقنا منذ عام 

أما خلط الرئيس بين ما يريده من سالم يضمن الحقوق الفلسطينية على أساس مرجعية الـشرعية                : سابعاً
عية الدولية،هو خلط خاطئ، ذلك أن المرجعية الوحيدة التي يمكـن أن            وبين مرجعية اللجنة الربا    الدولية

الواضـحة تمـام    ) األمم المتحـدة  ( قرارات الشرعية الدولية  : تستند إليها الحقوق الوطنية الفلسطينية هي     
الدولة الفلسطينية هي ليست منّة من إسرائيل بل هي حق          .الوضوح فيما يتعلق بالحقوق الوطنية الفلسطينية     

  .ينيفلسط
أن خطاب الرئيس عباس في الجزء الثاني منه كان من المفترض أن يقـود إلـى             :لكل هذه األسباب نقول   

الضعيف الركيك ليضع النقاط على الحروف في الموقـف          :نتائج مغايرة لنتائجه،فقد جاء خطاب نتنياهو     
ن الفلسطينيين وإسرائيل، قبول    ال إلقامة الدولة الفلسطينية قبل عقد اتفاقية سالم بي        :اإلسرائيلي من التسوية  

ووجود قوات عسكرية إسرائيلية في دولتهم،أسوة بالقوات        الفلسطينيين فيها باشتراطات األمن اإلسرائيلي،    
وعلى الفلسطينيين وكي ال يكونوا عنـصريين أن يقبلـوا           األمريكية الموجودة في دول كثيرة من العالم،      
وأن ال يطالبوا بالقدس الشرقية ألنها تاريخ إسرائيلي الذي          ة،بالمستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربي    

وفوق كل هذا وذاك علـيهم      ) وإسرائيل تتكرم عليهم بالتنازل عن جزء من أراضيها       ( هو يهودا والسامرة  
  .االعتراف بيهودية دولة إسرائيل:

ي ليس على صعيد    كان من المفترض بعباس األستقواء بالربيع العربي من أجل تصليب الموقف الفلسطين           
  .المطالبة بالتفاوض، وإنما بالعودة للمقاومة

أن الصراع في طريق العودة إلى مربعه األول،فمن المنطقي والطبيعي بعد خطاب نتنيـاهو              : يبقى القول 
  . في األمم المتحدة أن ال يتم السالم مع هذه الدولة، وأن الحديث فقط يجب أن يدور حول إزالتها

  29/9/2011، نالقدس العربي، لند
  

  على الطرفين العودة إلى المفاوضات: الدولة الفلسطينية .72
  *وليام هيغ 

هذه هي المسألة الوحيدة التي اتفق عليها الجميع في كـل           . إن وقت التوصل الى حل الدولتين آخذ بالنفاد       
، فأحداث  النقاشات التي دارت حول عملية السالم في الشرق االوسط في االمم المتحدة االسبوع الماضي             

الربيع العربي لم تزد الموضوع اال ضرورة، والرأي العام في المنطقة ال يحتمل المزيد من الفشل فـي                  
االستجابة لتطلعات الفلسطينيين الشرعية بطريقة تلبي االحتياجات االسرائيلية، كمـا ان هنـاك اسـتياء               

وتر بين اسرائيل وجيرانها في ازدياد      متزايدا في فشل الجهود الدولية منذ اوسلو في الوقت نفسه، فان الت           
مستمر، خصوصاً مع تركيا ومصر، والقادة المعتدلين في كال الجانبين يتعرضون لـضغوط مـن قبـل                 

  .المتطرفين، كم تستمر الهجمات الصاروخية من غزة على اسرائيل
محاولة لنزع  تتحمل جميع االطراف المسؤولية عن المأزق الحالي، ففي حين تشجب المملكة المتحدة اي              

الشرعية عن اسرائيل، ينبغي على اصدقاء اسرائيل ان يشعروا بقلق اكبر ازاء تزايد عزلتها في المجتمع                
الدولي، فالنشاط االستيطاني الذي يغير الحقائق على االرض يشكل عامالً كبيـراً فـي هـذا، فتوسـيع                  
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الدولي، وهـي تفـسد الثقـة بـين         المستوطنات هي عملية احادية الجانب وغير قانونية بموجب القانون          
الطرفين وتقوض المبدأ االساسي لالرض مقابل السالم، لقد صوتنا لصالح قرار في مجلس االمـن فـي                 
شباط يدين مثل هذه النشاطات االستيطانية، من جانبهم، اضاع الفلسطينيون فرصاً من اجل السالم مـن                

  .خالل فرض مزيد من الشروط للعودة الى المفاوضات
لرئيس محمود عباس الى نيويورك مؤكداً انه اليبحث عن المواجهة وسلط الـضوء علـى التقـدم                 جاء ا 

العظيم الذي احرزه رئيس الوزراء فياض والسلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة، وقام بتقديم طلب               
 اآلن قيـد    الى مجلس االمن الدولي للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في االمم المتحدة الذي هـو              

البحث من قبل لجنة العضوية في االمم المتحدة، لكنه لم يفرض اجراء تصويت في مجلس االمن او فـي                   
  .الجمعية العامة لالمم المتحدة

