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  37  :كاريكاتير
***  
  

   تؤكد ضرورة مواصلة العمل لالعتراف بعضوية فلسطين في األمم المتحدة"تنفيذية المنظمة" .1
 اللجنة التنفيذية ، أنرام اهللا من 29/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية نشرت 

واصلة العمل في مجلس األمن الدولي للوصول لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكدت الخميس، ضرورة م
إلى االعتراف بدولة فلسطين في األمم المتحدة، وأنه ال يمكن إجراء مفاوضات تفتقد إلى أدنى حدود 

وأدانت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عنها وقرأه أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه في  .المسؤولية والجدية
 1100مقر منظمة التحرير، قرار الحكومة اإلسرائيلية القاضي ببناء مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في 

  .وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة
وقالت اللجنة في بيانها إنها درست بدقة بيان اللجنة الرباعية الدولية األخير، حيث لحظت توافر عدد من 

لة وملموسة لموضوعي الحدود العناصر المشجعة وخاصة وجود جدول زمني محدد لتقديم خطة مفص
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعاتها مساندتها إلضرابات األسرى في  .واألمن بما ال يتجاوز ثالثة أشهر

سجون االحتالل، وأدانت جميع أشكال العقوبات الجماعية والفردية ضد آالف المعتقلين واألسرى بما فيها 
ين األسرى، وحرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم بموجب اإلجراءات العنصرية ضد عدد من القادة الوطني
  .اتفاقية جنيف الرابعة وسواها من المواثيق الدولية

نقال عن مراسلها وليد عوض  30/9/2011لقدس العربي، لندن، ا جاء في وعن نتائج اجتماع التنفيذية
ة من المحاور المهمة االجتماع ناقش مجموع' 'القدس العربي' عضو اللجنة واصل ابو يوسف قال لـأن

جدا وفي مقدمتها متابعة ملف الذهاب الفلسطيني لالمم المتحدة من اجل الحصول على العضوية الكاملة 
 .'بما في ذلك متابعة المشاورات التي تجري في مجلس االمن الدولي من اجل التصويت على الطلب

 الفلسطينيالموقف  ':وضات قال ابو يوسفوبشأن الرد الفلسطيني على بيان الرباعية الداعي للعودة للمفا
هو اذا لم تلتزم حكومة نتنياهو بوقف االستيطان وباالعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وقرارات الشرعية 

واشار ابو يوسف الى انه  .'الدولية فلن تكون هناك عناصر مشجعة او بيئة مالئمة للعودة للمفاوضات
جانبين وفق خطة خارطة الطريق القاضية بوقف االستيطان في بيان رغم ورود تنفيذ االلتزامات على ال

هذا يحتاج موافقة حكومة نتنياهو 'الرباعية اال ان االمر يحتاج اللتزام اسرائيلي بوقف االستيطان، وقال 



  

  

 
 

  

            5ص                                     2278:                العدد30/9/2011الجمعة  :التاريخ

وشدد ابو يوسف على ان الجانب الفلسطيني يطالب باعالن اسرائيلي  .'على هذا االمر بشكل واضح
  .قف االستيطان وااللتزام بأسس عملية السالمصريح وواضح بو

هناك تحضيرات 'واشار ابو يوسف الى ان هناك تحضيرات لعقد اجتماع للجنة المتابعة العربية، مضيفا 
، لتقييم التحرك الفلسطيني في االمم 'تجري من اجل انعقاد لجنة المتابعة العربية خالل الفترة القادمة

  .رحلة القادمةالمتحدة وآليات المتابعة للم
وبشأن ملف المصالحة اوضح ابو يوسف انه تم التشديد على ان االنتخابات هي الفيصل في عملية انهاء 

الحديث يدور حول مسألة 'حالة االنقسام السائدة حاليا ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، واضاف قائال 
 تتم وطرح موضوع االنتخابات خالل االنتخابات كفيصل في عملية المصالحة من خالل اللقاءات التي

  .'الفترة القادمة القريبة واجرائها خالل فترة قريبة اذا تم التوافق عليها
  

  بتبني البرلمان األوروبي موقف موحد داعم للمطلب الفلسطينيعباس يرحب  .2
 أمسرحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتبني البرلمان األوروبي :  جمال جمال-القدس المحتلة 

قرارا يؤكد مشرعية المطلب الفلسطيني بأن يمثل بدولة في األمم المتحدة، مطالبا في نفس الوقت الدول 
وقال الرئيس عباس ان هذا  . األعضاء في االتحاد األوروبي بتبني موقف موحد داعم للمطلب الفلسطيني

 الى ان اوروبا داعم مالي الموقف عالمة تقدم في الموقف األوروبي الذي طالما طالبنا بتفعيلة مشيراً
 العب فاعل في دعم حقوقنا واالنخراط بعملية اًأيضومانح للسلطة الوطنية الفلسطينية ولكننا نريد اوروبا 

  . السالم ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة باقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
  30/9/2011الدستور، عمان، 

  
  فجر األوضاع في سجون االحتالل تحذر من تغزةحكومة  .3

 أمس مؤتمراً صحفياً اعتبر في غزةعقدت وزارة األسرى والمحررين لدى الحكومة :  حامد جاد–غزة 
خالله وزير األسرى لدى الحكومة ذاتها عطااهللا أبو السبح أن ما يجري بحق األسرى بمثابة جحيم ال 

  .كالتفتيش العاري على الحواجز وأبواب السجونيطاق وأن اإلهابة واإلذالل أصبحت تمس ذويهم أيضاً 
وشدد أبو السبح على أن األسرى لن يصمتوا أكثر على االنتهاكات التي تجري بحقهم وأنهم مستعدون 

 دقيقة ومن 30 دقيقة إلى 45للشهادة مقابل الحصول على حقهم مؤكدا أن قرار تقليص وقت الزيارة من 
انتهاك واضح لحقوقهم باإلضافة لسحب كافة الفضائيات العربية مرتين شهريا إلى مرة واحدة بمثابة 

 أسير من زيارة ذويهم لشهر وشهرين 500واستبدالها بقنوات روسية وإسرائيلية وحرمان ما يزيد على 
تحت حجج واهية وفرض تقييد األيدي واألرجل خالل الخروج لزيارة ذويهم وتصعيد سياسة العزل 

لحركة األسيرة وتقييد إدخال األرصدة المالية لألسير كلها بمثابة انتهاكات االنفرادي وخاصة ضد قادة ا
إن االحتالل يجبر األسرى على التعري يوميا، وحرائرنا تتعرض "وقال أبو السبح  .ضد القوانين الدولية

ألبشع حاالت التعذيب والتعسف والظلم وال يراعي بذلك أي قانون كما أن األسرى يتعرضون لهجمة 
ة وأبشع حاالت التعذيب والظلم والنازية، لذا أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجا على ذلك، شرس

  ".وسيصعدون إضرابهم حال استمر االحتالل بانتهاك حقوقهم
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ودعا أبو السبح إلى تشكيل أكبر جبهة مساندة لألسرى من كافة أبناء الشعب الفلسطيني وعدم التخلي 
 بأن تخوض ذات المعركة مع األسرى وتقف بجانبهم محذرا كافة األطراف عنهم، مطالبا وسائل اإلعالم

  .من خطورة انفجار األوضاع داخل السجون في أي لحظة
  30/9/2011الغد، عمان، 

  
  "إسرائيل"لـنتنياهو يعمل على عزل كامل : حمادنمر  .4

فيين األجانب، في  قال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، خالل لقاء مع الصح:روما
مقر نقابة الصحفيين في العاصمة اإليطالية روما، الخميس، إن الحكومة اإلسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو 

 .نتعمل على عزل كامل إلسرائيل من خالل سياسة تهدف إلى عرقلة المفاوضات وزيادة االستيطا
أنها تبنت سياسة عدم االعتراف بالتفاهمات ما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية هو برهان على 'إن : وأضاف

وأشار إلى االنتقادات داخل المجتمع  .'واالتفاقات السابقة وبمطالب المجتمع الدولي والشرعية الدولية
وأكد حماد أن القيادة .اإلسرائيلي لسياسة نتنياهو التي خلقت داخل إسرائيل الخوف من خطر الفاشية

بو مازن، تعمل بكل جهد من أجل سالم عادل وشامل يضمن الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أ
الشرعية للمواطن الفلسطيني من خالل المجتمع الدولي واألمم المتحدة، متبنية سياسة ومواقف واضحة 

من هذا : وأضاف .وصريحة وذات مرجعية قانونية دولية تهدف إلى السالم والتعايش واالستقرار
نا رغبة  للصدام مع أي طرف خاصة مع  اإلدارة األميركية، وأن الذهاب إلى المنطلق فإنه ال يوجد لدي

  .األمم المتحدة هو بسبب التعنت اإلسرائيلي وزيادة التغلغل االستيطاني في جميع األراضي الفلسطينية
  29/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  قبول طلب عضوية فلسطين منصور يدعو مجلس األمن لتحمل مسؤولياته و .5

تحمل مسؤولياته  "إلىدعا السفير الفلسطيني في األمم المتحدة رياض منصور مجلس األمن : نيويورك
كبرى الكتل الناخبة في ( كتلة عدم االنحياز إن، مضيفاً "وقبول طلب فلسطين للعضوية في أسرع وقت

، أو "خطوة خطوة"ة لمتابعة الطلب الفلسطيني ستعقد اجتماعات أسبوعي) الجمعية العامة في األمم المتحدة
 لبنان، رئيس مجلس األمن، على إلىوقدم منصور الشكر  ".اجتماعات عاجلة في حال اقتضت الحاجة"
، كما شكر رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة ناصر عبد العزيز "تحركه السريع والمبدئي في المجلس"

  .الفلسطيني النصر على تحركه العاجل لدعم الطلب
  30/9/2011القدس، القدس، 

  
   يدعو الستبدال بروتوكول باريس باتفاق يضمن استقالل االقتصاد الفلسطينيعباسمستشار  .6

 دعا مستشار الرئيس للشؤون االقتصادية، رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى :رام اهللا
باتفاق آخر، يضمن استقالل ' ليه الزمنالذي عفا ع'إلى ضرورة االستعاضة عن بروتوكول باريس، 

وقال مصطفى، في بيان له،  .السلطة الوطنية الكاملة والسيطرة على سياساتها االقتصادية والتجارية
 باستخدام مجموعة من القيود والسياسات العدائية التي ألحقت 2000الخميس، إن إسرائيل بدأت منذ عام 

ن بينها عدد كبير من الحواجز ونقاط التفتيش في الضفة الغربية، ضرراً كبيراً باالقتصاد الفلسطيني، وم
وإغالق كامل لقطاع غزة، وبناء الجدار العازل حول الضفة، وفصل شامل للقدس عن أراضي الضفة، 
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األمر الذي أدى إلى إحباط جهود التنمية االقتصادية المستدامة، ورفع معدل البطالة وزيادة االعتماد على 
  .انحينإسرائيل والم

 29/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   بدخول األردن لعيادة والدته المريضةلمشعلالسماح  .7
رئيس المكتـب   أن  ربى كراسنة  من عمان نقالً عن مراسلتها       30/9/2011 العرب اليوم، عمان،     ذكرت

وقـال   . ترقد على سرير الشفاء    السياسي لحركة حماس خالد مشعل وصل عمان أمس لعيادة والدته التي          
 مازن الساكت انه تم السماح لمشعل بالدخول الى االردن بناء على طلبه لعيـادة                األردني وزير الداخلية 

  .والدته المريضة ولفترة محدودة وألسباب انسانية بحت ومرتبطة بمرض والدته
ا بالطلب من وزارة الداخلية     من مصادر عالية الثقة أن حركة حماس ابدت رغبته        " العرب اليوم "وعلمت  

خالل فترة االعداد للزيارة التي بدأت قبل نحو عشرة أيام خالل اجتماعات مكتب االرشـاد فـي تركيـا                   
إجراء ترتيبات لعقد لقاءات بينها ومسؤولين أردنيين من دون أن يتم التأكد فيما اذا كـان قـد اسـتجيب                    

  .مشعل تفاؤله باالستجابة لطلبه في الزيارةنقلت عن " العرب اليوم"لطلبها ام ال ولكن مصادر 
أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق ، من بيروت 29/9/2011 قدس برس، وأضافت

وأوضح الرشق في . أكد أن مشعل وصل عمان في زيارة عائلية تستهدف االطمئنان على والدته
ة في بعدها العائلي، وأنه ال توجد أن زيارة مشعل إلى األردن محصور" قدس برس"تصريحات خاصة لـ

  .أي ترتيبات ألية لقاءات سياسية من أي نوع أو حتى لقاءات إعالمية، على حد تعبيره
  

  هدفها زرع اإلحباط وتعميق االنقسام" إسرائيل"األمني مع " التنسيق" بوقف المطالبة: األحمد .8
ورئيس وفدها لحوار المصالحة مع حركة أكد عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،  :رام اهللا

حماس، أن خطوة السلطة المقبلة لما بعد ورقة األمم المتحدة لم تتحدد بعد، وأن كل الخيارات السياسية 
ولجنة المتابعة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ستكون محل " الرباعية"المطروحة من فرنسا و

ونفى األحمد في تصريحات خاصة . الجواب من مجلس األمندراسة وتأمل متى ما تلقى الفلسطينيون 
أن يكون من بين خيارات السلطة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات وفق الرؤية " قدس برس"لـ

سبتمبر لن تنقشع بعد، ونحن في انتظار / أوالً ال بد من اإلشارة إلى أن عاصفة أيلول: "اإلسرائيلية، وقال
خطوة التالية، الخطوات كثيرة سواء الرباعية أو البيان الفرنسي أو المقترح رد مجلس األمن لتحديد ال

أما موقفنا من المفاوضات . الذي قدمته المجموعة العربية بقيادة قطر، لكن كل ذلك بعد رد مجلس األمن
األساس األول الوقف الشامل لالستيطان بما في ذلك : فثابت وواضح، ويقوم على أساسين وليس شرطين

، بدون توفر 1967 القدس، واألساس الثاني هو مرجعية عملية السالم وحل الدولتين وفق حدود العام في
  ".هذين األساسين ال يمكن لنا أن نعود إلى المفاوضات

عما إذا كان لدى السلطة أي توجه للتلويح بوقف " قدس برس"وانتقد األحمد بشدة سؤاال وجهته له 
هذا كالم أقل ما يمكن أن : "في حال استمرت األمور على حالها، وقالمع إسرائيل " التنسيق األمني"

مرتبطون بدوائر إسرائيلية وأمريكية من أجل خلق حالة من  بوصف به أنه كالم فارغ، والذين يرددونه
هذه وسيلة أمريكا وإسرائيل لخلق االحباط وتعميق الشرخ في الساحة . االحباط في الساحة الفلسطينية

والرئيس محمود عباس قال أكثر من ذلك، فقد هدد بحل السلطة بشكل نهائي، وهذا لعمري . الفلسطينية
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أكبر وأشمل من تفاصيل هامشية، ذلك أن التنسيق األمني يجري وفق اتفاق موقع بيننا وبين اإلسرائيليين، 
فلسطينية بما هم يقومون بواجبهم ونحن كذلك، وبالتأكيد لم يكن التنسيق األمني على حساب المصلحة ال

  ".في ذلك المقاومة
يجب : "ولفت األحمد االنتباه إلى أن المقاومة مفهوم رجراج وليس محددا في الساحة الفلسطينية، وقال

تحديد ما المقصود بالمقاومة، إذا كان األمر يتعلق بالمقاومة المسلحة فهذا غير موجود في الساحة 
ت هم في الحقيقة يسيئون إلى المقاومة ألنهم ال ينفذونها على الفلسطينية، والذين يرددون مثل هذه الشعارا

األرض، أما إذا كان المقصود بالمقاومة تلك المقاومة الشعبية السلمية السياسية الدبلوماسية، فهذه مقاومة 
وفصائل " فتح"مستمرة ومتواصبة، وهي أشكال متعددة كما أشرت، وال توجد إال المقاومة التي تقودها 

لتحرير الفلسطينية، وهي مقاومة شعبية سلمية ودبلوماسية يقودها الرئيس محمود عباس لمواجهة منظمة ا
  ".االستيطان، أما المقاومة العسكرية فهي مجمدة وليس هذا وقتها باجماع فلسطيني

على صعيد آخر؛ كشف األحمد النقاب عن استمرار مساعي المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس، 
موسى . جرى اتصال بيني وبين رئيس وفد حماس لحوار المصالحة د) 28/9(س األربعاء باألم: "وقال

أبو مرزوق لبحث موعد جديد الجتماع المصالحة مطلع الشهر المقبل، وهو موعد سيكون بالتأكيد قبل 
 نحن متفقون في لقائنا األخير في بيروت أن: "وحول ملفات الحوار، قال األحمد". منتصف الشهر المقبل

يكون جدول األعمال نص اتفاق المصالحة بكامل بنوده للعمل على تنفيذه بالتوالي والتوازي، لتأكيد 
حديث الرئيس محمود عباس عن ) 28/9(وقد أيدت اللجنة المركزية أمس األربعاء . تمسكنا بالمصالحة

