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  42  :كاريكاتير
***  

  ة فلسطين نحن ذاهبون إلى مجلس األمن لطلب العضوية الكاملة لدول:عباس .1
 السلطة  رئيس، أنرام اهللا من 16/9/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينشرت 
 لمجلس محمود عباس، حسم مساء يوم الجمعة، أن التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة سيكون الفلسطينية
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، مجرد أن ألقي الكلمة نحن ذاهبون إلى مجلس األمن" :وقال .األمن، لالعتراف بعضوية فلسطين الكاملة
  ."سأقدم الطب إلى األمين العام لألم المتحدة الذي سيوصل الطلب إلى رئيس مجلس األمن

وقال إن جهودنا  ."أما الخيارات األخرى فلم نتخذ بها قرار، أي خيارات نعود بعد ذلك لنقرر"وأضاف 
الل ويفضي إلى قيام دولة الحثيثة والمخلصة من أجل التوصل عبر المفاوضات إلى حل ينهي االحت

فلسطينية مستقلة وصلت إلى طريق مسدود، بسبب سياسات الحكومة اإلسرائيلية المتعنتة والرافضة 
  .لاللتزام بمرجعية للمفاوضات

وأكد أن االعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية مؤشر واضح على مدى اتساع التعاطف والتأييد لتطلعات 
نسعى لنيل العضوية : وقال .الل وحقه المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادةشعبنا في الحرية واالستق

، لنتمكن بعد ذلك من العودة إلى المفاوضات على أساس مرجعية 1967في األمم المتحدة على حدود عام 
  .واضحة أقرها العالم، نتفاوض من خاللها على قضايا الوضع الدائم

حدة ليس اإلستراتيجية الفلسطينية وإنما جزء من هذه اإلستراتيجية التي وأضاف أن الذهاب إلى األمم المت
، إلى خارطة 1967تهدف إلى إعادة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف وعلى حدود الرابع من حزيران 

  .الجغرافيا من خالل المفاوضات ذات المرجعية الدولية المحددة
 المتحدة يجب أن تكون سلمية، وأن أي خروج عن وشدد على أن كل التحركات الداعمة للذهاب لألمم

  .ذلك يضر بنا ويؤذينا ويخرب مساعينا
وأكد أن ال مصلحة فلسطينية أكثر من وحدتنا الوطنية وإنهاء االنقسام، وسوف نستمر في بذل كل جهد 

  .ممكن لتحقيق المصالحة الوطنية، التي نراها واجبا وطنيا ومصلحة إستراتيجية
: الرئيس عباس قال، أن  محمد يونس،رام اهللانقالً عن مراسلها في  17/9/2011لندن، ، الحياةوأضافت 

ذاهبون إلى األمم المتحدة لنضع العالم أمام مسؤولياته، حاملين غصن الزيتون الذي حمله الراحل ياسر "
مم وأكد عباس أن الحصول على عضوية في األ ."أيدينا سنة، ونرجو أن ال يسقطوه من 36عرفات قبل 

كما أكد أن التوجه ". إلى عزل دولة إسرائيل بل إلى عزل سياستها وإلى عزل االحتالل"المتحدة ال يهدف 
إلى األمم المتحدة ال يمس منظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أنها ستبقى حتى تحقيق االستقالل 

  .لالجئينالناجز والكامل، وحتى تنفيذ ما يتم االتفاق عليه، خصوصاً حل قضية ا
 دولة، وهو ما قال انه يشكل ثلثي دول 126 من أكثروأعلن أن عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين بلغ 

وتابع أن السلطة الفلسطينية . "الثلث الباقي معترف بنا، لكن ال توجد لدينا فيه سفارات"العالم، مضيفاً أن 
ولية في ذلك، وآخرها شهادة البنك الدولي أنجزت بناء مؤسسات الدولة وإنها حازت شهادة المؤسسات الد

في اليوم ": وأضاف. "أننا أمام مهمة صعبة، وال تجوز االستهانة بالعقبات"واعتبر عباس . الشهر الجاري
 محتلة أرضناالتالي، لن ينتهي االحتالل، لكن سنكون حصلنا على اعتراف العالم أن دولتنا محتلة وأن 

  . تعد وسائل جديدة لمحاربة الفلسطينيين"إسرائيل"ن وقال إ. "وليست متنازعاً عليها
الرئيس ، أن  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  17/9/2011الشرق األوسط، لندن، وأوردت 
السبب " أسباب دفعت القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ قرار التوجه إلى مجلس األمن، وقال 3عدد  الفلسطيني

 في األمم  كامالً جديداًكي باراك أوباما، قال إنه يريد أن يرى دولة عضواًأن الرئيس األمير: األول
أن الرباعية الدولية قالت إنه ال بد من بدء المفاوضات في سبتمبر : ، والثاني)أيلول(المتحدة في سبتمبر 

درة أننا نحن تعهدنا أن تكون هناك مؤسسات ناجزة وقا: ، والثالث)الحالي(على أن تنتهي في سبتمبر 
  ."على قيادة الدولة في سبتمبر، وقد نجحنا
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   قانونية غامضةأمورخطاب الرئيس عباس ال يحمل جديدا وهناك  :مستشار هنية .2

 أن خطاب الرئيس في قطاع غزة يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس وزراء الحكومة . أكد د:غزة
وقال رزقة في  .ى المستوى القانوني الغامضة علاألمور وال يوضح بعض محمود عباس ال يحمل جديداً

 على الالجئين ومنظمة إن الرئيس لم يوضح كيف لن يكون لهذه الخطوة تأثيراً" معا"حديث لمراسل 
 .التحرير خاصة أن قانونيين بريطانيين قالوا أن هذا الخطوة لها تأثير وسلبي على المنظمة والالجئين

 وصفت خطوته بالمنفردة ووضعها في سقف ادني، وأضاف أن الرئيس رد على بعض االتهامات التي
 إلى أن المفاهيم التي تناولها الرئيس هي تقليدية في حين قال للحضور أن هذه الخطوة متوسطة، مشيراً

  .وترددت في أكثر من خطاب له
 16/9/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  "األقصى"مشاريع لتقسيم و ... واالحتالل سيجني ثماره"وهٌم"استحقاق أيلول : النائب عطون .3

 حذر النائب المقدسي المهدد باإلبعاد عن القدس المحتلة أحمد عطون من خطورة مخطط :القدس المحتلة
 ألف فلسطيني جلهم من المقدسيين تزامنا مع التسابق الرسمي 30التهجير الذي يستهدف أكثر من 

إن استحقاق أيلول وهم تتغنى به  ":قال عطون في تصريحات صحفية و.الفلسطيني نحو استحقاق أيلول
السلطة الفلسطينية، وتستغله حكومة االحتالل في مزيد من التصعيد بحق المقدسات والمواطنين في 

  ".1948المدينة المقدسة والداخل الفلسطيني المحتل عام 
مستوطنات إن خطة االحتالل لتهجير أكبر عدد من المقدسيين تأتي إليجاد امتداد طبيعي بين ال: "وأضاف

المقامة على أراض الفلسطينيين شرقي القدس، خاصة في معالي أودوميم وضمها للمدينة وإلغاء الوجود 
وأشار إلى أن هذه الخطة تتضمن ثالث مراحل، وتتزامن مع فرض مناهج تعليمية على  ".الفلسطيني فيها

ي إضافة إلى االعتقاالت المتكررة أطفال المدينة بالرؤية الصهيونية التي تسعى لتهميش التاريخ الفلسطين
  .ضد القيادات الوطنية والشعبية والتي كان آخرها النائب المبعد محمد أبو طير

وكشف عطون النقاب عن مشاريع تدريجية لتقسيم المسجد األقصى المبارك، وتتمثل هذه الخطوات في 
سياحية وافتعال مواجهات مع تكثيف أعداد المستوطنين الذين يقتحمون باحات المسجد على هيئة وفود 