نصحنا ضد هذا الطلب، النه في حين اننا نؤيد مبدأ اقامة دولة فلسطينية، نحن نعلم انه ليس هناك سوى                   
ق دولة فلسطينية قابلة للحياة، اليمكن الي قـرار فـي االمـم             تسوية عن طريق التفاوض يمكن ان تخل      

المتحدة ان يحل بديالً عن االرادة السياسية الالزمة حتى يتمكن الجانبـان مـن العـودة الـى طاولـة                    
المفاوضات، ال يجب ان تتغير الحقائق على االرض اال من خالل المفاوضات، ويجـب علـى شـعوب                  

تاروا مستقبلهم بانفسهم فنحن اليمكننا ان نفرض حالً وهذا ينطبق على           المنطقة ان يصنعوا قراراتهم ويخ    
االسرائيليين والفلسطينيين كما هو الحال في ثورات شمال افريقيا يجب على االسرائيليين والفلـسطينيين              

  .الجلوس وجهاً لوجه واالتفاق على سالم دائم الجيال المستقبل
هدف بريطانيا واالتحاد   . لجانبين، فضالً عن تنازالت صعبة    وهذا يتطلب شجاعة وقيادة حاسمة من كال ا       

اقامة دولة فلسطينية تعيش في سالم وسيادة وامن جنباً الى جنب مـع اسـرائيل، امـن                 : االوروبي ثابت 
اسرائيل وتحقيق حق الفلسطينيين في اقامة دولة ال يتعارضان، على العكس من ذلك سـتكون اسـرائيل                 

  .ولة فلسطينية قابلة للحياةاكثر اماناً عندما تقوم د
 4وبالتالي لقد دعونا كال الجانبين للتفاوض من اجل التوصل الى اتفاق بشأن الحدود، استناداً الى خطوط                 

 مع تبادل االراضي ويجب ان تشمل الترتيبات االمنية التي تحترم الـسيادة الفلـسطينية               1967حزيران  
ى االرهاب كما يجب ان يكون هناك حل عادل ومنـصف           ولكن تحمي االمن االسرائيلي وتمنع العودة ال      

 مايو ادلى الرئيس اوباما خطاباً مهمـا        19لالجئين، واالتفاق على القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين، في         
 مع تبادل اراض متفق عليـه، االمـر الـذي           1967قائالً ان الواليات المتحدة ستستند ايضاً الى حدود         

  .شجعناه بقوة
اني هو العودة العاجلة لمفاوضات ذات مغزى على هذا االساس، وسوف نحكم على جميـع       الهدف البريط 

المقترحات بناء على التقدم التي ستحرزه في تحقيق هذا الهدف ينص بيان اللجنة الرباعيـة الـذي تـم                   
 جدول  االقرار عليه يوم الجمعة من قبل االتحاد االوروبي وروسيا والواليات المتحدة واالمم المتحدة على             

زمني واضح لخاتمة للمفاوضات هذه خطوة الى االمام نأمل ان توفر اساساً للجانبين للعودة الى طاولـة                 
المفاوضات يجب على الفلسطينيين التركيز على هذا الجدول الزمني للمحادثات بدالً من وضع شـروط               

لعمل في مـصب مـصلحتهم      مسبقة كثيرة بالنسبة لالسرائيليين، الوقت يمر بسرعة قبل ان يتمكنوا من ا           
االستراتيجية، عليهم ان يأخذوا المفاوضات بحزم وبواقعية، وان يقوموا بخطوات اكثر جرأة من القـادة               

  .االسرائيليين في السنوات االخيرة
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اليوجد تصويت وشيك في مجلس االمن بينما تبحث لجنة العضوية توصيتها، اآلن لم يقدم لنـا اقتـراح                  
نحدد موقفا، اذا قامت اللجنة بارجاع القضية الى مجلس االمـن، او اذا قـام               مفصل الذي على اساسه س    

الرئيس عباس بالذهاب الى الجمعية العامة، سوف تستخدم المملكة المتحدة حقها في التـصويت بطريقـة         
  .تزيد من احتمال العودة الى مفاوضات ذات مغزى وتدعم المعتدلين في كال الجانبين

يخية التي شهدناها في المنطقة منذ كانون الثاني بدعوات من اجل مزيد من الحرية              اتسمت التغييرات التار  
ومستقبل افضل للناس العاديين في انحاء المنطقة، وبالنسبة لالسرائيليين والفلسطينيين ادت التغييرات الى             

لـسطينية  مزيد من عدم اليقين وزيادة الضغوطات فاصبح للشعب الفلسطيني توقعات اكبر القامة دولـة ف          
واصبحت اسرائيل قلقة اكثر حول ما قد يعني هذا المنها لكن افضل طريقة للتعامل مع هذه الشكوك هو                  

  .الوصول الى يقين السالم
  وزير الخارجية البريطاني* 

  29/9/2011، الراي، الكويت
  

  :كاريكاتير .73
  

  
  29/9/2011الوطن أون الين، السعودية، 