وأشار األحمد ". سطينيةآفاق المستقبل السياسي الفلسطيني والقضية الفل" حماس"أننا ستطرح في نقاشنا مع 
نحن لم : "، وقال"إيجابي في الغالب"إلى أن موقف حماس من خطوة الرئيس عباس في األمم المتحدة 

موسى أبو مرزوق حول خطوة األمم المتحدة إال كالما إيجابيا، أما بعض . نسمع من قادة حماس ومنهم د
  .، على حد تعبيره"حقيقةاألصوات الشاذة التي صدرت من غزة فهي مثيرة لالستغراب 

  28/9/2011قدس برس، 
  

  دعم البرلمان األوروبي لفلسطين يعزز تمسكنا بحقوقنا غير القابلة للتصرف: فتح .9
 وتأكيده على شرعية المطلب     األوروبيرحبت حركة فتح، يوم الخميس، بموقف برلمان االتحاد         : رام اهللا 

 والقدس عاصـمة  67لحل الدولتين على أساس حدود الفلسطيني في األمم المتحدة لنيل العضوية، ودعمه        
واعتبرت الحركة، في بيان صدر عن       .للدولتين ورفضه القاطع لالستيطان ومطالبة إسرائيل بوقفه فورا       

مفوضية اإلعالم والثقافة للناطق اإلعالمي باسمها أسامة القواسمي، موقف البرلمان األوروبـي رسـالة              
سطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأهمها حقه في          مناصرة ودعم مباشر للقيادة الفل    

تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة، ورسالة واضحة المعاني لحكومة االحتالل اإلسرائيلي بأن شـعوب              
أوروبا مجتمعة ترفض سياسة االحتالل واألبارتهايد واالستيطان وخلق الوقائع على األرض وتدمير مبدأ             

وأشاد القواسمي بشهادة البرلمان وتقييمه اإليجابي لمؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكدا أنها            .ينحل الدولت 
  .ستعزز ثقتنا بعملية البناء وتطوير مؤسساتنا الوطنية

 30/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  الذهاب لألمم المتحدة خطوة طائشة: فتحاويقيادي  .10
الفلسطينية، والثوري لحركـة      ربحي حلوم عضو المجلسين الوطني لمنظمة التحرير       .دوصف  : رام اهللا 

فتح، والسفير الفلسـطيني السابق، خطوة رئيس السلطة محمود عباس بالذهاب إلى األمم المتحدة لطلـب               
طائشة، وقفزة في الهواء وجرعة تخدير جديدة، بعد اإلحباط الـذي سـاد             "عضوية دولة فلسطين، بأنها     

شعب الفلسطيني الذي ساقهم إليه اتفاق أوسلو، مستغال شوق الشعب الفلسطيني لقيام دولـة فلـسطينية                ال
في تقديم هـذا الطلـب علـى        " إسرائيل"هناك تناغما مع أمريكا و    "واعتبر حلوم في دراسته أن       ".مستقلة

  ".وأمريكي، والذي هو من باب المخادعة" إسرائيلي"عكس ما يظهر من رفض 
  30/9/2011لفلسطيني لإلعالم، المركز ا

 
  حماس تتهم أمن الضفة باعتقال اثنين من أنصارها .11

اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلـة باعتقـال اثنـين مـن                : الضفة الغربية 
  .أنصارها، واقتحام منزل أسير في سجون االحتالل، ومواصلة اعتقال صحفيين من نابلس

  30/9/2011السبيل، عمان، 
  

  يدعو إلى مسيرات شعبية واسعة لنصرة قضية األسرى بو ليلىأقيس  .12
عضو المكتـب الـسياسي للجبهـة الديمقراطيـة، إلـى           " أبو ليلى "دعا النائب قيس عبد الكريم      : رام اهللا 

استنهاض كافة الطاقات للوقوف بجانب األسرى في معركة األمعاء الخاوية التي يخوضونها ضـد إدارة               
إن : "في بيان صحافي، أمس   " أبو ليلى "وقال   .تالل، التي تمارس ضدهم شتى صنوف العقاب      سجون االح 

معركة األمعاء الخاوية التي يخوضها األسرى في كافة سجون البطش والقمع اإلسرائيلية، ليست معركـة    
نا األسرى وحدهم، بل هي معركة الشعب الفلسطيني، ومعركة الحرية والكرامة واالستقالل، وهذا يـضع             

  ".جميعاً عند مسؤولياتنا في الوقوف إلى جانب الحركة األسيرة، ودعمها في تحقيق مطالبها العادلة
وشدد على ضرورة تضافر كافة الجهود، على الصعيد الشعبي من خالل المشاركة الفاعلة في المسيرات               

لـدولي، ومـن    الجماهيرية واالعتصامات أمام مقرات المؤسسات الدولية، والتحرك علـى المـستوى ا           
  .المؤسسات الرسمية أو المؤسسات األهلية، بهدف فضح ممارسات االحتالل ضد األسرى

 30/9/2011األيام، رام اهللا، 
  

  المصالحة حتمية فلسطينية وال معنى ألي انجاز دون تحقيقها: عمرونبيل  .13
لسطينية أمست اليوم أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح نبيل عمرو أن المصالحة الوطنية الف: رام اهللا

، أحد الحتميات الفلسطينية التي دون انجازها ال معنى ألي انجاز "استحقاق أيلول"وبعد انقشاع صخب 
عن أسفه ألن كل ما جرى من حوارات " قدس برس"وأعرب عمرو، في تصريحات خاصة لـ. آخر

لملموسة حتى اآلن تؤكد على المؤشرات ا: "واتفاقات بشأن المصالحة لم تتم ترجمته إلى أمر واقع، وقال
أن تغييرا لم يحدث، وأن االبتعاد عن شروط المصالحة الحقيقية مازال قائما، وبالتالي ال نستطيع التفاؤل 

وأشار عمرو إلى أن كرة المبادرة في شأن ". قبل أن نرى اتفاقا نهائيا ينتقل من الورق إلى الواقع
أعتقد أن حماس يحب أن تبادر وعلى السلطة : "، وقاللكن مصلحتها لعباس" حماس"المصالحة في ملعب 

أقول حماس ألنها هي من بدأ بالعمل العسكري، . أن تستجيب، وعدم إضاعة الوقت في حوارات ال تنتهي
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إن نجاح أي مسعى دبلوماسي فلسطيني يجب أن يستند إلى المصالحة . ولكن ال نتوقف عند هذه النقطة
  .، على حد تعبيره"لعباس قبل أي طرف آخرالوطنية الحقيقية، وهذه مصلحة 

  29/9/2011قدس برس، 
   

   ما زالت كثيرة"إسرائيل"التهديدات التي تحدق بدولة : باراك .14
أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، أن إسرائيل ال تزال تواجه تهديـدات كثيـرة علـى خلفيـة                   

ونقلـت اإلذاعـة اإلسـرائيلية عـن بـاراك           .نطقةالتطورات األمنية والسياسية التي تشهدها البالد والم      
مصر ال تمـر بفتـرة المجـد،        «، معتبرا أن    »التهديدات التي تحدق بدولة إسرائيل ما زالت كثيرة       «قوله

والوضع في سوريا غامض، وحزب اهللا يواصل التزود بالصواريخ، وإيران تواصل تخصيب اليورانيوم             
نه التقى قبل عدة أسابيع مع مسؤول مصري مهم، ففاجأه هذا           وقال باراك إ   .»وتسعى لحيازة أسلحة نووية   

ونقل باراك على لسان هذا المسؤول قوله إن الـشعب المـصري            . بكثرة الحديث عن القضية الفلسطينية    
قال لي  «وبقية الشعوب تنظر إلى القضية الفلسطينية مقياسا لوطنية األنظمة الجديدة التي قامت أو ستقوم               

  . » تقدم على خطوات جدية في الموضوع الفلسطينيإن على إسرائيل أن
اإلنسان العربي بات يكره إسرائيل وأميركا على السواء بسبب تحيزها لـصالح إسـرائيل فـي                «وتابع  

فإذا لم تستوعب الحكومة اإلسرائيلية هذا التطور وتحـدث انعطافـا فـي القـضية               . القضية الفلسطينية 
 الشارع العربي سيلتهب ضد إسرائيل وكل من يدعمها وسيمنع أي           الفلسطينية لصالح السالم العادل، فإن    

  .»تطورات إيجابية في العالقات مع إسرائيل
 30/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  "إسرائيل" الفلسطينية مغناطيس الجذب وآلية نزع الشرعية عن القضية: باراك .15

، كـرر وزيـر األمـن       "نة العبرية رأس الس "، عشية ما يسمى     "معاريف"في مقابلة أجرتها معه صحيفة      
 إن إقامـة دولـة فلـسطينية        :لاقواإلسرائيلي إيهود باراك، تأييده الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين         

ضمن حدود متفق عليها هي قبل كل شيء مصلحة إسرائيلية، ويرى أن التحدي الذي تواجهه إسـرائيل،                 
مازن ليس شريكا، يجب     ، وإذا ما تبين أن أبو     هو بذل أقصى مجهود من أجل التوصل إلى تسوية سلمية         

أن نعمل على إقناع أوروبا والرباعية، بأن إسرائيل كانت جدية والطرف الثـاني هـو الـذي يتحمـل                   
هذه هي الطريق لمنع االنزالق في منحدر خسارة التأييد العالمي إلسـرائيل وتـصدع              :  وقال .المسؤولية

 يؤدي بإسرائيل نحو عزلة عالمية، ويعود ويؤكد أن إقامة دولة           أن توقف المفاوضات  و ...الوحدة الداخلية 
فلسطينية بواسطة المفاوضات ليس تهديدا إلسرائيل، بل هو المطلوب من أجل الحفـاظ علـى مـستقبل                 

  .إسرائيل
، بأن عليه إقناع رفاقه في الحكومة بذلك، وبأن الخط الذي يقوده ليبرمان             "معاريف"وعندما يواجه بسؤال    

السالمي، الذي ألقاه بنيـامين نتنيـاهو       " بار إيالن "عالون هو الذي يسيطر هناك، يذكر بخطاب        وموشي ي 
وبتجميد االستيطان وبالتعقل إزاء األزمة مع مصر والتعاطي مع غزة، ويؤكد أن إسرائيل تصرفت مـن                

  .موقع قوة، وتفعل ما هو لصالحها دون االنجرار وراء ردود أفعال عاطفية
جري في المنطقة، يعود باراك ليؤكد أن إسـرائيل هـي الدولـة األقـوى عـسكريا                 وفي مواجهة ما ي   

وإستراتيجيا في المنطقة الممتدة من طرابلس إلى طهران، ورغم الهزات التي تضرب المنطقة إال أنهـا                
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قترح باراك تسوية األمور مع تركيـا،       او .في وضع جيد، لذلك يفترض بها مواجهة العاصفة بثقة بالنفس         
وعن مصر يقول، إنه بات من الواضح أن نظام الحكم القادم سـيكون             . ك مهم إلسرائيل وألمريكا   ألن ذل 

". عصابات اإلرهـاب  "أقل تأييدا إلسرائيل، وأن سيناء تتحول إلى منطقة بدون سيطرة أمنية، بل تسودها              
ـ وأ .ابتة باراك ضرورة لالستعداد لفتح جبهة جديدة مع مصر، ألن معاهدات السالم معها ث             وال يرى  ر اش

باراك إلى أنه غير متخوف على مستقبل النظام األردني، ألنه يملك بعض المضادات التي تحصنه فـي                 
وجه الربيع العربي، ويقول، إن المهم ما سيجري في سوريا والعراق، ويرى أن سقوط النظام الـسوري                 

  .سيضعف إيران وحزب اهللا وربما حماس أيضاً
يك، مصر، تركيا ، األردن، فإنه من ناحية األمل في التوصل إلى تـسوية              كيفما تجول بعين  "ل باراك   اوق

مع العالم العربي، ترى أن الموضوع الفلسطيني هو األساس، فقد تحول إلى مغنـاطيس لكافـة القـوى                  
المحيطة ولمحاولة نزع الشرعية عن إسرائيل، وكل من يعتقد أن إمكانية ضم الكتل االستيطانية أو كـل                 

  ".ة إلسرائيل يعيش في الخيال، وال يرى الخيارات التي يحضرها لنا المستقبلالضفة الغربي
 المتحدة مع الرئيس العراقي جالل الطالباني، خالل        األمممقابلة عن لقاء جرى في      الفي  كما كشف باراك    

  .زيارته األخيرة التي سبقت افتتاح دورة الجمعية العامة
 30/9/2011، 48موقع عرب

  
   تحديات أمنية جديدة"إسرائيل"التغيرات في العالم العربي تضع أمام : رائيلي اإلسالجيشقائد  .16

أعلن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، بيني غانتس، أن التغيرات الكبيرة التـي            :  نظير مجلي  - تل أبيب 
ئيل يشهدها العالم العربي تفتح فرص األمل بأن تسود الديمقراطية، ولكنها في الوقت نفسه تضع أمام إسرا               

السنة األخيرة ستبقى فـي     «كما كتب غانتس أن      .تحديات أمنية جديدة عليها أن تكون مستعدة لمواجهتها       
غيرت وجه الشرق األوسـط مـن أساسـه،         ) نهضة وصراع وتقلبات  (الذاكرة وفي كتب التاريخ كسنة      

ات علـى   وبحسبه فإن الجيش سيواجه تحديات في كـل الـساح         . »وخلقت تحديات أمنية جديدة إلسرائيل    
  .»صخرة استقرار ونقطة ارتكاز لألمن في المشهد المتغير«المدى القريب والبعيد، وأنه سيكون بمثابة 

 30/9/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   أمريكي حثيث لمنع مجلس األمن من االعتراف بدولة فلسطين-إسرائيليتعاون  .17
تعاون حثيث يتم بين الواليـات المتحـدة        كشفت مصادر دبلوماسية إسرائيلية النقاب عن       : الضفة الغربية 

في مجلس األمن الدولي، من أجل التواصل مـع         " كتلة مانعة "األمريكية والدولة العبرية من أجل تشكيل       
أعضاء المجلس لحضهم على رفض طلب السلطة الفلسطينية بالحصول على عضوية كاملة كدولة فـي               

": رون بروس اور  "مندوب تل أبيب لدى األمم المتحدة       ونقلت وسائل اإلعالم العبرية عن       .األمم المتحدة 
تل أبيب وواشنطن تتعاونان بهدف تشكيل كتلة مانعة في مجلس األمن الدولي تحول دون تمرير طلـب                 

  إن : " انتقاد الخطـوة الفلـسطينية، قائلًـا       ةاإلسرائيليت المصادر   وجدد .العضوية الفلسطيني في المجلس   
، مع أنـه    )مع الجانب اإلسرائيلي  (عة متاحة للتملص من التفاوض المباشر       الفلسطينيين يتشبثون بكل ذري   

  .، على حد قوله"الطريق الوحيد لتحقيق تقدم في عملية السالم
  30/9/2011، السبيل، عّمان
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   خطة إسرائيلية لترسيخ األفكار الصهيونية بمناهج التعليم":يسرائيل هيوم" .18
، أن وزير التعليم اإلسرائيلي جدعون      29/9إلسرائيلية، الخميس   اليمينية ا " يسرائيل هيوم "ذكرت صحيفة   

ـ             وترسيخ ) إسرائيل(ساعر أعد خطة لتطوير المناهج في المرحلة االبتدائية تهدف لزيادة ربط األطفال ب
وأضافت الصحيفة إن المناهج الجديدة في السنة الرابعة بالتعليم االبتدائي           .األفكار الصهيونية لدى النشء   

تعريف األطفال برموز الدولة وقياداتها والشخصيات التي ساهمت في بنائها، والتأكيد علـى أن              تتضمن  
من التراث اليهودي،   " جبل الهيكل "األزلية، وأن المسجد األقصى     ) إسرائيل(مدينة القدس المحتلة عاصمة     

بين تعلم التوراة   وأوضح ساعر أنه يهدف من خالل الخطة التي وضعها الربط            .وفق المزاعم اإلسرائيلية  
  .وبين العلوم األخرى، خاصة في المرحلة االبتدائية) إسرائيل(والتلمود وتاريخ دولة 

 29/9/2011، موقع فلسطين أون الين
 

  "ورق الحمامات" على "البسملة"شركة إسرائيلية تستفز المسلمين وتطبع  .19
بـالخط الكـوفي    " البسملة"رائيلية  اإلس" دالل"في خطوة استفزازية جديدة لمشاعر المسلمين، كتبت شركة         

على منتجاتها، ومن بينها المناديل الورقية وورق الحمامات، وتم توزيع هذه المنتجـات علـى مطـاعم                 
، ودفعهم إلى مطالبـة الـشركة برفـع الـشعارات           48الشركة في إسرائيل، وهو ما أثار حفيظة عرب         

  .اإلسالمية فوراً من منتجاتها
إنها ترى فـي    : "قولها" 48فلسطين" عن الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر        العربي" موقع يافا "ونقل  

، وأضافت أن   "هذا اإلجراء مساساً بالعقيدة اإلسالمية عبر استعمال أشكال وكلمات إسالمية كرمز تجاري           
هذه الرموز التجارية تتعمد اإلساءة والمساس بمشاعر المسلمين، وطالبت إدارة الـشركة بإزالـة لفـظ                