ونوه إلى أن آلة االحتالل هدمت خالل األيام القليلة الماضية عشرات  .المصلين هناك لفرض واقع جديد
 آخرين إخطارات بالهدم عالوة على اعتقال المئات وتعزيز 80المنازل والمنشآت، وسلمت أكثر من 

  .ى والممتلكاتالقوات وحماية المستوطنين في ممارسة عربدتهم ضد القر
  17/9/2011السبيل، عّمان، 

  
   قلقة من توقف الدعم المالي للسلطة"إسرائيل": شعث .4

 نبيل شعث، إن الهدف . قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقات الدولية د:بيت لحم
الرئيسي من خطاب الرئيس محمود عباس هو وضع الشعب الفلسطيني في صورة جميع االحتماالت 

 المتحدة لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا على التمسك بحق لألممالمتوفرة حول توجه الرئيس 
  .العودة وكل ما نصت عليه منظمة التحرير
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 بنيامين اإلسرائيليعن لقاء قد يجمع الرئيس عباس ورئيس وزراء اإلسرائيلية وحول نبأ نشرته الصحافة 
، عدم علمه "معا" شعث في حديث مع غرفة تحرير أكد المتحدة، لألممنتنياهو في نيويورك قبل التوجه 

 القادم، األسبوعوحول خطاب نتنياهو في نيويورك  . لقاءات قادمة تجمع الرئيس مع نتنياهوأيعن 
 أن شعث أوضحواحتوائه على مطالبة للسلطة باستئناف المفاوضات ماذا سيكون رد القيادة الفلسطينية؟ 

 الحصار على قطاع وإنهاء بوقف االستيطان "إسرائيل"ي ومطالبه واضحة ففي حال قيام الموقف الفلسطين
 بدون ذلك ال يمكن الحديث أما مفاوضات ألي في ذلك الوقت يمكن العودة 67عزة والعودة لحدود الـ 

  . استئناف للمفاوضاتأيعن 
، تطالب من اإلسرائيليةخارجية  من قبل الأعدت في مدينة نيويورك األسبوعوحول نشر وثيقة نهاية هذا 

خاللها المجتمع الدولي والواليات المتحدة باالستمرار في تقديم الدعم المالي للسلطة حتى بعد التوجه 
 شعث انه فعال هناك حديث عن طلب أكد المتحدة وطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، لألمم

 المتحدة، موضحا السبب وراء ذلك وهو لألمم بعد التوجه  باستمرار الدعم المالي للسلطة حتىإسرائيلي
  . قد يتعرضون لها من الجانب الفلسطيني في حال وقف الدعم الخارجيأمنية من فوضى إسرائيليخوف 

  16/9/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  واالستحقاق واحد... تعّددت اآلراء الفلسطينية .5
وضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى طريق مسدود، لم في الوقت الذي آلت فيه المفا: كارمن جابر

تتخطاه قط، عقدت القيادة الفلسطينية عزمها على التوجه إلى األمم المتحدة للحصول على االعتراف 
   ."استحقاق أيلول"، وهو ما بات يعرف بـ"دولة فلسطين"الكامل بـ

 من خالل تحركات جماهيرية، "ق أيلولاستحقا"في الداخل الفلسطيني، يتم الترويج بشكل مكثف لـ
  .بعضها يمثل فصائل فيما البعض اآلخر يمثل القاعدة الشعبية

، عبد اهللا أبو رحمة للسفير إن "194الحملة الوطنية لفلسطين الدولة  "وأكد منسق لجنة الفعاليات في
 المعاصر تستوجب حشد التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة بدأ مرحلة مهمة في مسيرة النضال الوطني"

  ."كل طاقات الشعب الفلسطيني إلنجازه، فضال عن دعم ومناصرة الشعوب العربية وشعوب العالم
 األمين العام لألمم المتحدة بان كي إلى "194فلسطين الدولة : الحملة الوطنية"وقد رفعت رسالة باسم 

 الفلسطيني من أجل انضمام دولة مون بهدف إعالمه عن التحرك كحملة وطنية، شعبية، وسلمية للشعب
  .فلسطين كعضو إلى األمم المتحدة

ويؤكد أمين سر حركة فتح في لبنان، فتحي أبو العردات، للسفير، أن التوجه إلى األمم المتحدة هو 
 وبالتالي هناك "استحقاق وطني فلسطيني" أنه ، معتبراً"محطة مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني"
  ."ولهإجماع فلسطيني ح"

في البداية " :وفي رأي مغاير، يقول عائد محمود، وهو من الناشطين القوميين العرب في جامعة بيرزيت
أبارك لشعبنا حراكه الثوري المبارك الذي يعم وطننا العربي، الذي على وقعه الصاخب نجري هذا 

فاقية أوسلو االستسالمية، الحوار حول استحقاق أيلول الذي ينادي بإعالن الدولة الفلسطينية في حدود ات
حيث يحاول البعض خلق حالة من التعبئة على مواجهة دبلوماسية وهمية يقودها الفلسطينيون، ومعهم كل 

   ."العرب، مواجهين فيها الصهاينة في معركة حسمتها الواليات المتحدة مسبقا بسالح الفيتو
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ريح مانعين الزج بنا في مهزلة جديدة مع إنها قضية مبدأ، فال بد من إعادة المقاومة كعنوان واضح وص
هيئة األمم التي ال نرى فيها سوى هيئة متحدة علينا وعلى مصالحنا، وعلينا تحفيز الشعب عبر قراءة 
حقيقية وتصويب جدي للمفردات التي غابت عنها المعاني الثورية المعادية للكيان الصهيوني بفعل مهادنة 

  ."المياألغلبية وقبولها بالمنطق االستس
 17/9/2011السفير، بيروت، 

  
  "مخاطر كبيرة" تتضمن "خطوة منفردة" االمم المتحدة  الىعباس توجه: حماس .6

أن مبررات رئـيس    " حماس"أكد الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية           : غزة
   .للعودة للمفاوضاتالسلطة محمود عباس لخطوة أيلول غير مقنعة وال مقبولة، وتمثل تسويقًا 

ـ       إن ) 9-16(اليـوم الجمعـة     " المركز الفلـسطيني لإلعـالم    "وقال أبو زهري في تصريحات خاصة ل
حـق العـودة    مثل  المخاطر التي تتضمنها هذه الخطوة كبيرة جدا ويمكن أن تمثل مسا بالحقوق الوطنية              

ة وال تستند ألي توافـق وطنـي        نحن نعتبر هذه الخطوة منفرد    "وأضاف   .والمقاومة وحق تقرير المصير   
وشدد على أن    ".وتأتي في ظل إهمال حركة فتح لجهود إتمام المصالحة وعدم التزامها بتنفيذ المتفق عليه             

هذه الخطوة شكلية ال ينبني عليها أي جدوى حقيقية خاصة في ظل استمرار االحتالل وفي ظل إعـالن                  
  .عباس أن الخيار الوحيد هو المفاوضات

تـشوبه  "أن مشروع عباس الذهاب إلى مجلس األمن        ،  )9-16(بيان لها اليوم الجمعة     في  كة  حرالأكدت  و
خطوة تتنازل عن أي ذرة تراب مـن أرض فلـسطين أو            "، مشددة على رفضها ألي      "الكثير من الشكوك  

  ".تضيع أي حق من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وخاصة حق العودة
، كمـا   "انفرادية وهي قفز عن مشروع المصالحة الوطنية القائمة       خطوة  "واعتبرت أن خطوة عباس هي      

خطوة تفتقد إلى الضمانات وهي قائمة على نهج التجريب والتوقعات وهو نفس نهج التسوية السابقة               "أنها  
  ".الذي أضر بالشعب الفلسطيني

ادرة على تنفيذ   يرتكز في خطوته إلى األمم المتحدة وهي لم تكن في أي زمن ق            "بيان أن عباس    الوأوضح  
يؤكـد العـودة إلـى المفاوضـات      "، مشيرة إلى أن عباس   "قراراتها بشأن االستيطان أو الجدار أو غيره      