سملة التي استعملت كغالف لفوط ومناديل ورقية، وذلك لما فيها من إهانة، خاصة أنه سيتم إلقاؤها بعد                 الب
وطالبت الحركة الشركة اإلسرائيلية بتقديم اعتذار رسمي عن هذه الممارسات المهينة والفظة،             .استعمالها

نسبة للـشركات اإلسـرائيلية،     وأشارت إلى أن استعمال الرموز اإلسالمية بهدف اإلهانة، ليس بجديد بال          
هل تجـرؤ أي  : األمر الذي تعتبره حلقة في سلسلة ممنهجة للمساس بمشاعر المسلمين، وتساءلت الحركة     

  ".من الشركات التجارية اإلسرائيلية على استعمال تعابير توراتية ووضعها على أغلفة منتجاتها؟
  29/9/2011،  السبيل، عّمان

 
  تقدون بإمكانية التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين أبدامن اإلسرائيليين ال يع% 66 .20

ـ          الـذي يـصادف    " رأس السنة العبرية  "أظهر استطالع للرأي العام اإلسرائيلي، أجري عشية ما يسمى ب
من اإلسرائيليين ال يعتقدون بإمكانية التوصل إلى سالم مع الفلـسطينيين فـي المـدى               % 66اليوم، أن   

مـن  % 55، أن   "داحـاف "مينا تسيمح من معهـد      . تطالع، الذي أجرته د   كشف االس  و .القريب أو البعيد  
، حتى مع اإلبقاء علـى الكتـل        67اإلسرائيليين ال يوافقون على اتفاق سالم يشمل االنسحاب إلى حدود           

االستطالع لم يـشمل    (من اإلسرائيليين   % 45هذا في حين اعتقد     . االستيطانية تحت السيطرة اإلسرائيلية   
وبين االستطالع أيضا أن أكثر من نصف اإلسرائيليين         .رائيل تتعرض لخطر وجودي   إن إس ) 48عرب  

يرفضون تسوية في القدس تبقي األحياء العربية تحت سيطرة فلسطينية واألحياء اليهودية تحت سـيطرة               
من اإلسرائيليين يعتقدون أن رئيس حكومتهم نفسه ال يـؤمن بإمكانيـة            % 67وجاء أيضا أن     .إسرائيلية

  .وصل إلى سالم مع الفلسطينيينالت
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 وفيما يتعلق بأحداث األمم المتحدة األخيرة قال ثلثا اإلسرائيليين إن خطابي نتنياهو وعباس فـي األمـم                 
من اإلسرائيليين  % 76المتحدة قد عززا قناعاتهم بعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق سالم، هذا في وقت عبر             

  .عن إعجابهم الشديد بخطاب نتنياهو
  30/9/2011، 48ع عربموق

 
  ثلثا اإلسرائيليين يستبعدون قيام دولة فلسطينية خالل خمسة أعوام: استطالع .21

، بأن حوالي ثلثي    "سميث"أفادت نتائج استطالع إسرائيلي للرأي أجراه معهد البحوث         ): فلسطين(الناصرة  
  . الخمسة القادمةسكان الدولة العبرية يستبعدون اإلعالن عن قيام دولة فلسطينية خالل األعوام

، فإن من تشكل نسبتهم قرابة      /)29وبحسب االستطالع، الذي نشرت اإلذاعة العبرية نتائجه يوم الخميس          
 بالمائة من اإلسرائيليين يرجحون عدم اإلعالن عن دولة مستقلّة للشعب الفلسطيني قبل انقضاء خمسة               70

  .أعوام من اآلن
عة خشيتها من احتمال تدهور العالقات الثنائية بين الجانـب          وفي سياق آخر، أبدت نصف العينة المستطل      

اإلسرائيلي وكل من مصر واألردن وتراجع مستوى العالقات الدبلوماسية، على ضوء التحوالت السياسية             
  .والثورات الشعبية التي تشهدها المنطقة العربية

  29/9/2011قدس برس، 
 

  48 مليون نسمة من فلسطينيي 1,3من بينهم  .. مليون نسمة7,5 "إسرائيل" عدد سكان :تقرير .22
يستدل من تقرير دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية الـذي نـشر هـذا             :  برهوم جرايسي  - الناصرة

 48األسبوع بمناسبة رأس السنة العبرية، أن آالف اليهود يواصلون هجرة القدس المحتلـة بـشطريها،                
على مستوطنات الضفة الغربية، كما يستنتج من التقريـر،         ، في حين أن آالف اليهود يتدفقون سنويا         67و

لمواجهـة نـسبة    ) جنوبـا (والنقـب   ) شماال(أن كل مشاريع الحكومة لتوزيع اليهود في منطقتي الجليل          
  . العالية تبوء بالفشل48فلسطينيي 

ذي حل هذا   وكانت دائرة اإلحصاء المركزية قد قالت في تقريرها السنوي، بمناسبة رأس السنة العبرية ال             
 ألف فلسطيني من القـدس      253 مليون نسمة، ولكن هذا يشمل       7,8األسبوع، إن عدد سكان إسرائيل بلغ       

 ألف سوري في هضبة الجوالن السورية المحتلة، وبناء عليه          20المحتلة بحوزتهم بطاقات مقيم، وحوالي      
، وهـم   48من فلسطينيي    مليون نسمة    1,327 مليون نسمة، من بينهم      7,522يكون عدد سكان إسرائيل     

   %.17,6يشكلون نسبة تتجاوز 
بالنـسبة  " سـلبية "ويتوقف التقرير عند الهجرة الداخلية، ويظهر ان الهجرة اليهودية إلى القدس المحتلـة              

 آالف يهودي أكثر من الذين تدفقوا عليها، وهذا ما ينتقض من عدد اليهـود               6إلسرائيل، إذ غادر المدينة     
 ألف نـسمة، فـي شـطري        790نة، وحسب التقديرات فإنه في القدس اليوم قرابة         المستوطنين في المدي  

 ألفا يحملون الجنسية اإلسـرائيلية،      22 ألف فلسطيني، ومن بين هؤالء       275، من بينهم    67 و 48المدينة  
، وثلثان من الذين طلبوا وحصلوا على الجنسية اإلسـرائيلية، والبـاقي أي             48ثلثهم تقريبا من فلسطينيي     

  . ألف فلسطيني بحوزتهم بطاقة مقيم253
ويصل عدد المستوطنين اليهود في األحياء االستيطانية الجاثمة على أراضي القدس المحتلة منـذ العـام                

  .48 آالف، والباقي في أحياء القدس منذ العام 210 قرابة 1967
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مـن  " يهربـون "لـذين   وحسب تقارير تصدر تباعا، فإن الهجرة األكبر لليهود من القدس هي للعلمانيين ا            
المدينة بسبب ارتفاع نسبة اليهود االصوليين اليهود فيها، الذين يفرضون نمط حياة مقيد للعلمانيين، كذلك               
هناك هجرة مستوطنين ومتدينين إلى مستوطنات مجاورة، بسبب رخص البيوت، التـي تـدعم حكومـة                

  .االحتالل أسعارها
يواصلون تدفقهم على المستوطنات، وحسب التقرير فإن ميزان        أما بالنسبة للمستوطنات، فإن آالف اليهود       

من ناحية إسرائيل، وكان عدد المهاجرين إلـى        " إيجابيا"إلى المستوطنات، استمر في أن يكون       " الهجرة"
 مستوطن من الذين غادروا المستوطنات، التي تشهد نسبة زيادة عاليـة            3500المستوطنات أكثر بحوالي    

، ويقدر عدد المستوطنين حاليا في مستوطنات الـضفة الغربيـة والقـدس              %5,7سنويا، تصل إلى حد     
  . ألف مستوطن550المحتلة قرابة 

ويظهر من التقرير، أن كل محاوالت الحكومة اإلسرائيلية لتوزيع اليهود فـي جميـع انحـاء فلـسطين                  
ا فـشال، إذ تـسعى      التاريخية وعدم التركز فقط في وسط البالد حول تل أبيب، قد سجل هذا العام أيـض               

 53 إلى   48الحكومة إلى تشجيع اليهود على السكن في منطقة الجليل شماال، حيث تصل نسبة فلسطينيي               
،  %40حيث تصل نسبة العرب تقريبـا       ) جنوب(من مجمل السكان هناك، وأيضا إلى منطقة النقب         % 

" سـلبيا "النقب استمر في أن يكون      ويقول التقرير، إن ميزان الهجرة اليهودية إن كانت إلى الجليل أو إلى             
 آالف يهودي من الـذين  3وجهة إسرائيل، ففي النقب كان عدد اليهود المهاجرين من النقب أكثر بحوالي        

هاجروا إلى تلك المنطقة، رغم المحفزات المالية الضخمة التي تدفقها الحكومة على اليهود الذين ينتقلون               
  .إلى هاتين المنطقتين

منها إسرائيل، وهي اسـتمرار انتقـال       " تعاني"لرسمي الجديد على استمرار األزمة التي       ويؤكد التقرير ا  
اليهود، باالساس العلمانيين، للسكن في وسط البالد، التي في مركزها مدينة تل ابيب، وحسب التقريـر،                

ينة أكثر مـن    ، إذ كان عدد الذين هاجروا من المد       "سلبيا"فإن ميزان الهجرة الى مدينة تل أبيب ذاتها كان          
 يهودي، ولكن ميزان الهجرة إلى المدن المرتبطة والمتداخلة جغرافيـا           4300الذين هاجروا اليها بحوالي     

  . آالف يهودي اضافي10، بحوالي "ايجابيا"بمدينة تل ابيب، كان 
من اليهود في إسرائيل يسكنون في مدينة تل أبيب ومنطقتها الكبـرى،             % 50ويقول التقرير، إن حوالي     

 الصهيونية، لمنع هذا التركز الكبير لليهـود        -رغم كل محاوالت الحكومات اإلسرائيلية والوكالة اليهودية      
  . في باقي المناطق48في بقعة جغرافية واحدة، في ظل تكاثر فلسطينيي 

 -التـي نـشرتها الوكالـة اليهوديـة       " التفاؤليـة "اما بالنسبة للهجرة إلى إسرائيل، فخالفا لكل التقديرات         
لصهيونية في األشهر األخيرة، بشأن الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، فإن تقرير دائرة اإلحصائيات يـشير       ا

إلى أن الهجرة تراوح مكانها في أدنى معدالتها، ووفق التقرير، فإنه هاجر إلى إسرائيل في العام الماضي                 
عدد المهاجرين هـو    ، ولكن ما رفع     2009 ألف شخص في العام الذي قبله        15 شخص، مقابل    16500

قرار الحكومة اإلسرائيلية باستقدام أثيوبيين الذين يطلق عليهم اسم الفالشـمورا، وهـؤالء يـدعون أن                
أصولهم يهودية وتم إجبارهم على التنصر، وترفض المؤسسة الدينية االعتراف بيهوديتهم، وغم ذلك تـم               

  . إسرائيل شخص منهم، إرضاء للمهاجرين األثيوبيين في1700استقدام نحو 
ويتطرق تقرير دائرة اإلحصاء إلى ميزان الهجرة السنوي من إسرائيل، وحـسب القـانون اإلسـرائيلي                
القائم، فإن من يهاجر من إسرائيل ليس ملزما بالتنازل عن جنسيته، ألن هذا سيخل بالميزان الديمغرافي                

لـة الجنـسية اإلسـرائيلية       ألف من حم   800 ألف إلى    700بالنسبة لليهود، خاصة في ظل وجود ما بين         
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خارج إسرائيل ومنذ سنوات طوال، ولهذا فإن االحصائيات تعتبر المهاجر هو من غادر إسـرائيل لمـدة       
  .عام كامل بدون ان يعود اليها ولو لفترة قصيرة

، 2009وبناء على هذا النظام، فإن تقرير دائرة االحصاء المركزية يتطرق إلى ميـزان الهجـرة للعـام     
، بعد انتقاص عدد اإلسرائيليين الذين عـادوا        2009 عدد الذين هاجروا من إسرائيل في العام         ويقول، إن 

 آالف شخص، بمعنى ان     5 حوالي   2009، بلغ في العام     )من دون المهاجرين الجدد من يهود العالم      (اليها  
  .عدد الذين يهاجرون من إسرائيل آخذ باإلزدياد

 30/9/2011، الغد، عّمان
  

 67 دونماً من أراضي بتير لطمس معالم حدود 148 تنوي االستيالء على "لإسرائي" ":أريج"معهد  .23
في بيت لحم، في تقرير له أن الحكومة اإلسرائيلية " أريج"أكد معهد األبحاث التطبيقية : حسن عبد الجواد

ما  دون148، وهي باألحرى االستيالء على )حق استعمال(أعلنت عن طريق وزير ماليتها نيتها شراء 
من أراضي قرية بتير الواقعة غرب مدينة بيت لحم بحجة استعمالها لمكافحة، ) بحسب األمر العسكري(

 حسب ما جاء في اإلعالن، وذلك لمدة عشر سنوات مع إعطاء الحق لمن يثبت -ما يسمونه باإلرهاب
شفهي أمام  يوما من تاريخ نشر اإلعالن، وتقديم اعتراض 60ملكيته لألرض االعتراض عليها خالل 
 علما بان أهالي قرية بتير يحملون الهوية الخضراء أسوة .اللجنة المعنية حول الموضوع في القدس

بسكان الضفة الغربية، وبالتالي ال يسمح لهم بالوصول إلى القدس إال بتصريح صادر عن اإلدارة المدنية 
 األرض هو إجراءات تسير بحسب وذكر أن ما تحاول إسرائيل أن تدعيه بأن ما يجري على. اإلسرائيلية

 - سرقة أخرى-قوانين دولية ولكن في حقيقة األمر أن كل ذلك ال يعدو كونه إعالن مصادرة آخر
فيما يتعلق بالموقع واألراضي المستهدفة، في إعالن المصادرة، فهي مناطق : وقال. لألراضي الفلسطينية

 بين األردن 1949لعام " اتفاقية رودس"لمعروفة باسم كان قد تم إعالنها وتحديدها خالل اتفاقية الهدنة وا
نصت االتفاقية على السماح إلسرائيل بإقامة خط للسكك الحديدية يخترق قريتهم : وأضاف. وإسرائيل

 دونما من أراضي 670غربي القدس في مقابل موافقة إسرائيل علي السماح لهم بزراعة بلربط تل أبيب 
، والتي لن يتسنى 1949 ة إسرائيل علي الجانب اآلخر من خط الهدنةقرية بتير التي وقعت تحت سيطر

 دونماً أخرى ستفقدها القرية عند بناء الجدار الفاصل، هذا باإلضافة إلى 626للسكان الوصول إليها وإلى 
ولفت إلى أن قرية بتير هي .  دونماً ستشكل منطقة عازلة للجدار لن يتسنى ألهالي بتير استعمالها660
 فيها على األرض، والذي بني على أساسه 1949مناطق المعدودة التي تم ترسيم خط الهدنة لعام من ال

، وانه على ما يبدو أن الهدف الحقيقي إلسرائيل من اإلعالن التمهيدي 1967حدود الرابع من حزيران 
صول على للمصادرة، ما هو إال محاولة سقيمة من الجانب اإلسرائيلي إلجهاض السعي الفلسطيني للح

 .عضوية الدولة في األمم المتحدة
 30/09/2011، األيام، رام اهللا

  
 الحكومة اإلسرائيلية تصعد إجراءاتها االنتقامية ضد المقدسيين ": القدسمركز " .24

اتهم مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية الحكومة اإلسرائيلية باتخاذ سلسلة من : القدس
المقدسيين رداً على التطورات السياسية األخيرة في مجلس األمن وخطاب اإلجراءات االنتقامية ضد 

وبين المركز أن هذه اإلجراءات تمثلت في اختطاف النائب . الرئيس محمود عباس في األمم المتحدة
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المقدسي أحمد عطون من داخل مقر الصليب األحمر، وبتصعيد االعتداءات على المسجد األقصى 
ر الحفريات في سلوان وفي محيط البلدة القديمة، والمصادقة على بناء آالف والمصلين فيه، واستمرا

الوحدات االستيطانية على أراضي المواطنين جنوب القدس، إضافة إلى قرار مصادرة عشرات المحال 
 دونما في محيط الحاجز العسكري المقام على مدخل مخيم شعفاط لتوسعة الحاجز وتحويله 34التجارية و
 ألف مقدسي يقطنون المخيم، وضاحية السالم، ورأس 40رئيس يحد من حركة أكثر من إلى معبر 

وأشار إلى أن سلطات االحتالل قررت ترحيل عشرات .  شمال شرق القدس-خميس، ورأس شحادة
العائالت البدوية المقيمة في منطقة وعر البيك من أراضي بلدة عناتا المتاخمة لحي الزعيم، محذراً من 

ى قادمة من قبيل هدم المنازل خاصة في سلوان، وممارسة ضغوط اقتصادية شديدة على خطوات أخر
السلطة الوطنية، والعودة إلى سياسة االجتياح لألراضي الفلسطينية، وإطالق العنان العتداءات 

  .المستوطنين التي سجلت في اآلونة األخيرة زيادة ملحوظة وارتفاعا كبيرا بحماية من جنود االحتالل
 30/09/2011، يام، رام اهللاأل

  
 االحتالل يرّد على معركة األمعاء الخاوية بمضاعفة العقوبات": مؤسسة الضمير" .25

" السبيل" قالت مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان في بيان صحفي وصل :الضفة الغربية
 الطعام الذي يقوم به نسخة منه إنه من خالل المتابعة المستمرة ألخبار االحتجاجات واإلضراب عن