  ".الفاشلة، وال ندري ماذا بعد ذلك
أن الدولة هي حق للشعب الفلسطيني وهي جزء من حق الشعب الفلـسطيني فـي               "وشددت الحركة على    

ما صرح به محمود عباس حول المنظمة       "، معتبرة أن    "مم المتحدة تقرير المصير وال تمنح عبر أروقة األ      
  ".والدولة يعني تشتت تمثيل الشعب الفلسطيني وتضييع حق العودة لالجئين

  16/9/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   وتؤكد دعمها للتوجه إلى األمم المتحدة عباسالرئيسفتح تشيد بخطاب  .7
 بما  ،ة فتح في بيان صحافي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، أمس          أشادت حرك ": األيـام "-رام اهللا   

جاء في خطاب الرئيس محمود عباس حول الحقوق والثوابت الوطنية، وان منظمة التحرير باقية حتـى                
االستقالل الناجز، وتنفيذ الحلول وأهمها قضية الالجئين، مؤكدة وقوفها الكامـل والـشعب الفلـسطيني               

خلف الرئيس والقيادة في توجهاتها الرامية لنيل العضوية الكاملة في األمـم المتحـدة،              بأغلبيته الساحقة   
  .وأعربت عن ثقتها العالية بقدرة القيادة عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني



  

  

 
 

  

            8ص                                     2265:                العدد17/9/2011السبت  :التاريخ

بمواقف الدول الصديقة في العالم الداعمة للحق الفلسطيني بالتوجه لألمـم المتحـدة لنيـل               " فتح"وأشادت  
كاملة، مطالبة تلك الدول التي ما زالت مترددة في دعم المطلب الفلسطيني الحق، باالنحيـاز               العضوية ال 

إلى الشرعية والقانون الدوليين، وتطلع الشعب الفلسطيني للعيش بحرية وكرامة واستقالل، بعيـدا عـن               
تهويـد  سياسة التمييز العنصري والقهر والظلم ومصادرة األراضي ووضع الحواجز وتقسيم األراضي و           

مقدساته، التي تمارسها الحكومة اإلسرائيلية، متمردة بذلك على توجهـات المجتمـع الـدولي وقوانينـه                
  .الضابطة لألمن والسلم األهليين في العالم

  17/9/2011، األيام، رام اهللا
  

   للتنظير والتسويق للمفاوضات مع االحتاللعباسخطاب : فوزي برهوم .8
اسم حركة حماس مساء اليوم الجمعة إن خطاب الرئيس محمود عباس            قال فوزي برهوم المتحدث ب     :غزة

  .هو للتنظير والتسويق للمفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي
وأضاف برهوم في حديث لمراسل معا إن خطوة الرئيس للتوجه إلى األمم المتحدة هي تكتيكيـة للعـودة          

ت االنفرادية المتعلقـة بمـصير الـشعب        لمسار المفاوضات مع االحتالل والتأكيد على استمرار الخطوا       
وأكد برهوم أن حركته لن تعطي غطاء ألي خطوة تستند علـى االعتـراف بـاالحتالل أو                  .الفلسطيني

  .تنتقص حق من حقوق الشعب الفلسطيني خاصة حق العودة وتقرير المصير
لحة تعني التوافـق    وتابع ان حديث الرئيس عن المصالحة يتناقض مع هذه الخطوة االنفرادية الن المصا            

على كل األمور، مضيفا أن حماس تؤكد على ضرورة توحيد الصف الداخلي واعتماد إستراتيجية وطنية               
  .لها حالة إسناد عربي وإسالمي ندافع عنها جميعا ونتوافق عليها

  16/9/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

  "شعب الفلسطينييتناقض مع ثقافة ال"موقف حماس من التوجه لألمم المتحدة : فتح .9
الذي يقلل من أهمية توجه السلطة      " حماس"موقف حركة المقاومة اإلسالمية     " فتح"رفضت حركة   : رام اهللا 

يتناقض مـع  "الفلسطينية إلى األمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة كدولة فلسطينية، معتبرة أن هذا الموقف          
  ".الموقف الالمعقول"، بـ "اسحم"ووصفت الحركة موقف حركة  ".ثقافة الشعب الفلسطيني

إن العلم الوطني هو علم فلـسطين المقـدس         : "وقال الناطق اإلعالمي باسم الحركة أحمد عساف في بيان        
لكن من الواضـح والمؤكـد أن ال   .. الذي يحمل معاني المواطنة والحرية واالستقالل والكرامة والوحدة       

بي والثقافي والسياسي، فقدسية علم فلـسطين تعنـي         وجود لهذه المعاني والمفاهيم في قاموس حماس األد       
  ".لكل الوطنيين األحرار في فلسطين قدسية ارض الوطن

الستيعاب التوجه الوطني، والمدى الذي     " حماس"الزمن الذي ستحتاجه    "عن  " فتح"وتساءل المتحدث باسم    
ر القيادة بالتوجه إلى األمم     ستذهب إليه مبتعدة عن إجماع وطني تجلى في دعم القوى الوطنية وتبنيها لقرا            

  ".المتحدة لرفع علم فلسطين كدولة كاملة العضوية في األمم المتحدة
  16/9/2011، قدس برس
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  همية لخطوة التوجه لمجلس األمنأ العودة للمفاوضات وال يؤكد عباسخطاب  :الجهاد .10
معـة إن خطـاب الـرئيس       قال داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي مساء اليوم الج          : غزة

  .محمود عباس يؤكد العودة إلى المفاوضات الذي يتعارض مع المصالحة الفلسطينية
وأضاف شهاب في حديث لمراسل معا أن هناك تناقض في خطاب الرئيس عندما قال في بداية حديثة أن                  

مبر، قـائال   المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود وفي نهاية الخطاب قلل من سقف التوقعات ونتائج سبت             
  .أن المفاوض الفلسطيني يرفع سقف التوقعات وأمانيه في البداية من ثم يهبط بسقف التوقعات واآلمال

وأكد المتحدث باسم الجهاد على أهمية عدم جدوى الذهاب لمجلس األمن، كما تأتي اسـتكماال لمـسيرة                 
  .التسوية

حقيقية تفضي للتوافق على إستراتيجية     ودعا شهاب إلى ضرورة العودة إلى حوار الوطني يبني مصالحة           
  .وطنية موحدة تحدد خطواته المستقبلية

  16/9/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

   عباس مع احتفاظها بهامش للمناورة اذا نجحفشلحماس تراهن على : محللون .11
يرى محللون ان حركة حماس تراهن على فشل الرئيس الفلسطيني في طلب عـضوية  : غزة ـ ا ف ب 

 فلسطين في االمم المتحدة، لكنها تتجنب حتى اآلن اعالن موقف واضح حيال هـذه الخطـوة كـي                   دولة
  .تحتفظ لنفسها بهامش مناورة في حال نجاحها

تراهن على فشل ابو مازن في االمم المتحـدة النـه           'وقال المحلل السياسي مخيمر ابو سعدة ان حماس         
  .الفلسطينية' صير مدة حكمه في السلطةسيحسب لها كنقطة ايجابية، وهي معنية بفشله وتق

خـر  آاذا فشل ابو مازن فستكون حماس اقوى بما ال يقارن الن هـذه              'واوضح المحلل اكرم عطاهللا انه      
  .'ورقة في يد ابو مازن وستسدل الستارة على مشروع المفاوضات وستسلم الراية لمشروع حماس

هذه خطوة انفرادية وهناك العديـد  'رانس برس ان واكتفى اسماعيل رضوان القيادي في الحركة بالقول لف 
كان اولى ان يكون هناك توافق على استراتيحية وطنية موحدة بـدال مـن              . من المخاطر المترتبة عليها   
  .'االنفاد بالقرار الفلسطيني