األسرى داخل سجون االحتالل قامت إدارة سجن ايشل في ردها على هذه االحتجاجات بنقل األسير احمد 
كما فرضت اإلدارة على أسرى سجن ايشل نتيجة اإلضراب . أبو السعود حنني إلى عزل ريمون

كل يوم (منع زيارات األهل مجموعة من العقوبات تمثلت في منع الشراء من الكنتين وتقليص الفورة و
أن اليوم الجمعة ستبدأ " الضمير"وعلمت . وفرض غرامات مالية) إضراب بمنع من الزيارة لمدة شهر

الخطوات التصعيدية لدى األسرى المضربين عن الطعام، وتتمثل في التمرد بعدم المثول للعد وعدم 
إلدارة قامت بتفتيش غرف المضربين في وأكد األسرى في السجون أن ا. االلتزام بالزي الموحد للسجن

سجن عسقالن صباح الخميس، وصادرت األدوات الكهربائية من غرف المضربين بالنقب، ووزعت 
  .المضربين وشتتتهم بعدة غرف بسجني ريمون ونفحة

 30/09/2011، السبيل، عّمان
  

 يصدون هجومين للمستوطنين في الخليل وسلفيت" شباب ضد االستيطان" .26
 تمكنت لجان حراسة تجمع شباب ضد االستيطان األربعاء من صد هجوم للمستوطنين في :بيةلغرالضفة ا

. المقامة بجوار األحياء السكنية الفلسطينية" إيلي يشاي"منطقة تل الرميدة بمدينة الخليل بجوار مستوطنة 
رة االحتالل،  مستوطن تجولوا في عدد من شوارع مدينة الخليل الخاضعة تحت سيط100وتجمع حوالي 

وحاول المستوطنون تنفيذ هجمات ضد المواطنين في منطقتي وادي الهرية والكرنتينا بالمدينة، ما دفع 
  .عشرات المتطوعين للتجمع في المنطقة ما أجبر المستوطنين على التراجع

وفي الياسوف شرق سلفيت تصدى شبان ومواطنون فلسطينيون مساء الخميس ألعداد من المستوطنين 
  وتدخل جيش االحتالل قبل انسحاب المستوطنين الذين قدموا من تجمع . لمتطرفين الذين اقتحموا القريةا
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وأطلقت قوات االحتالل الغاز . ، واندلعت مواجهات مع الشبان"ظهر الجبل"مستوطنات ما يسمى بـ
 .المسيل للدموع والرصاص المطاطي

 30/09/2011، السبيل، عّمان
  

  ألف طالب لمقاعد الدراسة200 عن العمل عطل وصول ة ينفذون إضراباًمدرسو األونروا بغز .27
شل إضراب شامل يوم أمس نفذه المدرسون العاملون في وكالة األونروا، العمل :  أشرف الهور-غزة 

 ألف 200 ما أدى إلى تغيب نحو ،في مدارس المنظمة الدولية الممتدة من شمال القطاع حتى جنوبه
اسة، وذلك احتجاجاً على قرار األونروا إيقاف سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين طالب عن مقاعد الدر

وقال يوسف حمدونة أمين سر النقابة انهم . العرب لديها عن العمل لمدة ثالثة شهور بدون راتب
أشد من الخطوات السابقة للضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن 'سيجتمعون التخاذ خطوات احتجاجية 

وهدد حمدونة بتصاعد وتيرة عمليات االحتجاج . 'ا القاضي بفصل رئيس النقابة سهيل الهنديقراره
  .انطالقا من بداية األسبوع المقبل، مؤكداً أنه سيصرون على تحقيق مطالبهم كاملة

 30/09/2011، القدس العربي، لندن
 

 تظاهرة في غزة تضامناً مع األسرى المضربين عن الطعام  .28
 وبدعوة من لجنة ،تضامناً مع أبنائهم المضربين عن الطعام في سجون االحتالل: ت وكاال-القاهرة 

مئات من أهالي األسرى الفلسطينيين أمام مقر اللجنة الدولية الالقوى الوطنية واإلسالمية لألسرى تظاهر 
في وأعلن عدد من ذوي األسرى إضراباً عن الطعام . للصليب األحمر واألمم المتحدة في غزة، أمس

مقر الصليب األحمر تضامناً مع األسرى الذين بدأوا إضراب عن الطعام لثالثة أيام اعتباراً من األربعاء 
  .احتجاجاً على سياسة السجن االنفرادي

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فيصل أبو شهال، خالل التظاهرة إن قضية األسرى على رأس 
  .رسمي ويتم متابعتها على أعلى المستوياتأولويات العمل الفلسطيني الشعبي وال

الرحمن عباد، الهيئات اإلنسانية الدولية  عبد. ودعا األمين العام لهيئة العلماء والدعاة في فلسطين، د
وقال خالل وجوده في القاهرة، إن كل االنتهاكات التي . والعربية واإلسالمية لدعم إضراب األسرى

 ضد إجراءاته التعسفية في المحافل الدولية للضغط على سلطات يمارسها االحتالل تستوجب التصعيد
االحتالل إلطالق األسرى، خاصة أن كثيراً منهم معتقل بال أحكام قضائية عادلة أو أنهم يعانون معامالت 

 .تخالف ما هو متعارف عليه دولياً
 30/09/2011، الخليج، الشارقة

  
  ل في قرية شوفة في طولكرم سلطات االحتالل تسلم إخطارات بهدم سبعة مناز .29

سلمت قوات االحتالل أمس سبعة مواطنين من سكان قرية عزبة شوفة جنوب :  أحمد رمضان-رام اهللا 
وقال فؤاد كمال إسماعيل، صاحب أحد البيوت المهددة . شرق طولكرم، إخطارات بهدم منازلهم قيد البناء

  ة لما يسمى لجنة التنظيم والبناء، داهمت القرية، بالهدم، إن قوة عسكرية إسرائيلية ترافقها عناصر تابع
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وسلمت عدداً من الفلسطينيين إخطارات تفيد بهدم منازلهم في غضون أسبوع، وفي حال عدم االستجابة 
  .ستقوم آليات االحتالل بعمليات الهدم على نفقة أصحابها

 30/09/2011، المستقبل، بيروت
  

  ليلمستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في الخ .30
 المقامة على أراضي بلدة الظاهرية جنوب الخليل” شمعة “ي مصادر أمنية فلسطينية أن مستوطنذكرت

بالقرب من خربتي الشويكة ” وادي السموع ووادي النار“هاجموا المنطقة الواقعة بين واديين زراعيين 
وذكرت أن . ”ون الثمنستدفع“ شجرة زيتون مثمرة، وكتبوا شعارات تهديد كشعار 55ودير اللوز وأتلفوا 

  .هذا االعتداء هو الثالث على المنطقة خالل أقل من عامين
  30/9/2011، ظبيأبو االتحاد، 

  
 في األرض الفلسطينية مسنون% 4,4حوالي : الفلسطينياإلحصاء  .31

 تقرير لجهاز اإلحصاء المركزي عشية اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف األول من تشرين أظهر
 سنة 60(  مسنون2011في منتصف عام  من السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة% 4.4األول، أن 

وظهر خالل التقرير أن نسبة كبار  .في قطاع غزة% 3.7في الضفة الغربية و% 4.8بواقع ، )فأكثر
السن الفلسطينيين ثبتت خالل السنوات الماضية، وأن نسبة اإلناث المسنات ارتفعت مقابل الذكور 

والنصف منهن أرامل، ومن بين كل سبع أسر يرأسها مسن، وأكثر من نصف المسنين العاملين المسنين، 
ووفق التقرير، يمتاز المجتمع الفلسطيني في األرض الفلسطينية بأنه مجتمع  .يعملون لحسابهم الخاص

فتي حيث تشكل فئة صغار السن حوالي نصف المجتمع في حين ال تشكل فئة كبار السن أو المسنين 
  .سوى نسبة ضئيلة من حجم السكان

 29/09/2011،  الفلسطينيلإلحصاءالجهاز المركزي 
 

  غزة يعانون من صدمات أطفالمن  % 80: تقرير لمنظمة اليونسكو .32
 الذي اعلنه اتحاد الموظفين العرب في االونروا لإلضراب أسفها وكالة غوث االونروا عن أعربت: غزة

 القرار بحرمان األطفال الالجئين في غزة من التعليم يشكل صدمة إن"بقطاع غزة مؤكدة في بيان لها 
بالنظر إلى مستوى الضغط والصدمات النفسية التي يتعرض لها األطفال بسبب الحرب والحصار في 

من أطفال % 80 الى أن  أشار تقرير لمنظمة اليونسكو مؤخراإلىواشار البيان ". السنوات القليلة الماضية
يشعرون بالحزن في بعض أو معظم الوقت، % 80وتر بعض أو معظم الوقت، و بأن غزة يشعرون بالت

وإن حرمان األطفال من الوصول إلى مدارسهم سيعقد هذه المشكلة حيث أن األطفال المتأثرين يحرمون 
  ".من شبكات الدعم الهامة

 29/09/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

 ادين وتحذرهم من التعامل مع متضامني قارب أوليفياالبحرية اإلسرائيلية تعتقل ثالثة صي: غزة .33
على بعد نحو ميلين بحريين في عرض البحر، وبينما كان قاربان للصيد يبحران برفقة : فايز أبو عون

قارب أوليفيا وعلى متنه اثنان من المتضامنين األجانب ومصوران صحفيان، ظهر فجأة زورقان حربيان 
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وبالرغم من محاولة الصيادين الثالثة . ى مسافة قريبة من شاطئ غزةإسرائيليان طاردا القاربين حت
الهرب إال أن الزورقين السريعين كانا أسرع من قاربي الصيد الصغيرين، وتمكن جنود البحرية 

 ساعة، جرى 24اإلسرائيلية من اعتقالهم ونقلهم مع قاربيهم إلى ميناء اسدود، وتم حجزهم هناك لمدة 
هم حول طبيعة عملهم وإن كانوا يريدون التعامل معهم أم ال، وحين رفض الصيادون خاللها التحقيق مع

العرض حذرهم اإلسرائيليون من التعامل مع المتضامنين األجانب المتواجدين في قارب الزيتونة 
وقال أحد الصيادين رافضا التصريح باسمه إن سلطات االحتالل أبلغتهم بعد تحذيرهم بأنها ". أوليفيا"

  ".إيرز"تجز قاربيهم ومعداتهم، ثم تم نقلهم إلى حاجز بيت حانون ستح
  30/09/2011، األيام، رام اهللا

  
  2010لعام ل مليار دوالر حجم خسائر االقتصاد الفلسطيني الناتجة عن االحتالل 6.9: وزير االقتصاد .34

صادية الناتجة عن إن الخسائر االقت"حسن أبو لبدة، . قال وزير االقتصاد الوطني د :سائد أبو فرحة
، "من الناتج المحلي% 85، أي ما يعادل 2010 مليار دوالر العام 6.9االحتالل اإلسرائيلي تقدر بـ 

مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنه في حال إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، يمكن لالقتصاد أن يكبر مرتين عما 
 مليار 1.9سرائيلية على قطاع المياه بلغت إن الخسائر الناتجة عن القيود اإل: وأضاف .هو عليه اآلن

 مليار دوالر، بينما 1.8دوالر، في حين أن نسبة الخسائر بفعل القيود على الموارد الطبيعية بلغت 
 184 مليون دوالر، و288وصلت الخسائر نتيجة القيود اإلسرائيلية على قطاع االستيراد والتصدير 

  . مليون دوالر خسائر المنافع والتكاليف493حركة والتنقل، ومليون دوالر نتيجة القيود على حرية ال
 مليون دوالر، بينما وصلت الخسائر نتيجة 143وبين أن خسائر القطاع السياحي في البحر الميت بلغت 

حتالل، بإمكان السلطة  مليون دوالر، الفتا إلى أنه في حال عدم وجود اال138اقتالع األشجار إلى 
  .الوطنية استخدام الفائض أي المبلغ الناجم عن الخسائر، بشكل ينهي االعتماد على المساعدات الخارجية

ولفت إلى أنه دون القيود والمنع الذي يمارسه االحتالل اإلسرائيلي على حرية الوصول إلى نهر األردن 
 إلى الطبقات الصخرية والمائية في الضفة، فإن والبحر الميت، ودون القيود المفروضة على الوصول

 مليار دوالر من 1.2 مليار دوالر إضافياً من القطاع الزراعي، و1.9السلطة ستكون قادرة على كسب 
  .الموارد المعدنية

  30/9/2011، األيام، رام اهللا
  

   كتاب لألسير ظافر الريماوي"القضية الفلسطينية بين االنقسام والمصالحة" .35
القضية الفلسطينية بين االنقسام ' صدر حديثا عن االتحاد العام للكتّاب واألدباء الفلسطينيين كتاب :رام اهللا

  .لألسير ظافر الريماوي' والمصالحة
 صفحة من القطع المتوسط، وقد عالج قضية األسرى ومعاناتهم في سجون االحتالل، 72الكتاب في 

  . الوطنيةباإلضافة لدورهم في تعزيز المصالحة والوحدة
  29/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  استئناف المفاوضات دعم  في أمريكا يؤكد ضرورة استمرار عاهل األردن .36
 من أعضاء الكـونجرس   الخميس عدداًأمساهللا الثاني خالل لقائه   عبدأكد العاهل األردني:  بترا –عمان  

 وحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي حال عادال وشامال بما يؤدي          األميركي ضرورة تكثيف جهود السالم    
وشدد على أهميـة أن تـستمر الواليـات          .1967إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام         

 في العمل على مساعدة الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي الستئناف المفاوضـات التـي             األميركيةالمتحدة  
  .جميع قضايا الوضع النهائي وعلى أساس حل الدولتينيجب أن تعالج 

30/9/2011، الدستور، عّمان  
  

  استنكار أردني لسياسات التهويد اإلسرائيلي للقدس  .37
استنكرت اللجنة الملكية األردنية لشؤون القـدس بـشدة ممارسـات سـلطات االحـتالل               : )آي.بي.يو(

 أمين عـام  قالو. المستميت لتهويد المناهج الدراسية وسعيها ” الشرقية“االستيطانية والتهويدية في القدس     
سياسة إسرائيل التهويدية وأخطرهـا تهويـد الـذاكرة         “اللجنة عبد اهللا كنعان في بيان أمس الخميس إن          

الوطنية الفلسطينية والعربية اإلسالمية للشعب العربي الفلسطيني، تشكل خرقاً فاحشاً وفاضـحاً ألحكـام              
ي اإلنساني واالتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة لواجبات الدولة المحتلـة تجـاه            القانون الدولي والدول  
  .”الشعب المحتلة أرضه

30/9/2011، الخليج، الشارقة  
  

  العضوية الكاملة باألمم المتحدة " فلسطين"مؤتمر العقبة االقتصادي يؤكد دعمه لطلب  .38
قتصادي السياحي بالدعم والتحيـة الـى الـشعب         توجه المشاركون والمنظمون لمؤتمر العقبة اال      :العقبة

الفلسطيني، مؤكدين دعمهم لطلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة باالمم المتحدة بما تملكه              
من حقوق قانونية وسياسية وشرعية راسخة ومتينة يمكنها من اخذ مكانها الطبيعي جنباً الى جنـب مـع                  

لم الى دعم الطلب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلـسطينية المـستقلة            ودعا المؤتمر دول العا    .دول العالم 
  .كاملة العضوية وعاصمتها القدس الشرقية

30/9/2011، الدستور، عّمان  
  

   "إسرائيل"  سجون فياألسرى تطالب باالهتمام بقضية " والمفقودينلألسرىالوطنية " .39
 فـادي   اإلسـرائيلي  في سجون االحتالل     نييناألرد والمفقودين   لألسرىقال عضو اللجنة الوطنية     : عمان
 بـان قـضية     لألسـرى  للجنة الوطنية    أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المحلية هايل الفايز         أنفرح  

  . محل اهتمام كبير من الحكومة التي تتابع قضيتهم باستمراراألسرى
 األسـرى  وأهـالي  لألسـرى  فرح في تصريح صحفي عقب استقبال الفايز وفد اللجنة الوطنية            وأضاف
 األسرى الخارجية بتشكيل لجنة تعنى بشؤون       إلى في المعتقالت الصهيونية ان الحكومة ستوعز        األردنيين

 بأسـرع وقـت   لألسـرى ومتابعة قضاياهم بشكل دوري، مطالبا وزارة الخارجية بمقابلة اللجنة الوطنية  
  .ممكن بهدف تنسيق الجهود

30/9/2011، الدستور، عّمان  
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   بيان الرباعية ضربة للسالم"إسرائيل"تحدي : سليمان .40
 وحـدة سـكنية علـى       1100 خطة بناء    إسرائيل إقراررأى الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن       : بيروت
 دونماً في منطقة جيلو الحي القريب من مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية والذي                148مساحة  

يشكل ضربة للجهود المبذولة للسالم في الشرق االوسط، في وقت          لقي ادانة واسعة من المجتمع الدولي،       
يدرس مجلس االمن طلب انضمام فلسطين الى االمم المتحدة كدولة كاملة العضوية في ظل تأييد دولـي                 

 يصب في خانة التهويد الكامـل للكيـان         اإلسرائيليأن التصرف   «ولفت سليمان الى     .واسع لهذا الطلب  
، وتجاوزاً  األحادية اإلجراءات صارخاً لبيان اللجنة الرباعية الذي دعا الى وقف          الصهيوني، ويشكل تحدياً  

  .»للقرارات الدولية ذات الصلة برمتها
30/9/2011، الحياة، لندن  

  
  " الحريةأسطول"أنقرة تفرض ضريبة على التجار اليهود لصالح ضحايا ": معاريف" .41

 استحداث ضريبة جديدة في تركيا تُفرض على  العبرية، عن"معاريف" كشفت صحيفة :القدس المحتلة
التجار اليهود وتخصص لغرض تعويض عائالت المواطنين األتراك الذين قتلوا خالل الهجوم العسكري 

وأفادت الصحيفة، بأن مجموعة من التجار اليهود  .، العام الماضي"أسطول الحرية"الصهيوني على قافلة 
النائب في البرلمان الصهيوني " لجنة الهجرة واالستيعاب"رف بـفي تركيا قد توجهوا إلى رئيس ما تُع

داني دانون، بشكوى ضد المضايقات التي يتعرضون لها من قبل السلطات التركية والتي تتمثّل بإلزامهم 
  ".غزة"بدفع ضريبة 

ماه بدوره، توجه دانون إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، برسالة طالبه فيها بوقف ما أس
  .الممارس ضد اليهود في أنقرة" االبتزاز"بـ

  29/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  تركيا تندد ببناء مستوطنات جديدة .42
 هذا أن بناء مساكن جديدة في شرقي القدس مؤكدة "إسرائيل" بإعالن أمسنددت تركيا بشدة .): ب.ف.ا(

 وزارة الخارجية وأعلنت.  المتحدةاألمم  يبرر طلب عضوية دولة فلسطين لدى"غير المقبول"القرار 
انه قرار غير .  جدية حول مصداقيتها ونواياها الحقيقية يثير شكوكاًإسرائيلقرار " أنالتركية في بيان 

 في بناء مستوطنات إسرائيلاستمرار " أنوشدد البيان على . "مقبول ويشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي
 طلب االعتراف بدولة فلسطين مبرر ويأتي في أن أخرىة يظهر مرة  فلسطينيأراضغير شرعية على 
  . "الوقت المناسب

  30/9/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  قرار بناء وحدات استيطانية جديدة يعكس الغطرسة اإلسرائيلية: العربينبيل  .43
 االستيطاني  منزل في حي جيلو1100 بناء "إسرائيل"، قرار أمسدانت جامعة الدول العربية، : ).أ.ب.د(

نبيل العربي األمين العام للجامعة العربية إن القرار يعكس الغطرسة  .وقال د. في القدس المحتلة
. اإلسرائيلية التي تضرب بإرادة المجتمع الدولي عرض الحائط وتمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي

ديتها في التوصل إلى تسوية  المضي قدماً في االستيطان تثبت عدم ج"إسرائيل"وأوضح أن قرارات 
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وأشار إلى أن عجز اإلدارة األمريكية الواضح أمام هذه التصرفات اإلسرائيلية  .سلمية مع الفلسطينيين
يثير عالمات استفهام كبيرة حول جديتها في القيام بدور الوسيط النزيه القادر على تحقيق السالم في 

ريخي الحافل الذي القاه الخطاب األخير للرئيس وأضاف انه، بعد االستقبال التا. الشرق األوسط
 أن تفهم أنها "إسرائيل"الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، كان على حكومة 

معزولة في المجتمع الدولي بسبب سياساتها التي تنتهك قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية والتي 
 أن تتعلم الدرس، وأن "إسرائيل"ـ دول العالم المتحضر، وقد آن األوان لرفضتها الغالبية العظمي من

  .تعي أنها لن تقبل في المجتمع الدولي أو في منطقة الشرق األوسط إال إذا توقفت عن هذه السياسات
  30/9/2011الخليج، الشارقة، 

  
   محاولة التفاف على الطلب الفلسطيني"الرباعية"بيان : الجامعة العربية .44

 العامة لجامعة الدول العربية بيان الرباعية الدولية الذي دعت فيه إلى استئناف األمانةوصفت : ابتر
 أسابيع بأنه محاولة التفاف على الطلب الفلسطيني 4 خالل "إسرائيل"مفاوضات السالم بين الفلسطينيين و

 كامل العضوية في اً بعاصمتها القدس عضو1967 المحتلة عام األراضيباالعتراف بدولة فلسطين على 
ن تدين اإلجراءات أحادية الجانب أ بالرباعية األولىنه كان أ أمسوقالت في بيان صدر  . المتحدةاألمم

ن تساند التوجه الفلسطيني في األمم المتحدة خدمة أ باستمرار وبطريقة منهجية و"إسرائيل"التي تمارسها 
 الحزم واتخاذ سياسات وإظهارلى مراجعة مواقفها إعية ودعا البيان الربا. للسالم ولتحقيق رؤية الدولتين
  .1515 كما جاء في خريطة الطريق التي تضمنها قرار مجلس األمن عقابية لوقف االستيطان تماماً

  30/9/2011، عمان، الدستور
  

  الجامعة تدين اإلجراءات العقابية ضد األسرى الفلسطينيين .45
ت جامعة الدول العربية الممارسات الخطيرة واإلجراءات أدان:  هيثم التابعي وصالح جمعة- القاهرة

العقابية التي تفرضها سلطات االحتالل اإلسرائيلي على األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، 
 على تضامنها الكامل ووقوفها بجانب األسرى الفلسطينيين ودعمها لهم لنيل حقوقهم وأكدت مجدداً

  .نسانية واستمرارها في جهودها للدفع نحو إطالق سراحهمالمشروعة في المعاملة اإل
  30/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  شرف يؤكد استمرار مصر في دعم جهود االعتراف بفلسطين .46

ارتباط مصر المصري  عصام شرف رئيس مجلس الوزراء .أكد د :كتب شريف جاب اهللا وسحر زهران
 استمرار مصر في دعم الجهود المبذولة  مؤكداً،يخ المشتركوشعبها الوجداني بالقضية الفلسطينية والتار

ونيل االعتراف ،  العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدوليةىفي األمم المتحدة للحصول عل
ن هذه الجهود متواصلة في إطار أ و،وعاصمتها القدس الشرقية 67 حدود ىالدولي بها كدولة مستقلة عل

 . الصعيد اإلفريقي ومنظمة األمم المتحدة والمؤتمر اإلسالميىئاسة مصر أو علحركة عدم االنحياز بر
   للتربية والثقافة األعلى برئاسة يحيي يخلف رئيس المجلس  فلسطينياً وفداًاستقباله شرف خالل أكدو
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 والعلوم بدولة فلسطين أهمية المصالحة الفلسطينية كركن أساسي في دعم الموقف الفلسطيني داخلياً
  . وفي إطار أي جهود للتسوية تجري مستقبالً ودولياًوإقليمياً

  30/9/2011األهرام، القاهرة، 
 

  أن االستيطان اإلسرائيلي يشكل عقبة في طريق السالميؤكد وزير الخارجية المصري  .47
أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل :  هبة القدسي، صالح جمعة، هيثم التابعي-  واشنطن،القاهرة
 على ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في أقرب وقت ممكن في ظل عمرو

مرجعيات واضحة وإطار زمني محدد، وأكد عمرو أن االستيطان اإلسرائيلي غير المشروع يشكل عقبة 
 في طريق السالم، ويجب أن يتوقف، مؤكدا أن الطرف اإلسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عما قد

  .تتسبب فيه هذه السياسات في ظل الظروف االستثنائية التي تمر بها المنطقة حاليا
وحول القلق األميركي واإلسرائيلي من األوضاع األمنية في سيناء، قال وزير الخارجية المصري في 

لقد أوضحنا أن سيناء تحت السيطرة ": لقاء مع الصحافيين قبل مغادرته واشنطن متجها إلى القاهرة
، وأشار "، وأن أي أحداث ومحاوالت إلثارة القالئل يقابلها الجيش المصري بالحزم الكامللمصرية تماماًا

عمرو إلى أن المحادثات لم تتطرق إلى التفجيرات المتتالية لخط تصدير الغاز المصري إلى األردن 
  .الطول في سيناءوإسرائيل، موضحا أن الجانب األميركي يدرك صعوبة تأمين خط أنابيب ممتد بهذا 

  30/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   المقبل"إسرائيل"سيناء هدف :  في رام اهللامصرسفير  .48
 تصاعد النبرة اإلسرائيلية ضد الوضع أن قال سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان، :بيت لحم

 لهذا المخطط والتيقن في سيناء يؤشر على وجود مخطط إسرائيلي يستهدف سيناء، ولذلك يجب التنبؤ
 هدفها في الفترة المقبلة هو سيناء في محاولة للضغط الخارجي على مصر وإعطاء "إسرائيل"ن أ جيداً

  .انطباع بعدم وجود سيطرة مصرية على سيناء، إلعطاء الذرائع لإلسرائيليين للسيطرة عليها
خيرة على تشويه صورة الحكومة  تعمل في الفترة األ"إسرائيل"ن  أ"معا"وأضاف عثمان لغرفة تحرير 

المصرية بعد الثورة إلعطاء انطباع للخارج بان مصر بعد الثورة خالية من األمن وال تستطيع السيطرة 
  ."إسرائيل"على الحدود مع 

  30/9/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

   من عودة االهتمام المصري بسيناء"إسرائيل"قلق في : تقرير .49
 "إسرائيل" أعرب تقرير إسرائيلي عن قلق األوساط السياسية واالقتصادية في : رأفت سليمان-القاهرة 

 بيجين عن -  الذي أعده مركز بنجامين فرانكلين ،وأشار التقرير .من عودة االهتمام المصري بسيناء
 سيناء تؤسس لمجتمعات حديثة ى أن االستثمارات التي تدفقت على إل،االستثمارات المصرية في سيناء

  .إن هذه المجتمعات ستكون محاور ارتكاز سكاني في سيناء مستقبالً: وقال .ه الجزيرةفي شب
 عرضت في أثناء حكم الرئيس السابق ضخ استثمارات في وسط "إسرائيل"وكشف التقرير عن أن 

 إال أن ذلك قوبل بالرفض ألن الشخصيات والمستثمرين المصريين الموجودين بهذه ،وشمال سيناء
  .عون بحس شعبي ودعم جماهيري سيجعل دخول اإلسرائيليين في هذه المنطقة صعبا للغايةالمنطقة يتمت
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 "إسرائيل"وأشار التقرير إلي أن عدم االستقرار الذي لوحظ خالل السنوات الماضية في سيناء لم تكن 
ومة  للحك كبيراً يمثل تحدياً"إسرائيل"ـوأضاف أن هاجس األمن اإلقليمي واالستقرار ل .بعيدة عنه
 خاصة مع حصار غزة وحشر ما يقرب من مليون ونصف المليون فلسطيني بمحازاة الحدود ،اإلسرائيلية
 هو ، بحسب قول التقرير، ووجود مستثمرين مصريين وما يصاحب ذلك من سياسة غامضة،المصرية

  . في سيناء"إسرائيل"أحد أهم التحديات الكبيرة أمام 
  30/9/2011األهرام، القاهرة، 

  
  اإلسرائيليةمؤتمر عن العالقات المصرية : اهرةالق .50

 للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية تحت الدوليشهد مؤتمر عقد بالمركز :  محمد نصر كروم-القاهرة 
 في  كبيراًتبايناً" إعادة قراءة العالقات المصرية اإلسرائيلية في ظل المتغيرات اإلقليمية الحادة"عنوان 

ختلف السياسيون واألكاديميون والخبراء الدوليون خول مستقبل او .اركين فيهوجهات النظر بين المش
صوات عديدة نادت على مختلف األصعدة الشعبية أ يناير، و25بيب في ضوء ثورة أالعالقات مع تل 

زدادت حدة اوإعادة النظر في تلك المعاهدة والعمل على تعديلها و والسياسية بإلغاء معاهدة السالم،
ستشهاد الجنود المصريين على الحدود المصرية اإلسرائيلية يوم ا الشعبي عقب حادث حتقاناال

  . بنيران إسرائيلية18/8/2011
فمن جهته أكد السفير إيهاب وهبه مساعد وزير الخارجية األسبق أن ترتيبات اآلمن في سيناء قامت على 

 الطرف اآلخر بالدخول في مفاوضات  وقابلة إلعادة النظر في أي وقت ويلتزممؤقتةأساس متبادل، وهي 
  .إلعادة النظر في هذه الترتيبات خالل ثالثة أشهر من طلب أي طرف

ومن جهته أكد محسن حمدي عضو مفاوضات السالم بواشنطن ورئيس اللجنة العسكرية لإلشراف 
ح ولكن  كانت تتمني وتحلم أن تكون سيناء منزوعة السال"إسرائيل" أن "إسرائيل"ستالم سيناء من او

المفاوض المصري لم يقبل في أي مرحلة استخدام هذا التعبير كما لم يرد في أي أوراق أو بنود سواء 
د حمدي أن معاهدة أكو .في إطار كامب ديفيد أو في أوراق المعاهدة وملحقاتها ومرفقاتها وخرائطها

صادية خالل نهب البترول من  ومنها حرمانهم من االستفادة االقت"إسرائيل" على كامب ديفيد أثرت سلباً
 والقضاء على نظرية العمق االستراتيجي ويكون الصراع والقتال خارج أراضيها، وهدم ،خليج السويس

رعايتها للحصول على التبرعات اليهودية بحجة حالة الحرب المستمرة وتقليص دورها إلي حد كبير 
ق تناقضات داخل األوساط والمجتمع  حامية للمصالح الغربية بعد هزيمتها من مصر وخلباعتبارها

 بكسر التعالي الذي واإلحساساإلسرائيلي بنتيجة حجم الخسائر في المعدات وفي األفراد بصفة خاصة 
  . أقوي من الجميع"إسرائيل"يعيشون فيه بأنهم قوة ال تهزم وجيش 

يكية هي عالقة ثالثية  فأكد أن العالقة المصرية األمرأما السفير نبيل فهمي سفير مصر بأمريكا سابقاً
 ولكن يجب أن تكون العالقة بين مصر االعتبار موضوعة في "إسرائيل"وليست عالقة ثنائية أي أن 

 وبقاء "إسرائيل"وأيد فهمي السالم بين مصر و . من العالقة"إسرائيل"وأمريكا عالقة ثنائية وأن تنسحب 
  .المعاهدة والعالقة البد أن تكون طبيعية وليست مميزة

  30/9/2011، لندن، قدس العربيال
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   مشروع باألمم المتحدةطلب عضوية دولة فلسطين: وروبي األالبرلمان .51
اعتبر البرلمان األوروبي، أمس، طلب عضوية دولة فلسطين الـذي تقـدمت بـه الـسلطة                : ).ب.ف.ا(

توسـيع فـي    الفلسطينية لدى األمم المتحدة األسبوع الماضي شرعياً، وطالب بوقف أعمال البنـاء أو ال             
يدعو الدول األعضاء الى االتحاد فـي       "وأعلن البرلمان في قرار تم تبنيه بغالبية كبرى انه          . المستوطنات

موقفها إزاء الطلب المشروع للشعب الفلسطيني بأن يتم تمثيله في األمم المتحدة بـصفة دولـة وتفـادي                  
بوقف كل أعمال البناء أو التوسع في       " اإلسرائيلية"كما طالب الحكومة    ". االنقسامات بين الدول األعضاء   

  ".   المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية
 30/9/2011، الخليج، الشارقة

  
   واإلسرائيليين الستئناف المفاوضات على الفلسطينيينبالضغطالقاهرة كلينتون تطالب  .52

ـ       :  وصالح جمعة  ، هيثم التابعي  - القاهرة سان وزيـرة خارجيتهـا     دعت الواليات المتحدة أمس علـى ل
على إسرائيل والفلسطينيين، من أجل استئناف      » ممارسة ضغط «هيالري كلينتون الحكومة المصرية إلى      
يجب أن تمارس مصر والواليات المتحدة والرباعية والجميع        «: محادثات السالم المتوقفة، وقالت كلينتون    

فـي  «: وقالت كلينتـون   .»لمسائل العالقة ضغطا على الطرفين في محاولة لتحقيق تقدم نحو اتفاق حول ا          
حال حصل اتفاق على الحدود، لن يكون هناك نقاش على االستيطان، ألن الجميع سيعرف حدود فلسطين                

  . عن المفاوضات» ال بديل«، مشددة على أنه »وحدود إسرائيل
  30/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  "إسرائيل" لـ  سياسة أوباما الداعمةيعارضسيناتور أمريكي  .53

أكد السيناتور األمريكي المسلم، كيث إليسون، أنه يعارض سياسة الرئيس بارك أوباما الداعمـة               :القاهرة
علـى  " الخليج"وقال ل . 1967للكيان، والمناهضة للحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود عام            

تؤيد الحق الفلسطيني فـي هـذا الـشأن،         هامش زيارته الحالية للقاهرة إنه كتب كثيراً من المقاالت التي           
في مجلس األمن لنقض طلب الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس           " الفيتو"منتقداً إعالن واشنطن استخدام     