هذه الخطوة شكلية لن تبنى عليهـا       'اما سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة فاعتبر لفرانس برس ان            
. 'جدوى حقيقية، عدا عن النقاط القانونية التي قد تشكل مساسا بحق العودة وغيره من الحقوق الوطنية               اي  

في الوقت نفسه نحن ال نقلل من اهمية موقف الـدول واالطـراف التـي تحـدت اللـوبي                   'لكنه تدارك   
 متوافقا عليهـا    الصهيوني والضغط االميركي دعما للقضية الفلسطينية، اال ان المهم ان هذه الخطوة ليس            

  .'فلسطينيا
سيؤثر بشكل ايجابي علـى     'بدوره، رأى المحلل السياسي طالل عوكل ان نجاح عباس في االمم المتحدة             

حماس التي تسير نحو االعتدال العام، وسيجعلها اكثر مرونة مع الوضع وستكون مـستفيدة مـن هـذا                  
  .'االنجاز في حال تحقق

حتملة التي قد تحصدها حمـاس ، اجمـع المحللـون علـى انهـا               ولكن رغم هذه المكاسب السياسية الم     
في الوقت نفسه على الصعيد الشعبي مقابل ارتفاع رصيد عباس اذا نجح في الحصول علـى                ' ستتضرر'

  .دولة
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محرجة، فالعالم كله يقف معنا ولـن       'وعزا ابو سعدة احجام حماس عن اعالن موقف واضح الى كونها            
حلم الفلسطيني بالحصول على دولة وال تستطيع ايضا ان تؤيده النهـا ال             تستطيع هي ان تقف في وجه ال      

  .'تؤمن بالعمل السياسي وبالمفاوضات
حماس ما زال يراودها شك كبير في نية عباس         'من جانبه، اورد المحلل السياسي مصطفى الصواف ان         

انية كبيرة ليتراجـع فـي      التوجه إلى األمم المتحدة، وترى أن قرار عباس قابل للمساومة وأن هناك إمك            
  .'اللحظة األخيرة

  17/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  "إسرائيل"ـ من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم دون االعتراف ب: علي بركة .12
في لبنان علي بركة، أنه من حق الشعب الفلسطيني         " حماس" أكد ممثل حركة المقاومة اإلسالمية    : بيروت

السيادة على كامل أرضه المحتلة دون اإلعتراف بالكيان الصهيوني الغاصـب           إقامة دولته المستقلة كاملة     
  .أو التنازل عن حق العودة المقدس أو التخلي عن قضية الالجئين باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية

على " قدس برس "أرسل نسخة منه لـ     ) 16/9(وترحم بركة في تصريح صحفي مكتوب له اليوم الجمعة          
 صبرا وشاتيال من أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني، وأكد أن دماءهم ستبقى لعنة تالحق              شهداء مجزرة 
نؤكد أن المجازر الصهيونية بحق شعبنا الفلسطيني       : "، وقال "الصهاينة وعمالئهم المجرمين  "من قتلهم من    

ني كيـان   من دير ياسين إلى صبرا وشاتيال إلى غزة وجنين والقدس، تثبت أن هـذا الكيـان الـصهيو                 
  ".عنصري إرهابي أقيم على دماء وأشالء أبناء الشعب الفلسطيني

إن المجازر الصهيونية لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة طريـق الجهـاد والمقاومـة، وأن                : "وأضاف
الصراع مع العدو الصهيوني لن يتوقف حتى زوال اإلحتالل وتحقيق أهداف شعبنا الفلـسطيني كاملـة                

  "الحرية والعودة واإلستقاللوخصوصاً حقه في 
  16/9/2011، قدس برس

  
  2008 غزة خالل حرب  متأثرا بجراح خطرةحماساستشهاد ناشط من  .13

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الجمعة عن استـشهاد أحـد   : غزة ـ أشرف الهور 
إسرائيل ضد قطـاع    التي شنتها   ' الرصاص المصبوب 'عناصرها متأثرا بجراح أصيب بها خالل حرب        

   .وقالت ان الشهيد يدعى خالد سليمان كوارع من مدينة خانيونس جنوب القطاع .2008غزة نهاية العام 
  17/9/2011، القدس العربي، لندن

  
   مكانة السلطة الفلسطينية دون أن ترقى إلى دولة مراقبةزيتعزلنتنياهو يبدي استعداداً  .14

أمس، أن نتنياهو أبدى في األيام األخيرة الماضية في         » هآرتس«أفادت صحيفة   :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
اتصاالته مع مبعوثي اإلدارة األميركية إلى المنطقة دنيس روس وديفيد هيل، ومع وزيرة خارجية االتحاد               
األوروبي كاترين آشتون ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، استعداداً لتليين مواقـف إسـرائيل               

شرط أن ال تبلغ هذه     «يغة حل وسط، مثل تحسين مكانة السلطة الفلسطينية في األمم المتحدة            تجاه أي ص  
بداعي أن هذه المكانة ستتيح للفلسطينيين اللجوء إلى المحكمة الجنائية           .»الترقية مبلغ االعتراف بها دولة    
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نية المحتلة، وهـي    الدولية في الهاي واالدعاء ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في األراضي الفلسطي           
  .المسألة التي تؤرق إسرائيل

وكان نتنياهو قال مساء أول من أمس بعيد لقائه في القدس المحتلة رئيس حكومة التشيك بيتر نتشاس، إن                  
ليست المنصة التي تعطي إلسرائيل الفرصة المناسبة في ظل وجود غالبيـة فوريـة              «الجمعية العمومية   

وأضاف أنه ألجل ذلك قرر الذهاب إلـى األمـم          . »من خالل تشويه الحقيقة   تسرع دائماً للتنديد بإسرائيل     
. »ليس من أجل الحصول على التصفيق الحار إنما ُألسمع الحقيقة ألي أمة تريد سماعها فعـالً               «المتحدة  

من خالل البحث عن الحقيقة،     «مفاوضات سالم مباشرة والسعي للسالم      : وأردف أنه يحمل معه رسالتين    
يمكن تحقيق السالم المبني على األكاذيب، ومن أجل تحقيق السالم يجب أن يكون احترام متبادل               ألنه ال   

  .»مع الشعوب األخرى
  17/9/2011، الحياة، لندن

  
   المحتملةسبتمبر/  طنّا من المياه القذرة لمواجهة مسيرات أيلول50جيش االحتالل يشتري  .15

 طنا من الميـاه القـذزة       50يلي تعاقد على شراء     ، أن الجيش االسرائ   "يديعوت أحرنوت "ذكرت صحيفة   
  . الجاري في محافظات الضفة23 و 21لمواجهه المسيرات السلمية الفلسطينية، التي ستنطلق في 

وأكدت الصحيفة، أن الجيش أعد تقنيات حديثة لتفريق المسيرات، ذات نوعية وكمية لم تكونا موجودتان،               
ادة سائلة رائحتها كريهة ال تستطيع األنـوف تحملهـا، وهـذا            ، وهو عبارة عن م    "العفن"أحدهما يسمى   

  . مركبة أعدت لهذا الغرض20سيرش في الميدان بواسطة 
كما أعدت خطة إللقاء أكياس تحوي مواد قذرة من الجو على المتظاهرين، ستؤثر عليهم بـشكل كبيـر،               

ث ستكون المنطقة أكثر قذارة     إضافة إلى إغراق محافظات الضفة بعشرات األطنان من المياه القذرة، حي          
  .لزمن طويل

 16/9/2011، 48موقع عرب
  

   نتنياهو تطالب بإقالتهمنزلمظاهرة ضخمة أمام  .16
 في أعقاب سلـسلة مظـاهرات الـسبت التـي طالـب فيهـا                :  وكاالت األنباء  -  لندن  -  القدس المحتلة 

حتجاج اإلسرائيلية علـي األوضـاع       نظم المئات من نشطاء حركة اال       , اإلسرائيليون بالعدالة االجتماعية  
االقتصادية واالجتماعية مظاهرة ضخمة أمام منزل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نيتانياهو في مدينة             
القدس المحتلة تطالب بإقالته عقب نشر توصيات لجنة تراختنبيرج الخاصة بالنظر في حـل المـشكالت                

   . االجتماعية واالقتصادية في إسرائيل
 اإلذاعة العامة اإلسرائيلية عن المتظاهرين قولهم إن هذه التوصيات ال تقدم حلوال لمشاكل الـسكن              ونقلت

  .داخل إسرائيل وال قيمة لها
  17/9/2011، األهرام، القاهرة
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  عتراف بالدولة الفلسطينية لإل دول أوروبية بسبب تأييد بالدهمخمسة توبخ سفراء "إسرائيل" .17

 دول أوروبيـة كبـرى، وقـام        خمسةارة الخارجية اإلسرائيلية مؤخراً سفراء      استدعت وز : "يو بي آي  "
مسؤوالن في الوزارة بتوبيخهم على خلفية سياسة دولهم تجاه المسعى الفلسطيني في األمم المتحدة لنيـل                

  .1967اعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 
دير عـام وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية ران         اليوم الجمعة، إن النائب األول لم     " هآرتس"وقالت صحيفة   

كوريئيل ونائب مدير عام الوزارة للشؤون األوروبية ناؤور غيلئون، إستدعيا إلى محادثة توبيخ سـفراء               
 إن  "هآرتس"صحيفة  وقالت   .فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا في تل أبيب يوم األربعاء الماضي          

وا إلى السفراء األوروبيين الخمسة رسائل حازمة ضد موقف دولهم، لكـن            المسؤولين اإلسرائيليين وجه  
على الرسائل اإلسرائيلية األمر الذي حول اإلجتماع إلـى اجتمـاع مـشحون              السفراء ردوا بحزم أيضاً   

  .ومتوتر
 إلى أنه في إطار المشاورات بين الدول األوروبية طرحت فرنسا واسـبانيا إقتراحـاً                الصحيفة وأشارت
ـ      يقضي  رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في األمم المتحدة إلى دولة          27 بأن تؤيد دول اإلتحاد األوروبي ال

بعضوية غير كاملة في المنظمة الدولية، مثل الفاتيكان، وذلك مقابل عدم توجه الفلسطينيين إلى مجلـس                
توجه إلى محكمة العـدل     األمن الدولي لطلب اإلعتراف بفلسطين دولة بعضوية كاملة وأن يلتزموا بعدم ال           

  .وحتى أن ألمانيا تميل إلى تبني اإلقتراح. الدولية في الهاي ضد إسرائيل
 إن السفراء انتقدوا بشدة آداء إسرائيل حيال المـسعى الفلـسطيني فـي األمـم       ":هآرتس"صحيفة  وقالت  
  .المتحدة

  16/9/2011، 48موقع عرب
  

  يويورك األسبوع القادم نتنياهو وعباس في نبيناجتماع : ليمسؤول إسرائي .18
قال يوعاز هندل رئيس الدائرة اإلعالمية في ديوان نتنياهو إن اجتماعاً قد يعقد في               :أشرف الهور  - غزة

  .نيويورك األسبوع المقبل بين السيد بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
نياهو يدرك ان األمم المتحـدة ليـست سـاحة          وقال هندل في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية أن نت        

، الفتاً إلى انه رغم ذلك قرر مخاطبة جمعيتها العمومية لعرض الحقيقة كما تراهـا               'تتعاطف مع إسرائيل  
  .إسرائيل

إلى ذلك، قالت مصادر سياسية مسئولة في حكومة تل أبيب أن نتنياهو سيدعو على األرجح خالل خطابه                 
وقالت ان هناك اتصاالت تجري حالياً فـي         .اف المفاوضات المباشرة فوراً   المزمع الرئيس عباس الستئن   

  .الرباعية الدولية لوضع صيغة تتيح استئناف المفاوضات المباشرة
  17/9/2011، القدس العربي، لندن

 
  الخارجية اإلسرائيلية تستدعي السفير المصري في أعقاب تصريحات عصام شرف .19

، أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية استدعت اليوم السفير المصري في          ذكرت مصادر إسرائيلية، ظهر اليوم    
 الوزراء المصري عصام شرف، الذي قال فيهـا إن          رئيستل أبيب، ياسر رضا، في أعقاب تصريحات        

  .ليست مقدسة" كامب ديفيد"معاهدة 
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إسـرائيل  أن المسؤولين في الخارجية اإلسرائيلية أبلغوا رضـا رفـض           " يديعوت أحرونوت "ونقل موقع   
وأضاف الموقع أن خالل الجلسة عبر مسؤولون في الوزارة عـن           . إجراء أي تعديل على معاهدة السالم     

، وجـددوا رفـضهم ألي      "كامب ديفيـد  "استيائهم من تصريحات مسؤولين مصريين بشأن تعديل معاهدة         
  .تعديل

أو اإلسرائيلي، طلب تعديل أيا    يشار إلى أن اتفاقيات كامب ديفيد تشمل بنداً يتيح ألحد الطرفين، المصري             
  . من البنود في االتفاقية

 16/9/2011، 48موقع عرب
  

   مجرمي الحرب اإلسرائيليين من االعتقال في بريطانياإعفاءترحيب إسرائيلي واسع بقانون  .20
رحبت إسرائيل في نهاية األسبوع، بقرار الحكومة البريطانيـة المـصادقة           :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
ل قانون يسمح باعتقال مجرمي حرب في العالم، حتى لو لم يرتكبوا جرائمهم على األراضـي                على تعدي 

البريطانية، ويهدف التعديل إلى إعفاء مجرمي الحرب اإلسرائيليين من سياسيين وعسكريين من االعتقال             
  .في بريطانيا

أكيد تام وغير قابل للـشك،      ويقضي التعديل الجديد للقانون، هو أن االعتقال يتم فقط في حال كان هناك ت             
بأن ستقدم ضد المشتكى عليه الئحة اتهام، بمعنى أن االعتقال ال يكون فوريا بمجـرد تقـديم دعـاوى                   

وجاء هذا التعديل في أعقاب سلسلة من الشكاوى التي قدمت ضـد قـادة               .ووصل الشخص إلى بريطانيا   
  ارتكبوها ضد الفلسطينييناسرائيليين سياسيين وعسكريين، على خلفية جرائم الحرب التي 

وتكاثرت  .ويواجه قادة إسرائيل دعاوى عدة في العديد من الدول األوروبية ومن أبرزها اسبانيا وبلجيكا             
  .حتمال أن تبدأ تركيا في رفع دعاوى ضد إسرائيلإالمخاوف اإلسرائيلية في 

  17/9/2011، الغد، عّمان
  

  اليهود والفلسطينيين تمثل خطرا على نتنياهوحكومة : "ناطوري كارتا" .21
 قال الحنان استرفيتش من ناطوري كارتا اليهودية، إن الحكومة اإلسرائيلية الحالية تمثل خطـرا               :رام اهللا 

  .ليس فقط على الفلسطينيين، وإنما على اليهود الذين يؤيدون العيش بسالم مع الفلسطينيين
دولة فلسطين في األمم المتحدة، والـذي       وأكد استرفيتش، في حديث لبرنامج الحملة الوطنية لالعتراف ب        

تتبثه إذاعة صوت فلسطين، أن هناك مجموعات يهودية وليست صهيونية، تـدعم الحقـوق الفلـسطينية                
  .ويجب عدم تجاهلها

  17/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  اع مع الفلسطينيين الدولة االردنية الفلسطينية لحل الصربإنشاءمسؤول اسرائيلي يطالب  .22
دعا رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي السابق الجنرال عوزي ديـان إلـى             : وليد عوض  - رام اهللا 