ولفت إليسون إلى أن اللوبي اإلسالمي ال يـستطيع         . بالعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في األمم المتحدة      
ألن اللوبي الصهيوني يعتمد على قوته االقتصادية، باإلضافة إلـى  "مجابهة اللوبي الصهيوني في أمريكا،  

، كما أن المسلمين في أمريكا معظمهم مـن         "إسرائيل"دعم الجماعات المسيحية الصهيونية لكل توجهات       
  ".المهاجرين غير المؤثرين في السياسة األمريكية

  30/9/2011، الخليج، الشارقة
  

  ! أما من سياق آخر؟..مشعل في عمان .54
   عريب الرنتاوي 
ال تحتاج زيارة رئيس حركة حماس لألردن، إلى كل هذه التبريرات، كأن يقال مثالً، أنها زيارة إنسانية،                 
قصيرة األجل، وجاءت بناء على طلبه، لزيارة والدته المسنّة التي ترقد على سرير الشفاء، فاألصـل أن                 

رجل يقود أول أو ثاني فصيل فلسطيني، فاز بغالبية         يكون باب الزيارات واللقاءات مفتوحا، ال سيما أن ال        
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 الحرة والنزيهة، وشكل أنصاره حكومتين شرعيتين، األولى منفردة، والثانية          2006المقاعد في انتخابات    
  .، والثالثة حكومة األمر الواقع»وحدة وطنية«

لى زيارته، حتى بعض قادة     معظم قادة الفصائل، باستثناء قلة قليلة منهم، زاروا األردن، أو هم قادرون ع            
حماس، يترددون على األردن من وقت آخر، وأحسب أن الوقت قد حان، لتصويب العالقة بـين األردن                 
وحماس،ال سيما أن الدبلوماسية األردنية أبدت رغبة في لحظة من لحظات ربيع العرب، بالقيـام بـدور                 

  .في فلسطين» اإلخوة األعداء«الوساطة بين 
 هناك قضية خالفية بين األردن وحماس، من النوع المستعصي على الحـل، هنـاك               في ظني، أنه ليست   

بـين الجـانبين،    » للتجسير«خالفات سياسية ومخاوف أمنية وحسابات داخلية، جميعها من النوع القابل           
وهي ال تحتاج سوى بضع جوالت من الحوار بين الجانبين، حتى تنجلي الصورة، وتتأسـس العالقـات                 

  .ضحة وصلبةعلى قواعد وا
لقد تغيرت البيئة اإلقليمية التي باعدت ما بين عمان وحماس، الحركة أبـدت اسـتعداداً إلقامـة أطيـب                   

، »معسكر المقاومة والممانعة  «العالقات مع األردن، حتى في ذروة تألق المعسكر الذي كانت تنتمي إليه،             
 مضى، ال سيما أن القاعدة الدمشقية       واألرجح أن حماسها اليوم للتقارب مع عمان، بات أكبر من أي وقت           

ألية مخاوف سابقة، ال سيما     » المبرر الموضوعي «للحركة، تكاد تميد من تحت أقدامها، ناهيك عن انتفاء          
ربيع العرب، وما تأسس عليه من تبـدل فـي المواقـع والمواقـف، وتقلّـب التحالفـات                  «بعد اندالع   

  .واالصطفافات
نجحوا في فرض أجندتهم علـى      » متشدديها« طريق السالم، وقيل أن      لقد نُظر لحماس، بوصفها عقبة في     

 اإلسرائيلي منذ اواسط التسعينيات، لكن الصورة تغيرت اليوم كلياً، حماس لم تعـد              -الصراع الفلسطيني 
وهم كثر، بل هم معظم     » متطرفي إسرائيل «جزءا من المشكلة، بل رافعة من روافع الحل، المشكلة عند           

 -ذين ما انفكوا يجنحون صوب اليمين والتطرف واالستيطان، المشكلة في حكومة نتنياهو           اإلسرائيليين ال 
 باراك، حماس بعثت ما يكفي من رسائل الطمأنينة واالطمئنان لكل من يعنيهم األمر، وفي السر            -ليبرمان

الملعـب  والعلن، وأتبعت القول بالفعل، وخضعت لمحكّات واختبارات واجتازتها بنجاح، الكرة اآلن فـي           
  .اإلسرائيلي، والملعب اإلسرائيلي وحده، دون سواه

ثم، أن الساحة الفلسطينية، مقبلة على ما تشير المصادر، على ولوج عتبات مرحلة جديدة، بعد اسـتحقاق             
أيلول، ولعل استئناف الحوار واستعادة المصالحة واسترداد الوحدة الوطنية، هي العناوين األبرز            / سبتمبر

، وثمة ما يشي بأن هذا المسار، قد يشهد انطالقة إيجابية في قادمات األيام والشهور، ومـن                 لهذه المرحلة 
مصلحة األردن أن يكون حاضرا بقوة في هذه العملية، ومحفّزاً قوياً ألطرافها، وهذا غير ممكن من دون                 

معادلة، صغيرها  أن يحتفظ بعالقات متوازنة مع طرفي المعادلة الفلسطينية، بل مع مختلف أطراف هذه ال             
وكبيرها، ليس من باب دعم الشعب الفلسطيني فحسب، بل ومن باب تعظيم المصالح الوطنيـة األردنيـة         

  .كذلك
نأمل أن يتمكن خالد مشعل من زيارة األردن، دون أن يكون مضطراً لعيادة مريض مدنف، أو مـواراة                  

 المتنامية بين األردن وحماس، من ضمن       والد الثرى، نأمل أن تندرج زياراته المقبلة، في سياق العالقات         
رؤية أردنية أشمل ومقاربة أكثر انفتاحاً على الجميع، إذ ليس بالضرورة أن تكون العالقات الناشئة مـع                 
حماس على حساب العالقات المتأصلة مع فتح والمنظمة والسلطة والرئيس عبـاس، بمقـدور المظلـة                
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ة متساوية من الجميع، وأن تدفع الجميـع إلـى ضـفاف            األردنية أن تتسع للجميع، وأن تقف على مساف       
  .الحوار والمصالحة وخدمة المصالح العليا لفلسطين، التي هي مصالح عليا لألردن كذلك

  30/9/2011، الدستور، عّمان
  

  ؟"معركة أيلول التاريخية"ماذا بعد  .55
  ياسر الزعاترة

ها نحن نجلـس فـي انتظـار النتيجـة          ها هي وجبة النضال العظيمة التي خاضتها السلطة قد انتهت، و          
  هل هي أسابيع أم أكثر من ذلك؟. وال نعرف كم سيستغرق االنتظار. النهائية

 لندع رأينا ورأي كثيرين في الشارع الفلسطيني ممن عارضوا تلك الخطوة، ولندع أيضا ذلك االحتفـال                
لتاريخية في سجلنا الفلسطيني،    ما أكثر المعارك ا   (بحسب البعض   " المعركة التاريخية "العظيم الذي واكب    

  ).إلخ.. وما أكثر المصطلحات الملتبسة مثل الهجوم التفاوضي الثوابت التاريخية
ممثلة في محاولة الهروب من سؤال فـشل مـشروع          " المعركة التاريخية "لندع ذلك كله، ولننس أهداف      

ذ أيام الراحل ياسر عرفات     الذي تبناه محمود عباس من    " العسكرة"التفاوض التاريخي معطوفا على رفض      
  ماذا بعد؟: ، ولنسأل)هو الذي وفر األجواء الضرورية للتخلص منه(

وحصلنا على الدولـة العتيـدة   " الخطوة التاريخية "والحق أن سؤال ماذا بعد سيبقى هو ذاته سواء نجحت           
اهم علـى صـفقة     ذات العضوية الكاملة في األمم المتحدة، أم حصلنا على دولة بصفة مراقب، أم تم التف              

أخرى الستئناف التفاوض، السيما أن الدولة المشار إليها ستبقى تحت االحتالل ومن الضروري أن نسأل               
التاريخية أيضا بحسب المطبلين لها ممن كانوا يشككون فيها أيام انقالبها على ياسر عرفات بدعم               (قيادتها  

طوة التالية، السيما الطريقة التـي سـيكون        ، من الضروري أن نسألها عن الخ      )األميركان واإلسرائيليين 
  .بوسعها تحرير أراضي الدولة العتيدة

في الحـالتين أن ال     " ماذا بعد؟ "ثمة معطيات بالغة األهمية على الذين سيحاولون تدبيج اإلجابة عن سؤال            
حـو  ينسوها، لعل أهمها ذلك االنحياز األميركي غير المسبوق للكيان الصهيوني، والذي ترجمه علـى ن              

مفضوح خطاب أوباما في األمم المتحدة، والذي يبدو من العبث ربطه فقط بمساعي األخيـر الحـصول                 
على تأييد اللوبي الصهيوني من أجل الفوز بوالية ثانية، وتجاهل حقيقية هيمنة ذلك اللوبي علـى معظـم      

ولى وقبلـه جـورج     أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، السيما أن والية أوباما األ          
بوش وبيل كلينتون بواليتيهما لم تأت للفلسطينيين بغير بعض الكالم المعسول معطوفا على وعود الدولة               
التي يغرق العالم في تفاصيل حدودها وسيادتها ومصير قدسها، في حين حسم الجميع بمن فـيهم رئـيس               

" حل عـادل ومتفـق عليـه      "حدة عن   في األمم المت  " التاريخي"تحدث في خطابه    (السلطة مصير الجئيها    
للقضية، وليس ثمة عاقل يمكن أن يعتقد أن حال متفقا عليه يمكن أن يعني عـودة الالجئـين لألراضـي                    

 100، وقد سبق للقيادة العظيمة كما أثبتت وثائق التفاوض أن وافقت على االكتفاء بعودة               48المحتلة عام   
 آالف  10 ألفا، ثم وافق أولمرت علـى        30لعدد إلى   ألف فلسطيني فقط على مدى عشر سنوات، ثم نزل ا         

  !!).إلى أن جاءت تسيبي ليفني لتقول لمفاوضينا األشاوس إن عدد من سيعودون هو صفر ال أكثر
، فضال عن أي زعيم أميركي      )إذا فاز بالطبع  (من يتوقع أن أوباما بطبعته الجديدة بعد فوزه بوالية الثانية           

 بما فيها القدس الشرقية، مـن       67ينية على كامل األراضي المحتلة عام       آخر سيقف إلى جانب دولة فلسط     
  .يتوقع ذلك هو شخص غارق في الخيال من دون شك، إذا لم يكن يقصد تضليل الجماهير وبيعها األوهام
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ومن يتذكر التنازالت التي قدمها المفاوض الفلسطيني في القدس وتبادل األراضي كما كشفت ذلك وثائق               
  .ثم رفضها اإلسرائيليون سيتأكد من ذلك من دون أدنى شكالمفاوضات 

 نشير دائما إلى وثائق المفاوضات التي كشفتها الجزيرة ألن القوم لم ينكروها، حتى لـو زعمـوا أنهـا                   
دعك من خطأ نسبة التبـادل      (قرئت مجتزأة، فلم ينكر أحد منهم قصة الالجئين، وال التنازالت في القدس             

، وال حاجة للتذكير بأن تبادل األراضي يعني بقاء الكتل          )يغير شيئا في واقع الحال    في األراضي الذي ال     
" كانتونـات "االستيطانية الكبيرة في عمق الضفة الغربية، بما يعنيه ذلك من تقسيم الكيان الفلسطيني إلى               

اركة سيجري ربطها بطرق مبتكرة بحسب ما كشفت وثيقة جنيف وملحقها األمني، وهي وثيقة تحظى بمب              
  .السيد الرئيس وطاقمه التفاوضي كما يعرف الجميع

نحن إذن أمام واقع أميركي ال يجوز تجاهله بأي حال، وإلى جانبه واقع أوروبـي ال يبـدو فـي وارد                     
  .الدخول في إشكاالت مع الدولة العبرية، السيما إذا وقفت واشنطن معها بكل ما أوتيت من قوة

اه عاقل بأي حال هو ذلك المتعلق بموقف الدولة العبرية في ظل قيادة             الجانب اآلخر الذي يجب أن ال ينس      
فيما يتعلـق بالقـضايا     " تنازالتها"نتنياهو وليبرمان من مسألة المفاوضات، والسقف الذي يمكن أن تبلغه           

  ).األرض، السيادة، المستوطنات، القدس، الالجئين(الرئيسة 
من الـضفة الغربيـة،     % 30ن مناطق الغور التي تشكل      وإذا كان نتنياهو يرفض حتى اللحظة التنازل ع       

فهل ثمة عاقل يتوقع أن يقدم تنازالت جوهرية في القدس الشرقية التي ال يزال يطاردها بالمزيـد مـن                   
  !التهويد واالستيطان؟

ولعل ما يجب أن يتذكره البعض هنا هو أن المعضلة ال تتعلق بنتنياهو وليبرمان فقط، بل بسائر أركـان                   
لـم يقـدما    " الحمـائمي "، وقبلهمـا بـاراك      "الوسطي) " ليفني -أولمرت(وإذا كان ثنائي    . ة العبرية الدول

للفلسطينيين عرضا نهائيا ينطوي على الحد األدنى من الكرامة، بخاصة في ملف القدس، فهل يتوقع ألي                
  !تحالف جديد في الدولة العبرية أن يقدم مثل هذا العرض؟

وبدورنا نصرخ به ملء أفواهنا في مواجهة من صـدعوا  ). ماذا بعد؟(سؤال هنا يقرع أسماعنا من جديد      
رؤوسنا بقصة الدولة، سواء كانت عضوا كامل العضوية في األمم المتحدة، أو بصيغة الفاتيكـان، أو أي                 
شيء آخر، ونتساءل من جديد عن الحل في رأيهم، وهل أن جواب محمود عباس التقليدي لهم بأن فـشل                  

دعي المزيد من التفاوض، وأن بديل المفاوضات هو المفاوضات، هل يبدو هـذا الجـواب               التفاوض يست 
  !مقنعا لهم؟

وإذا لم يكن كذلك، فهل يعتقدون أن النضال السلمي الذي يتحدث عنه عباس بـين حـين وآخـر علـى                     
لـق  وإذا كـان الجـواب المتع     ! استحياء سيكون حال بالطريقة التي يجري ترتيبها في الضفة الغربيـة؟          

باستمرار المفاوضات غير مقنع بحال من األحوال، حتى لو وقع استئنافها من جديد، فهل يبدو الجـواب                 
  !اآلخر مقنعا؟

من وجهة نظرنا التي يشاركنا فيها قطاع عريض من أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخـارج، فـإن              
أن تكون ضحكا وتهدئة للجماهير وهروبا      المقاومة السلمية التي يتحدث عنها الرئيس الفلسطيني ال تعدو          

من سؤال البديل الذي يالحقه أينما حل وارتحل، بينما الحقيقة أن بديله الوحيد هو التفـاوض واسـتمرار                  
ذات النزاع الحدودي مـع جارتهـا      ) في حدود الجدار  (التفاوض، وصوال إلى تكريس حل الدولة المؤقتة        

، ولعل ذلك التوقيت سيكون األنسب في حينـه لحـصول           )طريقهي ذاتها المرحلة الثانية من خريطة ال      (
الدولة على االعتراف الدولي الكامل، إذا لم يحدث قبل ذلك، وسيكون النزاع الحدودي بينها وبين جارتها                
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محض نزاع عادي مثل كثير من النزاعات األخرى، في حين يأمل اإلسرائيليون أن يؤدي ذلك إلى إقناع                 
 بحل نهائي يقترب من رؤيتهم فيمـا يخـص قـضايا القـدس واألرض والـسيادة       قيادتها بمرور الوقت  

  ).موضوع الالجئين خارج التداول(
ال نقول ذلك ألننا ضد المقاومة السلمية، بل ألننا نشكك في أن الرجل يريد مقاومة سلمية حقيقيـة مـن                    

مة لو كانت جادة أن تفرض      اللون الذي يفرض التنازالت على المحتل، بل إننا نرى أن بوسع تلك المقاو            
 من دون قيد أو شرط، ومن دون االعتراف للعدو بما تبقى من             67االنسحاب من األراضي المحتلة عام      

  !!).منها كما تعلمون% 78هو فقط (أرض فلسطين  التاريخية 
أطـراف  وهم ينسقون معه أمنيا آناء الليـل و   ) سلميا(كيف يقنعنا القوم بأنهم جادون في مقاومة االحتالل         

النهار، ويواصلون اعتقال المجاهدين وضرب أية أسس فكريـة أو اجتماعيـة أو ثقافيـة أو دينيـة أو                   
  !اقتصادية للمقاومة في الضفة الغربية؟

من المدارس إلى الجامعات إلى المساجد ومؤسسات المجتمع المدني، وضمن رؤية هدفها إعادة تـشكيل               
ة من أجل ضرب أسس المقاومة في الضفة الغربية، ومع          الوعي الجمعي للناس، تدور رحى معركة شرس      
  .ذلك يتبجح القوم بالحديث عن المقاومة السلمية

المقاومة السلمية الناجعة ضد االحتالل ليست استعراضا في ميـدان المنـارة فـي رام اهللا أو مظـاهرة                   
ه ومستوطناته ودماء   أسبوعية في بلعين ونعلين وسواها، بل هي اشتباك دائم مع حواجز االحتالل وجنود            