التوصل إلى حل إقليمي للمشكلة الفلسطينية عن طريق إنشاء الدولة األردنية الهاشمية الفلسطينية الموحدة              
  .يين الى االمم المتحدة لالعتراف بدولتهمبرئاسة العاهل االرني الحالي وذلك في ظل توجه الفلسطين

وفيما تتواصل االستعدادات الفلسطينية للتوجه لالمم المتحدة لمطالبتها باالعتراف بعضوية دولة فلـسطين             
 قال الجنرال ديان المقرب جدا من رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين           1967على االراضي المحتلة عام     
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ان اعتراف االمم المتحدة بدولـة فلـسطينية        ' االرهاب'معهد الدولي لمكافحة    نتنياهو في كلمة القاها في ال     
يعني نهاية اتفاق اوسلو والسالم وعليه فان االردن هو الدولة الفلـسطينية وغـزة والـضفة سـتكونان                  

  .محافظات تابعة لتلك الدولة
ا اردنيا نقل ما طالب به      وذكرت مصادر اسرائيلية الجمعة بأن احد الحاضرين لذلك اللقاء كان ديبلوماسي          

ديان الى عمان مما اثار غضب الملك االردني الذي عاد االسبوع الماضي التأكيد علـى ان االردن لـن                   
  .يكون بديال للفلسطينيين

  17/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  مع تركيا  واحدطرف تقرر هدنة من "إسرائيل" .23
 اإلسرائيلية، في اجتماع طارئ الليلة قبل الماضـية،         قرر الطاقم الوزاري الثماني في الحكومة     : تل أبيب 

االمتناع من اآلن فصاعدا عن التعليق على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيـب أردوغـان،                
  .وذلك لكي ال تسهم إسرائيل في تدهور العالقات بينهما أكثر مما هي متدهورة اليوم

انفالت أردوغان سيوقعه أرضا في كـل       «ناعة بأن   وقال مصدر سياسي رفيع إن هذا القرار جاء بعد الق         
عدم االنجرار وراء الشعارات البلطجيـة التـي يطلقهـا، واالنتظـار            «، فتقرر   »الجبهات التي يخوضها  

وأضاف المصدر أن دراسات    . »الحتمال أن تتحول إلى أفعال على األرض، وعندها فقط سيتم الرد عليه           
على الرغم من فوزه الكبير فـي االنتخابـات         «ا، بينت أنه    أجريت في إسرائيل حول األوضاع في تركي      

األخيرة، فإن شعبيته بدأت تنخفض نتيجة لتصريحات العربدة التي يطلقها، وللداللة على ذلـك، اقتـبس                
من المواطنين   % 37التركية، دلت على أن     » تودي زمان «المصدر نتائج استطالع رأي نشرتها صحيفة       

 وأن سياسـته    ، يؤيدونها % 48 األخيرة في سياسة أردوغان تجاه إسرائيل        األتراك ال يؤيدون الخطوات   
  . »االقتصادية ستورطه في أزمة شديدة

  17/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  "انإلى عّمعاد السفير اإلسرائيلي لدى األردن " :وزارة الخارجية اإلسرائيلية .24
إلسرائيلية أن السفير اإلسرائيلي لدى األردن      أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ا     :  تغريد الرشق  -عمان

دانييل نيفو عاد إلى عمان أمس الجمعة، فيما وصف الخبير اإلسرائيلي بشؤون الشرق األوسـط ديفيـد                 
  ".الخطأ الكبير"باكي قرار تل أبيب بإخالء سفارتها لدى عمان بـ

سفير نيفو عاد إلى عمان أمس، بعد       وقال المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية، لوكاالت أنباء أمس، إن ال         
سحبه مؤقتاً إثر مخاوف من أن تتطور مظاهرات نظمت مساء أول من أمس بالقرب من السفارة                "أن تم   

، فيما سيعود بقية طاقم السفارة إلى العاصـمة األردنيـة خـالل             "اإلسرائلية في عمان إلى أحداث عنف     
  .األسبوع الحالي

  17/9/2011، الغد، عّمان
  

   ثلث وفيات األطفال الرضع اإلسرائيليين بسبب عمليات قتل عائالتهم لهم:هآرتس .25
 20اإلسرائيلية، أن ما بـين      " أساف ها روفى  "كشفت دراسةً أجريت مؤخراً فى مستشفى       : القدس المحتلة 

من حاالت وفيات األطفال الرضع داخل إسرائيل، تأتى بسبب عمليات قتل يقوم بهـا األهـل                % 30إلى  
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أصبحت ظـاهرة   " موت الطفل فى سرير النوم    "اإلسرائيلية أن ظاهرة    " هآرتس"قالت صحيفة   و. ألطفالهم
 حالة وفاة   40شائعة فى إسرائيل، حيث يموت الطفل أثناء نومه فى السرير، ويتم بالمتوسط اإلبالغ عن               

  . أطفال سنوياً فى إسرائيل
  16/9/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
   مجزرة في األقصى الجيش اإلسرائيليحذر من ارتكابيلفلسطيني  اللقضاءرئيس المجلس األعلى  .26

 دعا رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي الفلسطيني، القائم بأعمال قاضي :  يوسف الشايب–رام اهللا 
القضاة الشيخ يوسف ادعيس، أبناء الشعب الفلسطيني إلى تكثيف الحضور للمسجد األقصى المبارك 

  .والدفاع عنه، والتصدي لمحاوالت اقتحامهوالرباط فيه، لحمايته 
وجاءت دعوة ادعيس، ردا على الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية تدعو فيها إلى اقتحام المسجد 

، مؤكدا أن ما يجري هو تصعيد خطير للوضع، سيؤدى إلى )األحد(األقصى المبارك بشكل جماعي، غداً 
 للجماعات اليهودية المتطرفة المدعومة من حكومة مضاعفات ال تحمد عقباها، محذرا من مؤامرة

االحتالل اإلسرائيلي، الرتكاب مجزرة داخل المسجد األقصى المبارك، على غرار ما حصل في الحرم 
اإلبراهيمي الشريف بعد ارتكاب اإلرهابي باروخ غولدشتاين مجزرته الوحشية ضد المصلين، وذلك 

  .تمهيدا لتقسيمه
حتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي قرار أو إجراء يعرض المسجد وحمل ادعيس سلطات اال

األقصى للخطر، مجددا دعوته لعقد مؤتمر قمة إسالمية عاجلة، لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية 
  .المستمرة على مساجد فلسطين، وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك

  17/9/2011، الغد، عّمان
  

   اراضي فلسطينية لمصلحة االستيطانتصادر "سرائيلإ": "السالم اآلن" .27
اعلنت حركة السالم االن االسرائيلية المعادية لالستيطان الجمعة ان اسرائيل صادرت : القدس ـ ا ف ب

  . هكتار من االراضي في شمال الضفة الغربية المحتلة لمصلحة مستوطنتين عشوائيتين100اكثر من 
بموجبه اراضي قرى المزرعة والجانية وقريوط شمال رام اهللا واصدرت اسرائيل مرسوما اصبحت 

  .تحت تصرفها' اراضي عامة'
موجه ضد طلب تقدمت به السالم االن للمحكمة ) االسرائيلية(قرار الدولة 'وقالت المنظمة في بيان ان 

  .'يطالب بتفكيك مستوطنتي هاريشا وهايوفل العشوائيتين
مصادرة االراضي بحجة انها غير 'الستيطان في الحركة فان ووفقا لهاغيت اوفران مسؤولة ملف ا

  .'صالحة للزراعة هي محاولة لشرعنة مستوطنتي هاريشا وهايوفل العشوائيتين
  17/9/2011، القدس العربي، لندن

  
   بحق األسيراتمتواصلةانتهاكات إسرائيلية  .28

ية على استمرار الحمالت بحقهن أكدت األسيرات الفلسطينيات في السجون االسرائيل: وكاالت -رام اهللا
وأضافت األسيرات في رسالة وصلت لمركز األسرى للدراسات أن هنالك . في سجني هشارون والدامون
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انتهاكات كبيرة تقوم بها إدارة السجون وبحاجة لضغوط نضالية داخلية ومساندات قانونية وإعالمية 
  . االنتهاكاتوجماهيرية لدعم األسرى واألسيرات في خطواتهم لوقف تلك

  17/9/2011، الغد، عّمان
  

  "مقعد فلسطين الطائر"بان كي مون   تسلّم"تستحقمجموعة فلسطين " .29
بعد جولة عالمية طويلة شملت عدة عواصم عربية وأجنبية، سلم أعضاء مجموعة فلسطين : نيويورك

 نيابة عن األمين لرئيس هيئة موظفي األمم المتحدة الذي تسلمه' مقعد فلسطين الطائر'تستحق، أمس، 
العام لألمم المتحدة بان كي مون، بحضور رئيس مجلس األمن للدورة الحالية، مندوب لبنان الدائم لدى 

  .األمم المتحدة في نيويورك السفير نواف سالم، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة ناصر النصر
ء الحملة أكد فيها أن األمد قد طال ونقل رئيس هيئة موظفي األمم المتحدة رسالة من كي مون ألعضا

لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، معرباً عن سعادته بحملة مقعد فلسطين الطائر متمنياً 
  .لها النجاح في مهمتها

من جانبه، شكر منسق الحملة باسم المصري، في مؤتمر صحافي حاشد عقده أمام مقر مجلس األمن، 
ألمم المتحدة على حسن االستقبال، مطالباً إياه بنقل رسالة إلى األمين العام رئيس هيئة الموظفين في ا

  .مفادها بأنه آن األوان ليعيش شعب فلسطين بحرية، وأن تكون له دولة مستقلة يعيش فيها بأمن وسالم
  17/9/2011، األيام، رام اهللا

  
  "ارمي تسورك " مستوطنة في أرض مستهدفة في محيطوالعملاالحتالل يمنع التظاهر  .30

منعت قوات االحتالل، أمس، العشرات من المواطنين ونشطاء السالم األجانب واإلسرائيليين من : الخليل
المقامة بين " كارمي تسور"التظاهر واستصالح قطعة أرض مستهدفة بالمصادرة في محيط مستوطنة 

  .بلدتي حلحول وبيت أمر، وذلك بإعالنها المنطقة عسكرية مغلقة
 أبو عياش استبقت بمسيرة رفع خاللها  لعائلةظاهرة ومحاولة العمل في قطعة األرض العائدةوكانت الت

المشاركون األعالم الفلسطينية، وهتفوا منددين بعمليات التوسع االستيطانية ومؤيدين لتوجه القيادة إلى 
  .لقدس وعاصمتها ا1967األمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية في حدود العام 

وقال الناشط في لجنة مقاومة االستيطان ببلدة بيت أمر شمال الخليل، محمد عياد عوض، إن تدخل قوات 
االحتالل لمنع العمل في األرض العائدة للمواطنين من عائلة أبو عياش، ترافق مع تواجد عدد من 

نين على المصور المستوطنين وإطالقهم هتافات عنصرية معادية للعرب، فيما اعتدى أحد المستوط
  .الصحافي مأمون وزوز

  17/9/2011، األيام، رام اهللا
  

  واالستيطان في الولجة والمعصرة" الجدار"االحتالل يقمع تظاهرتين ضد  .31
وقعت، أمس، مواجهات باأليدي بين قوات االحتالل، والمتظاهرين الفلسطينيين  :حسن عبد الجواد

ب واإلسرائيليين، بالقرب من جدار الفصل العنصري في وفعاليات مقاومة الجدار والمتضامنين األجان
قرية الولجة، غرب مدينة بيت جاال بمحافظة بيت لحم، فيما تظاهر مواطنون من قرى المعصرة وأم 
سلمونة وجورة الشمعة ومراح رباح، ومتضامنون أجانب وإسرائيليون عند مدخل قرية المعصرة، جنوب 
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ابل الصوت باتجاه التظاهرة، ما أدى إلى وقوع حاالت هلع بين بيت لحم، وأطلقت قوات االحتالل قن
  .األطفال المشاركين في التظاهرة

وندد الناطق اإلعالمي باسم الحملة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في محافظة بيت لحم محمد 
 الصوت على بريجية، باعتداءات جنود االحتالل على المشاركين في تظاهرة الولجة، وإطالقهم قنابل

إن التظاهرات التي نظمت في المناطق القريبة من الجدار : األطفال في مسيرة المعصرة، وقال
والمستوطنات في المحافظة، تأتي في إطار برنامج لجنة الفعاليات الوطنية في المحافظة، ودعما 

في األمم " 194 الدولة"لتوجهات منظمة التحرير، والقيادة لنيل االعتراف الدولي بعضوية فلسطين 
  .المتحدة

  17/9/2011، األيام، رام اهللا
  

   قرى نابلس ويساند المستوطنين في هجماتهميستبيح اإلسرائيلي الجيش .32
ألقت مجموعة من لجان الحراسة التي شكلت لحراسة القرى في ريف نابلس، :  يوسف الشايب–رام اهللا 

ناء محاولة تسللهم إلى قرية قصرة، جنوب شمال الضفة الغربية، أمس، القبض على تسعة مستوطنين أث
وفي تفاصيل ما حدث نقل غسان دغلس، عن شهود عيان من القرية أن مجموعة من  .المدينة

المستوطنين تسللت إلى الجهة الجنوبية من القرية، قادمين من البؤر االستيطانية القريبة، قبل أن 
  .قبض عليهميصطدموا ببعض الشبان، الذين قاموا بدورهم بإلقاء ال

وقال شهود عيان، أن لجان الحراسة أطلقت سراح المستوطنين، وان احدهم بدأ بإطالق النار بشكل 
  .عشوائي، ما دفع سكان القرية إلى الخروج من المنازل لمواجهة اعتداءات المستوطنين

 قصرة، - آلية لالحتالل نحو القرية عبر طريق جالود15وأفاد دغلس أنه في وقت الحق تقدمت نحو 
وقال إنه شاهد أراضي محروقة، وأن هناك عددا من المواطنين الفلسطينيين  .وأنها أغلقت هذه الطريق

  .أصيبوا باالختناق بعدما أطلق جيش االحتالل قنابل الغاز صوبهم
واصيب احد عشر مواطنا بينهم ثالثة اطفال وصحفي، أمس، في مواجهات بعد اقتحام قوات االحتالل 

  .جنوب نابلسلقرية قصرة 
وافادت مصادر أمنية فلسطينية في نابلس، ان قوات االحتالل داهمت المدينة بعد خروج المستوطنين منها 

  . فلسطينيا برصاص مطاطي وغاز11صباح أمس، ما ادى إلى اصابة 
وفي ذات السياق، اصيب مصور الوكالة األوروبية عالء بدارنه بقنبلة غاز في يده، حيث لجأ لالحتماء 

ي منزل، وقامت قوات االحتالل باطالق قنابل الغاز على المنزل ما ادى إلى اصابة ثالثة اطفال ف
  .باالختناق، لتحاصر بعدها قوات االحتالل المنزل، وتمنع سيارات اإلسعاف من الوصول إليه
  17/9/2011، الغد، عّمان

  
  سبتمبر/  أيلول الستحقاق لمسيرات دعماالحتاللإصابة العشرات بقمع  .33

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب ظهر أمس الجمعة باالختناق الشديد، : الضفة الغربية
إثر استنشاقهم غازا مسيال للدموع خالل قمع قوات االحتالل االسرائيلي لمسيرتي النبي صالح وبلعين 

عضوية شمال وغرب رام اهللا، والتي خصصت هذا األسبوع لدعم التوجه للحصول على اعتراف ب
  .فلسطين في األمم المتحدة
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وأطلق جنود االحتالل اإلسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع باتجاه 
المشاركين عند وصولهم إلى األراضي المحررة  بالقرب من جدار الفصل العنصري الجديد، ما أدى إلى 