وتضحيات، ورفض للتنسيق األمني وإعادة تشكيل لوعي المجتمع في اتجاه االكتفـاء الـذاتي ورفـض                
المعونات المشروطة وحشد جماهير األمة في الصراع، مع حث الشتات الفلسطيني على التحـرك بكـل                

  .الوسائل من خالل الحدود المجاورة
ونحن نعرف  . لقوم نوايا من هذا النوع؟ كال بالتأكيد، أقله حتى اآلن         هذه هي المقاومة السلمية، فهل لدى ا      

أما الـذين   . أن قيادة تريد السير في هذا المضمار ينبغي أن تضع روحها على كفها وتشرع في المواجهة               
مـن  " الفي آي بي  "الناجح ألبنائهم وأقاربهم، ومن ينتظرون بطاقات       " البزنس"يعملون على توفير أجواء     

  . فليست لديهم نوايا مقاومة، وهم ليسوا مؤهلين لذلك بأي حالالمحتل،
نستأذن القراء األعزاء في أخذ هذا االقتباس الطويل للتسلية والفائدة، وهو جـزء مـن مقـال للكاتـب                   
اإلسرائيلي والمحلل األمني والعسكري المعروف إليكس فيشمان نشرته صـحيفة يـديعوت أحرونـوت              

  ".خطة ضبط النفس"نوان ، وكان بع16/9/2011بتاريخ 
قبل نحو أسبوعين حضر ضيوف غير معتادين إلى موقع أمني إسـرائيلي مهـم، وكـانوا                "يقول الكاتب   

لتفريـق المظـاهرات    " عدم قتـل  "وقد طلبوا الحصول على وسائل      . ممثلين عن أجهزة األمن الفلسطينية    
فقد استوعبوا  ). يارات لرش الماء  قنابل إحداث صدمة، قنابل غاز، غاز مسيل للدموع، قنابل دخان، وس          (

  .هناك في السلطة فجأة أن الردع وحده لن يكفي وأنهم قد يفقدون السيطرة
إلى ما قبل شهر اعتاد ضباط في أجهزة األمن في الضفة أن يسخروا على مسامع نظرائهم اإلسرائيليين                 

جـيش اإلسـرائيلي اسـتعدادا       من قبل ال   -في رأيهم –من الذعر الذي أصابهم واالستعدادات المبالغ فيها        
فقد أدركوا فجأة أن المارد علـى       . وفجأة محيت ابتساماتهم أيضا   ). إعالن الدولة (ألحداث استحقاق أيلول    

هيئة جمهور متحمس محرض، حتى لو أخرجوه هم أنفسهم من القمقم، قد ال يعود إلى الداخل كما وقـع                   
  .م الفلسطيني باالستقالل في الدم والنار أيضاوهذا المارد قد يغرق الحل. في تونس ومصر وليبيا
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بل إن األميركيين الذين أوكل إلـيهم تـدريب         . احتاجت وزارة الدفاع إلى عدة أيام إلمضاء الطلب الشاذ        
وأوصـى الجـيش اإلسـرائيلي أيـضا        . كتائب أمن السلطة واإلنفاق عليها طلبوا من إسرائيل المساعدة        

انتهـى  ". ( المدير العام لوزارة الدفاع جـزءا مـن صـفقة الـشراء            وفي نهاية األمر أجاز   . باالستجابة
  ).االقتباس

في مواجهة هذه العبث ينبغي أن تنشأ جبهة فلسطينية من سائر قوى المقاومة، ومن ضمن ذلك رموز من                  
حركة فتح ترفض ما يجري وتتبنى خيار المقاومة ضد االحتالل بعيدا عن هاجس الحفاظ علـى سـلطة                  

  ).يمكن إدارة قطاع غزة بالتوافق بوصفه منطقة شبه محررة(استحقاقاتها أوسلو وتلبية 
وإذا لم يحدث ذلك، فسنظل في انتظار االنتفاضة الشعبية العارمة ضد االحتالل وضد الـسلطة التابعـة،                 

انتفاضة تستلهم الربيـع    . انتفاضة يشارك فيها الشتات الفلسطيني بقوة     . والتي ستفرض نفسها على الجميع    
  .بي وتلتحم معه بكل الوسائل وصوال إلى كنس هذا االحتالل نهائيا من األرض الفلسطينيةالعر

 30/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   أوباماباراكإلى الرئيس  .56
  شارليس وسنسيل

 ماذا سيحدث إذا امتنعت الواليات المتحدة عن التصويت عند طرح القضية الفلـسطينية              -فكر فقط للحظة  
  .األمن الدولي في األسبوع  أو األسبوعين القادمين؟أمام مجلس 

وستدخل الواليات المتحدة حقبة جديدة تماما في عالقتنـا مـع الـدول             . وسيفاجأ العالم .إن القرار سيمر  
  .اإلسالمية

إن الرؤية التي بنيتموها في القاهرة لتحسين العالقة مع العالم اإلسالمي ستأخذ أكبر خطوة إلى األمام من                 
كم، ومرة أخرى فإن الواليات المتحدة قد استعادت األرضية األخالقية العالية التي غالبا ما نـدعي                رئاست

  .احتاللها
إن الطاقات المنطلقة بحلول الربيع العربي ال تزال مكرسة لشؤونهم المحلية الخاصة بها بـدال مـن أن                  

نريد العدالة للفلسطينيين ولكننا ال نعمـل       إننا منافقين عندما ندعي أننا      . تتحول إلى إدانة للواليات المتحدة    
  .شيئا مفيدا للمساعدة في تحقيق هذا

وبالمقابل، فإذا ما اتخذت الواليات المتحدة الفيتو ضد الطلب الفلسطيني للدولة، فإننا سندمر مكانتنا فـي                
فـي كافـة    ولسنوات عديدة، وسوف نصبح هدفا لالنتقام        - وليس فقط في العالم العربي     -العالم اإلسالمي 

  .أنحاء العالم اإلسالمي، وسنمنح قوة جديدة للجهود المتراجعة للقاعدة لالنتقام منا
 عاما في الخارجية للواليات المتحدة، عشر مهمات في عـشر دول إسـالمية إننـي         36لقد خدمت بلدي    

 أرجاء العالم   لماذا نريد منح قوة دفع جديدة للمشاعر المعادية ألميركا في كافة          . أعرف قوة هذا الموضوع   
  .اإلسالمي

إن السالم سيتحقق فقط من خـالل المفاوضـات المباشـرة مـع             'لقد أصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه        
، أنت تعرف، وأنا أعرف بأن السيد نتنياهو ليس لديه نية لتحقيق سالم عادل ونزيه مع الـسلطة                  'إسرائيل

 يرحم بناء المزيد من المستوطنات، وخلق المزيد        الفلسطينية، إن اهتمامه األساسي هو المواصلة بشكل ال       
  .حتى تصبح فكرة دولة فلسطين مستقلة مجرد فكرة في زمن غابر' الوقائع على األرض'من 
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، فهي لم تفعل ذلك بعد مفاوضات مباشرة مع فلـسطين وإذا            1948عندما أعلنت إسرائيل استقاللها عام      
لماذا عليها التفاوض مع حكومة فلسطينية مستقلة، علـى         أرادت إسرائيل حقا التفاوض مع الفلسطينيين ف      

  .قدم المساواة، وتمنعها من المشاركة في مثل هذه المفاوضات؟
، وقد حان الوقت لنـدع      'دعو بولندا تكون بولندا   'لقد أطلقت إدارة ريغان حملة إعالمية دولية تحت شعار          

  .فلسطين تكون فلسطين
  .قط فكرو فيهامتنعوا عن اتخاذ الفيتو القادم، وف

  سفير أميركي متقاعد
  سفير الواليات المتحدة األميركية لدى النيجر في عهد كلينتون

  29/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   األميركية الخارجيةالسياسةإخفاقات  .57
  باتريك سيل 

فهو ينتهج في ثـالث     .  الخارجية يكدس الرئيس األميركي باراك أوباما الكارثة تلو األخرى لسياسة بالده         
 إسـرائيل   -مناطق على األقل تعتبر أساسيةً للسالم العالمي وللمصالح األميركية، وهي المنطقة العربية             

وفي الحقيقـة،   .  الصومال، مساراً ال يمكن نعته إال بالمتهور والمجازف        - باكستان واليمن    -وأفغانستان  
ال الواليات المتحدة التي يتسبب بها أوباما الى تشتيت جيل          يمكن أن تؤدي مشاعر الغضب والكراهية حي      

  .بأكمله
استسالمه المذل إلسرائيل في ما يختص بالقضية الفلسطينية صدم جزءاً واسعاً من العـالم كمـا ألحـق                  
ضرراً فادحاً بمكانة أميركا أمام العرب والمسلمين، ففي سبيل الحصول على أصوات اليهود في انتخابات               

لمقبل الرئاسية، قام أوباما بقلب سياسة االنفتاح على العالم العربي، التي عبر عنهـا ببالغـة فـي              العام ا 
وهو إن كان في الوقـت الحـالي ينـوي          . ، رأساً على عقب   2009الخطاب الذي ألقاه في القاهرة عام       

بالعضوية في  استخدام حق النقض األميركي في مجلس األمن بغية رفض طلب الدولة الفلسطينية المتعلق              
األمم المتحدة، فسيكون بذلك انهزم أمام قوى التطرف واإلسالموفوبيا والمحافظين الجدد، ونتيجة التوسع             

  .اإلسرائيلي الذي كان يأمل في وضع حد له
وتبدو سياسة أوباما في أفغانستان منحرفة، فهو من جهة يبدو راغباً في جذب طالبان الى المفاوضـات،                 

وهذه السياسة  . يشه والديبلوماسيين الكبار يريدون في المقام األول القضاء على طالبان         في حين أن قادة ج    
وول «يشار الى أنه خالل مقابلـة مـع صـحيفة           . قلما تستطيع جلب المتمردين الى طاولة المفاوضات      

، لفت السفير األميركي الجديد في كابول راين كروكر الى ضرورة استمرار الـصراع              »ستريت جورنال 
لى أن يتم قتل المزيد من عناصر طالبان، األمر الذي يدعو الى التساؤل حول هويـة المـسؤول عـن                    ا

  .السياسة الخارجية
من جانب آخر، بدا زعيم حركة طالبان أفغانستان المال محمد عمر في خطبة عيد الفطر، وكأنه يلمح الى                  

، بغية  »كان النظر في أي خيار شرعي     باإلم«لقد ذكر هذا األخير أنه      . جاهزيته إلجراء مفاوضات شاملة   
كما أنه طالب القوى الخارجية بسحب      . بلوغ الهدف الرامي الى إقامة نظام إسالمي مستقل في أفغانستان         

وفي تلميح لمعارضيه المحليين، شـدد علـى أن         . من أجل التوصل الى حل دائم للمشكلة      » فوراً«قواتها  
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في نظام إسالمي حقيقي يقبله جميع      «كافة اإلثنيات ستشارك    حركة طالبان لم ترغب باحتكار السلطة وأن        
  .»أبناء البلد

أال يتعين على الواليات المتحدة وعلى حلفائها الرد بإيجابية على هذه الرسالة؟ من المرتقـب أن ينـاقش                  
) النـاتو (المقبل، حرب حلف شمال األطلـسي       ) ديسمبر(مؤتمر ينعقد في مدينة بون خالل كانون األول         

تجدر اإلشارة أن   . ى أفغانستان، هذه الحرب التي تبدو فرص خسارتها أكبر من فرص االنتصار فيها            عل
 ألف جندي أفغاني فروا من الخدمة العسكرية خالل النصف األول من هذا العام ألنهم فقـدوا ثقـتهم                   25

التحـالف مـن    بقدرة حكومة كارزاي على حمايتهم وحماية عائالتهم، وأنه من المقرر أن تنسحب قوات              
وبالتالي، أما من مبرر يدعو الى تقـديم عـرض فـوري بـإجراء              . 2014البالد مع حلول نهاية عام      

مفاوضات والى التعهد باالنسحاب في وقت مبكر؟ وفي الواقع، ال تبدو المصالح اإلستراتيجية التي يدافع               
  .الغرب عنها في أفغانستان، في حال وجدت، واضحةً على اإلطالق

.  المسألة ملحةً للغاية منذ أن وقعت اإلستراتيجية األميركية المكافحة لإلرهاب في مأزق حقيقي             باتت هذه 
تم اغتيال أحمد والي كارزاي، شقيق الرئيس حامد كارزاي، الذي يتمتع بنفوذ واسـع              ) يوليو(ففي تموز   
 10وفي  .  كابول شنت قوات طالبان هجوماً على السفارة البريطانية في       ) أغسطس(وفي آب   . في قندهار 

الجاري انفجرت شاحنة مفخخة في قاعدة عسكرية للناتو جنوب غرب كابول وأدت الـى              ) سبتمبر(أيلول  
الجدير ذكره أن حصيلة اإلصابات الناتجة من هذا الهجوم تعتبر          .  جندياً 77مقتل خمسة أشخاص وجرح     

لحرب المستمرة منذ عـشر     أعلى حصيلة تسجل في صفوف القوات األجنبية في حادث واحد خالل هذه ا            
 أيلول أيضاً، نفذ المتمردون اعتداء استمر عشرين ساعة على السفارة األميركية وعلى             13وفي  . سنوات

 20وفي  . مقر الناتو في كابول، اللذين من المفترض أنهما يقعان في أكثر منطقة محصنة في البلد بأسره               
  .ألعلى للسالمأيلول، تم اغتيال برهان الدين رباني رئيس المجلس ا

لقد تم تكليف رباني، المتحدر من إثنية الطاجيك، مهمة السعي الى السالم مـع طالبـان مـن الـرئيس                    
كان رباني قائداً للمجاهدين خالل الحرب ضد السوفيات في         . لكن، يبدو أنه أحرز تقدماً ال يذكر      . كارزاي

ـ            قبـل أن تخلعـه      1996 و 1992امي  ثمانينات القرن الماضي، ومن ثم أصبح رئيساً ألفغانستان بين ع
وعقب ذلك، أصبح شخصية بارزة في تحالف الشمال بين الطاجيك واألوزبيك والهازارة الـذي              . طالبان

لـم  . 2001حارب اإلسالميين الى أن تم طرد قوات طالبان من الحكم نتيجة الغزو األميركي للبالد في                
المدعومـة مـن    » حقـاني «ت تحوم حول شبكة     تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتل رباني بيد أن الشبها         

  .باكستان
ثمة مصلحة استراتيجية حيوية لباكستان في أفغانستان، تتمثل في رغبتها بإبقاء التأثير الهندي بعيداً عـن                

مـن الواضـح أن     . بلد تعتبره عمقها اإلستراتيجي، علماً أنها تشك في أن كارزاي متواطئ مـع الهنـد              
علـى أي   . كمها طالبان على نظام كارزاي المدعوم من الواليات المتحـدة         باكستان تفضل أفغانستان يح   

. حال، لقد حرم موت رباني الرئيس كارزاي من حليف أساسي وأدى الى توتير عالقاته مـع باكـستان                 
ومن الممكن أن يشكّل هذا األمر خطوة نحو حرب أهلية في حال عدم القيام بمحاولـة مبكـرة لجـذب                    

  .طالبان
رب األفغانية عامها الحادي عشر، يتضح أنها تكبد دافعي الـضرائب األميـركيين ثمنـاً               ومع دخول الح  

كما يتجلى أن هـذه الحـرب اسـتنزفت         .  بليون دوالر سنوياً   120باهظاً، حيث أنها تضطرهم الى دفع       
 الموارد األميركية وقوضت الدولة الباكستانية على نحو خطير وأنها تهدد بتـدمير التحـالف األميركـي               
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الباكستاني القائم، فخالل كلمة أمام مجلس الشيوخ في منتصف أيلول الجاري، اتهم رئيس هيئة األركـان                
األميركية المشتركة األميرال مايك مـولن، الجـيش الباكـستاني ووكالـة االسـتخبارات الباكـستانية                

لن في معرض حديثـه   وأشار مو . »حقاني«واالستخبارات العسكرية الباكستانية القوية بالتواطؤ مع شبكة        
تقوض الجهود العـسكرية األميركيـة وتعـرض        » باستخدامها التطرف كأداة للسياسة   «الى أن باكستان    

  .الشراكة الباكستانية األميركية اإلستراتيجية للخطر
علـى قنـاة    » العالم هذا المساء  «بيد أن رد باكستان على هذا االتهام لم يتأخر، فخالل مقابلة مع برنامج              

 أيلول الجاري، تحدث رئيس االستخبارات العسكرية الباكستانية السابق الجنـرال           22في  » ي سي بي ب «
. »صراع منخفض الحـدة   « األميركية واصفاً إياها بأنها في حالة        -أسد دوراني عن العالقات الباكستانية      

رت الواليـات   كما أشار الى أنه يتعين على باكستان دعم معارضي أميركا في أفغانستان في حال اسـتم               
  .المتحدة في شن هجمات للطائرات من دون طيار ضد أهداف في باكستان

في الوقت الحاضر، وفي معرض مطاردتها عناصر طالبان ومؤيديهم، تشن القوات األميركية الخاصـة              
 أيلول التي أدت الى مقتـل الرجـل األفغـاني           2غارات ليلية متكررة على أفغانستان، على غرار غارة         

وتشير التقارير الصحافية الى أن األميركيين اقتحموا منزلـه       . ابر بالل في منزله في جالل آباد      الثري ص 
لقد حارب  . وعصبوا عينيه وقيدوا يديه وقاموا باألمر نفسه مع ضيوفه ومن ثم اقتادوه الى الشرفة وقتلوه              

 ثـم أسـس حيـاة       هذا األخير السوفيات في أفغانستان وأمضى خمس سنوات في معتقل غوانتانامو ومن           
جديدة مع عائلته، لكن، من الواضح أن هذا األمر لم يكن كافياً لتبديد الشكوك األميركية بوجود عالقـات                  

  .تربطه بالمتشددين اإلسالميين
أما في اليمن وفي القرن األفريقي، فتستخدم الواليات المتحدة أكثر فأكثر الطائرات من دون طيار، على                

ن المحتم الذي تخلفه، مما أدى الى إغضاب الشعوب المحلية والى حثها علـى              رغم عدد الضحايا المدنيي   
أن إدارة أوباما استخدمت الطائرات من      » واشنطن بوست «أفادت جريدة   . االرتماء في أحضان المتشددين   

دون طيار التابعة لوكالة االستخبارات المركزية لشن هجمات قاتلة ضد تنظيم القاعدة في أفغانستان وفي               
عراق وليبيا وباكستان والصومال واليمن، وتسببت هذه الطائرات بمقتل أكثر من ألفي مسلح ومدني منذ               ال

  .2001عام 
ألم يحن الوقت بعد لنتساءل عما إذا ما كانت السياسة األميركية أنتجت مزيداً من اإلرهابيين يفوق عـدد                  

 يكن من األجدى للواليـات المتحـدة أن         أولئك الذين تمكنت وكالة االستخبارات المركزية من قتلهم؟ ألم        
تعلن ببساطة فوزها في أفغانستان، وبالطبع في األماكن األخرى التي تعمل القوات الخاصـة فيهـا، وأن                 

  تعيد قواتها الى بالدها في أسرع وقت ممكن وأن تصب اهتمامها على بلسمة جراح مجتمعها المحطم؟
  كاتب بريطاني مختص بقضايا الشرق األوسط

  30/9/2011، ياة، لندنالح
  

   أوسلو؟عهدهل تالشى  .58
  أحمد عمرابي

بلجوئه رسمياً إلى هيئة األمم المتحدة معلناً قيام دولة فلسطين، ومقدماً طلباً إلى األمين العـام للمنظمـة                  
الدولية النضمام الدولة الفلسطينية إلى عضوية المنظمة، يكون محمود عباس رئيس السلطة الفلـسطينية              
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 بـين منظمـة     1993مة التحرير الفلسطينية، قد أسقط نظرياً اتفاق أوسلو المبرم في عـام             ورئيس منظ 
  .التحرير وإسرائيل

فهل سيواصل الرئيس عباس التصرف إزاء الدولة اإلسرائيلية كما لو كان عهد أوسلو قد تالشى وانتهى                
إلى الدبلوماسية العالمية متعددة    رسمياً؟ تاريخ حركات التحرير في أي بقعة في العالم، يفيدنا بأن اللجوء             

األطراف أو الدبلوماسية الثنائية بين حركة التحرير والسلطة االستعمارية األجنبية، يمثـل أداة نـضالية               
لكن نجاح النضال الدبلوماسي، سواء على المستوى العالمي أو المـستوى           . نافعة لفرض تحرير األرض   

  .ساً وبالدرجة األولى على ما يجرى على األرضالمحلي التفاوضي، أو عدم نجاحه، يعتمد أسا
ففي غياب حركة كفاحية فاعلة على أرض الواقع، لن ترى اإلدارة االستعمارية االحتاللية سـبباً وجيهـاً         

ولن ترى هيئات المجتمع الدولي سبباً لدعم حركة وطنية زاهدة في العمـل             .. للرضوخ للمطلب النضالي  
  .ئيلية، وضع اتفاق أوسلو نهاية للقضية الفلسطينيةمن وجهة النظر اإلسرا. النضالي

فقد كان لموافقة منظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات على إلغاء وتمزيق ميثاق المنظمة، الذي ينص على                
من أوسلو انطلقت القضية على     . الكفاح المسلح كنهج ال غنى عنه لتحرير األرض، أكثر من داللة رمزية           

  .إلى سراب يحسبه الظمآن ماءطريق طويل، ال يقود إال 
من خالل التـدبير اإلسـرائيلي،   .  عاماً متصلة من التفاوض العقيم    18هذا هو االستخالص النهائي لنحو      

كانت العملية التفاوضية غطاء إسرائيلياً للتوسع في عمليات االستيطان، حتى يستكمل مـشروع تهويـد               
مة لألمم المتحدة، أتى الرئيس عباس على ذكـر هـذه           وفي خطابه أمام الجمعية العا    . األرض الفلسطينية 

  .الحقيقة، ربما للمرة األولى
يسابق الزمن لرسم الحدود في أرضنا وفق ما يريد،         «فقد قال أمام ممثلي العالم، إن االحتالل اإلسرائيلي         

. »لسطينولفرض أمر واقع على األرض يغير حقائقها وشواهدها، ويقوض اإلمكانية الواقعية لقيام دولة ف             
لكن المشروع االستيطاني التهويدي القائم لم يبدأ بين ليلة وضحاها، فهو يمتد زمنياً منذ لحظة إبرام اتفاق                 

  .وبعيداً عن توقفه أو تجميده، فإنه يتوسع بخطى مرسومة متسارعة. أوسلو على مدى عقدين حتى اآلن
ـ   مع ذلك يؤكد الرئيس الفلسطيني للعالم، على تمسك منظمة التحر          . »نبذ العنف «ير والشعب الفلسطيني ب

. بل ويذهب أبعد من ذلك، مؤكداً أيضا على التمسك بجميع االتفاقات الموقعة بين المنظمـة وإسـرائيل                
فلماذا يلجأ الرئيس الفلسطيني إلـى      : هنا يوجد تناقض  .وبالطبع فإن اإلشارة الضمنية إلى أوسلو واضحة      

هل لجوء  : قات الموقعة مع إسرائيل؟ وهو تناقض يفرز تساؤالً كبيراً        األمم المتحدة، بينما هو ملتزم باالتفا     
رئيس السلطة الفلسطينية إلى المنظمة الدولية، ينطلق من استراتيجية فلـسطينية ثابتـة أم أنـه مجـرد                  

  وقتي؟» تكتيك«
لنهج الكفاح  وحتى لو افترضنا أن لقيادة السلطة الفلسطينية استراتيجية محددة ونافذة، فإن إعادة االعتبار              

وفي هذا الصدد، فإن رجال الـسلطة يقولـون إن لـديها ثالثـة              . المسلح ليست ضمن هذه االستراتيجية    
يقول نبيل شعث، الذي رافق الرئيس عباس في رحلته إلى نيويورك مقر األمـم  . خيارات للمرحلة المقبلة 

  :المتحدة، إن هذه الخيارات كما يلي
من الدولي على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، سنعمل علـى           ـ في حال عدم حصولنا من مجلس األ       

تقديم طلب لرفع مكانة فلسطين من منظمة مراقبة إلى دولة مراقبة، وسنحصل علـى عـضوية جميـع                  
سنقدم طلب رفع مكانة تمثيل فلسطين في وقت سـريع، فـي حـال              . وكاالت األمم المتحدة ومؤسساتها   
  .اطلة في التصويت على الطلب الفلسطيني المقدم إلى مجلس األمنالحظنا أن هناك عملية تأخير ومم
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لكن مساعدي الرئيس عباس يرون أن فرصة تحقيق هذا الخيـار           . ـ العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل     
  . مرجعية للعملية التفاوضية1967شبه معدومة، لرفض إسرائيل وقف االستيطان واعتماد حدود عام 

وهذه . الفلسطينية إلسرائيل، فأمام انغالق األفق يصبح انهيار السلطة أمراً واقعياً         ـ تسليم مفاتيح السلطة     
، ألن القيادة الفلسطينية، بمراهنتها على هيئـة األمـم المتحـدة            »ال استراتيجية «ليست استراتيجية، إنها    

  .كمرتكز أساسي لتحركها، إنما تستبعد عملياً أي دور للشعب الفلسطيني
ي األول لتحرير األرض من االحتالل واالسـتيطان، هـو تحـشيد قـوى الـشارع                إن الواجب النضال  

. الفلسطيني، وأن تتحد قيادات كل الفصائل استعداداً للنزول إلى الشارع واقتداء بثورات الربيع العربـي              
ليس معنى هذا بالضرورة أن يلغي الرئيس عباس تحركه على صعيد األمم المتحدة، فهذا التحرك يمكـن                 

  .ير على خط متوازٍ مع تفاعالت ثورة الشارع الفلسطينيأن يس
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  ماجد كيالي 
كلمة محمود عباس، أو صحوته، هي ربما المرة االولى التي تُقدّم فيها الرواية الفلسطينية كاملـة امـام                  

، كما انها المرة االولى التي تتحدث فيها القيادة الفلسطينية بايجابية عـن             الجمعية العمومية لألمم المتحدة   
لكن ماذا بعد الخطاب؟ ما هي الخيارات والبدائل والمتطلبات؟ رغم إنني ال أؤيد كل مـا                . الربيع العربي 
السيما ما تضمنته من استمرار مراهنات ثبت عقمها وتوهمات ثبت ضـررها، بـشأن              .. جاء في الكلمة  

ليتي المفاوضات والتسوية، إال أن الحقيقة تقتضي االعتراف، أيضا، بأن هذه الكلمة ربما كانت األكثر               عم
تماسكا ووضوحا في مقاربتها لعملية التسوية الجارية، وفي مقاربتها للموقـف الـدولي بـشان قـضية                 

  .فلسطين
حديث عن الروايـة الفلـسطينية      فهذه ربما هي المرة األولى التي يتم فيها، من على منصة هيئة األمم، ال             

، وعن اقتالع الشعب الفلسطيني من أرضه ودياره،        1948، والنكبة التي بدأت في      181كلها، عن القرار    
معنى ذلك أن الرئيس قال أفضل مـا        . 194وعن والدة مشكلة الالجئين وضرورة حلّها بناء على القرار          

ت سقفها، وضمن الرؤية السياسية التـي يتبنّاهـا         عنده وأقصى ما يمكن قوله بلغة الشرعية الدولية وتح        
  ).بغض النظر عن تأييدها أو معارضتها(

مع ذلك، وحتى من وجهة نظر المؤيدين للتسوية والتفاق أوسلو، فإن تساؤالت أبو مازن عن ال معنـى                  
المفاوضات مع استمرار االستيطان، وغياب االستناد إلى مرجعية دولية، وعدم وجود جـدول زمنـي،               

 عامـا،   18، كان ينبغي أن تطرح قبل       )1967(ورفض إسرائيل لقيام دولة فلسطينية في أرضهم المحتلة         
؛ الذي لم يعرف حتى مكانة إسـرائيل باعتبارهـا دولـة            )1993(أي قبل التوقيع على االتفاق المذكور       

االتفـاق  لمن ال يـذكر ليراجـع نـص         (احتالل، وال أراضي الضفة والقطاع باعتبارها اراضي محتلة         
  ).المذكور

لكن هذه الثغرة التي تم دفع ثمنها بتضييع عقدين من عمر الشعب الفلسطيني وتضحياته ال تقلّل من أهمية                  
وضرورة ومشروعية هذا الكالم، الذي لربما يعبر عن صحوة سياسية، وإن جـاءت متـأخّرة إال إنهـا                  

  .أفضل من أن ال تأتي أبدا
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سطيني في األمم المتحدة أن يكون أفضل لو أن الفلسطينيين اشتغلوا جيدا            أيضا، فقد كان يمكن المشهد الفل     
على إعادة بناء مؤسساتهم واستعادة وحدتهم على أسس وطنية وتمثيلية وديمقراطية، ولو استندت حركتهم              

ية الدبلوماسية إلى حاضنة شعبية فاعلة، ولو أن رؤيتهم المتعلقة بالتسوية انبثقت من رؤية سياسية مستقبل              
  .تجيب على مختلف األسئلة الفلسطينية وتحظى بإجماع الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة

ثمة أهمية أخرى لهذه الكلمة تنبع من كونها المرة األولى التي تتحدث فيها القيادة الفلـسطينية بايجابيـة                  
لوطنية الفلسطينية التـي    الفتة لالنتباه عن الربيع العربي، وهو موقف ملح، وطال انتظاره، من الحركة ا            

  . الثورة العربية المأمولة" طليعة"كانت تعتبر نفسها يوما بمثابة 
وهو ما يتطلّع إليه الفلـسطينيون      ! أيضا" فلسطيني"بربيع  " الربيع العربي "ففي كلمته تلك قرن أبو مازن       

 الجمعية، بعيدا عـن     حقا، بحيث يأتي ربيعهم على شكل استعادة الوحدة، وإعادة بناء مؤسساتهم الوطنية           
  .حسابات المحاصصة الفصائلية، وعلى قواعد ديمقراطية وتمثيلية، ما يسمح بتجديد حركتهم الوطنية

على أية حال ال ينبغي أن تأخذنا اللحظة الدرامية للخطاب المذكور السيما أن التجربة علمتنـا أن ثمـة                   
 ترجمة الخطابات إلى ممارسات سياسية علـى        انفصاماً بين األقوال واألفعال، وان المحك إنما يكمن في        

  ماذا يعني ذلك؟ أو ماذا بعد الخطاب؟ أو ماهي الخيارات والبدائل والمتطلبات؟. ارض الواقع
وثانيا، استعادة الوحدة الوطنية ووحدة     . أوال، وقف ملهاة المفاوضات العبثية والمذلّة والظالمة      : هذا يعني 

وثالثـا،  . ووضع حد لمهزلة االنقسام المدمرة لسلطتين تحت االحتالل       الكيان الفلسطيني بين الضفة وغزة      
إعادة بناء منظمة التحرير ككيان وطني للفلسطينيين علـى قاعـدة مؤسـسية وتمثيليـة وديموقراطيـة                 

ورابعا، إنهاء الوظيفة التفاوضية واألمنيـة      ). واألوضاع الراهنة باتت تسمح بذلك بعد الثورات العربية       (
قف أي تعاون امني مع إسرائيل باعتبارها دولة محتلة، وحصر مهمـات الـسلطة بتنظـيم                للسلطة، وو 

وخامـسا،  . أوضاع الفلسطينيين وإدارتها بروح ديمقراطية تشاركية بعيدا عن عالقات الفساد والمحسوبية          
يـة  وسادسا، صـوغ رؤ   . إعادة بناء الحركة الوطنية بعد أن استهلكت بناها وتآكلت مكانتها وأفل دورها           

جديدة لمشروع وطني فلسطيني، معاصر، يجيب على مختلف األسئلة التـي يطرحهـا الـصراع مـع                 
إسرائيل، وعلى مختلف أجوبة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مـشروع يطـابق بـين شـعب       

  .فلسطين وجغرافية فلسطين وحقوقه الوطنية والتاريخية
ومن دون معاندات أو مزايدات     . سطيني، بما لها وما عليها    نعم لقد انتهت مرحلة تاريخية من النضال الفل       

مـع  (ينبغي االعتراف بالحقيقة التي مفادها أن خيار المفاوضات أو التسوية تم دفنه منذ عقد من الـزمن         
المتمثّل بتحويل ملف القضية الفلـسطينية إلـى األمـم          " البديل"، وأن الخيار    )انتهاء فترة الحل االنتقالي   

كمـا يجـب    ". الفيتـو "عقمه، مع إعالن الواليات المتحدة عزمها استخدام حقها في النقض           المتحدة ثبت   
االعتراف في المقابل بأن عهد المقاومة المسلحة لم يعد ثمة مناخات أو إمكانات تسمح به، ال من خـارج                  

بحث عـن   وهذا يعني أن الفلسطينيين مطالبون بحثّ النقاش من اجل ال         . فلسطين، وال من الضفة والقطاع    
  .خيارات أو بدائل أخرى

هذا ال يعني أن القصة انتهت، أو أن القضية طويت، لكن ذلك يعني أن هذه القضية لم تعد تـسير وفـق                      
الطرق أو الهياكل أو المفاهيم السابقة، وان ثمة وسائل جديدة ستستخدم في الـصراع لعـزل إسـرائيل،                  

سطينيين، وهذه ستشمل المقاومة الشعبية، وميـادين       ونزع شرعيتها، وإجبارها على االستجابة لحقوق الفل      
اإلعالم والمحافل الدولية والدبلوماسية، والرأي العام العالمي، ومن دون استبعاد أي شكل نـضالي قـد                

  .تسمح به الظروف واإلمكانات مستقبال
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فلسطينية، وفـي   بعد الخطاب في األمم المتحدة ثمة كثير من االستحقاقات والتحديات في انتظار القيادة ال             
ـ         خطاب األمم المتحدة، فـاألهم أن      " انتصار"انتظار الوطنيين الفلسطينيين، هذا ليس وقت إبداء الحبور ب

  .ننجح في معركة البناء الوطني وفي المعركة من اجل االنتصار لحقوقنا الوطنية
  كاتب وباحث فلسطيني يقيم في دمشق

  29/9/2011، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 
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