  .مساحات مزروعة  بأشجار الزيتونإصابة العشرات بحاالت االختناق الشديد، واحتراق 
وتوجه مجموعة من قادة ونشطاء المقاومة الشعبية في بلعين للمشاركة في المسيرة المركزية في قرية 
النبي صالح والتي نظمت دعما الستحقاق أيلول، حيث قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باعتقال الناشط 

  ). عاما30(أشرف أبو رحمة 
  17/9/2011، السبيل، عّمان

  
   صبرا وشاتيالللمجزرة 29الذكرى الـ  .34

، موعد الذكرى التاسعة والعشرين لمجزرة صبرا 2011إنه السابع عشر من أيلول : زينة برجاوي
خمس وأربعون شخصية اكاديمية وإعالمية وطبية، قطعت المسافات من إيطاليا، وفنلندا، . وشاتيال

ى مع أهالي الضحايا، الذين ينتظرون التاريخ المذكور في وأميركا، وفرنسا، وماليزيا، والصين، لتتالق
  .كل عام، ليستقبلوا وفوداً أجنبية، هي الوحيدة التي تواسيهم في المصاب الفردي والوطني واإلنساني

انطلقت برعاية رئيس بلدية الغبيري، ومشاركته، كما سار فيها سفير دولة  التي المسيرة الشعبية والسنوية
ان عبد اهللا عبد اهللا، وممثلون عن الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية، وقد تقدمتها فلسطين في لبن

  .وكان قد سبق المسيرة حفل خطابي. »بيت أطفال الصمود«فرقة الكشاف التابعة لـ
  17/9/2011، السفير، بيروت

  
  سرائيليوتطالب بطرد السفير اإل... مسيرات اإلصالح ترفض مؤامرة الوطن البديل: األردن .35

 في جمعة أمس ورفض الوطن البديل شعارات قوى الحراك اإلصالح تقاسمت مطالب : محافظات،عمان
 ضد واهتف، و للفلسطينيين بديالً يكون األردن وطناًأنرفض المشاركون  و."الشعب مصدر السلطات"

تقوم " "إسرائيل"ن أ ىإلمشيرين اإلسرائيلي، لسفير ا طرد إلى ودعوا ، في عماناإلسرائيليةوجود السفارة 
محذرين من المخططات اإلسرائيلية واألمريكية في  ،"بجهد كبير ليكون األردن الوطن البديل للفلسطينيين

  .المنطقة
  17/9/2011الرأي، عّمان، 

  
   تركيا بصدد إطالق مبادرة بشأن القضية الفلسطينية:نائب رئيس الوزراء التركي .36

بالده بصدد إطالق "، أن 16/9التركي علي باباجان، الجمعة أعلن نائب رئيس الوزراء : وكاالتال
مبادرة بشأن القضية الفلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة التي ستنطلق في نيويورك 

وأفاد باباجان قبيل توجهه لنيويورك لوكالة األنباء التركية أن رئيس الوزراء رجب ". األسبوع المقبل
 أمام الجمعية العامة التابعة مثل تركيا في اجتماعات األمم المتحدة، وسيلقي خطاباًطيب أردوغان سي

وأوضح أن أردوغان سيسلط . للمنظمة الدولية يركز فيه على عملية السالم المتعثرة في الشرق األوسط
 أن ناً مفاوضات التسوية المجمدة بسبب التعنت اإلسرائيلي، مبيالضوء على القضية الفلسطينية خصوصاً

أكد دعم تركيا و. لدى تركيا مبادرة حيال هذه القضية تتسق مع قرار الجمعية العامة بشأن فلسطين
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وجدد تعهدات . للمساعي الفلسطينية الرامية إلى إعالن الدولة الفلسطينية خالل اجتماعات الجمعية العامة
  .منتظرةسابقة أطلقتها أنقرة بجمع التأييد الدولي لالعتراف بهذه الدولة ال

  16/9/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   طالما التزمت"إسرائيل"ملتزمون بمعاهدة السالم مع : خارجية مصر .37
 أكدت مصر ما سبق أن أعلنته من احترامها تعهداتها الدولية ومبادئ القانون : محمد يونس-رام اهللا 

اقية فيينا للعالقات الديبلوماسية الدولي والتزامها مضمون االتفاقات التي وقعت عليها، بما فيها اتف
وصرح  . اإلسرائيلية، طالما التزم الطرف اآلخر تعهداته نصاً وروحاً-ومعاهدة السالم المصرية 

 ياسر رضا التقى أمس المسؤولين "إسرائيل"مسؤول في وزارة الخارجية في بيان بأن سفير مصر في 
احات لما نسب إلى بعض المسؤولين المصريين في وزارة الخارجية بناء على طلبهم، وطلبوا منه إيض

عن معاهدة السالم بين البلدين، معربين عن أملهم في معاونة الجانب المصري لهم في استئناف عمل 
  .سفارتهم في القاهرة بصورة طبيعية

  17/9/2011، لندن، الحياة
  

   أميركية-الثورات العربية قامت لصد الهجمة الصهيو :  مصر"إخوان"مرشد  .38
 على الواليات  حاداًمحمد بديع هجوماً.  د في مصر شن المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين:قاهرةال

لكل ":  مثل سقوط قوم عاد، مضيفاً أن أفول نجمها قد بدأ، وأنها ستسقط سريعاًالمتحدة األميركية، مؤكداً
إننا سنشهد بداية أفول نجم ، فالعربيظالم نهاية، وإذ نشهد اآلن نهاية الطواغيت في أرجاء الوطن 

وقال المرشد في رسالته األسبوعية التي حملت عنوان  ."السيطرة األميركية والحضارة الغربية أيضاً
  . لجماعة اإلخوان المسلمون"أكذوبة اإلرهاب اإلسالمي"

 صاباً لفلسطين، وأن هناك اغت صهيونياًوطالب بديع اإلدارة األميركية بأن تُعترف بأن هناك احتالالً
  لمنازل المواطنين الفلسطينيين، وتهجيراً للقدس والضفة الغربية وهدماًلألرض الفلسطينية، وتهويداً

إذا كانت أميركا معنية حقا بالقضاء على اإلرهاب، ": ألصحابها الشرعيين بعد مصادرة هوياتهم، قائالً
 عليها والكيل لها والتعاليشعوب  دون شك كامنة في قهر الفهيتبحث في دوافعه ومسبباته، "فعليها أن 

الثورات العربية قامت لصد "وأكد المرشد أن  ."بمكيال خاص، وهى تحديدا متجذرة في النكبة الفلسطينية
 اعترت الصهاينة بعد ثورة الشعب التي "الهلع والخوف"، مدلالً بحالة "ةي أميرك–تلك الهجمة الصهيو 

 توج بزيارة رئيس والذيتراتيجية بين مصر وتركيا،  ضدهم، والتحول في العالقات اإلسالمصري
  ."الصهيوني في مواجهة المخطط  جديداً رجب طيب أردوغان إلى القاهرة ليشكل محوراًالتركيالوزراء 

 17/9/2011الراي، الكويت، 
  

  »الفيتو«تحرك خاطئ ويجب أن ال يفاجأ أحد إذا استخدمنا : واشنطن حول الطلب الفلسطيني .39

ؤكد مسؤولون في إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما، أن اسـتخدام حـق             ي: نا العريبي  مي - واشنطن
ولكن . متوقع للرد على الطلب الفلسطيني لالعتراف بدولتهم واالنضمام إلى مجلس األمن          ) الفيتو(النقض  

ـ                 وم الجمعـة   في الوقت نفسه، تواصل إدارة أوباما خالل األيام القليلة المتبقية قبل تقديم عباس طلبـه ي
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وبينما تواصل الواليات المتحدة ضغوطها على الفلسطينيين إلعادة النظـر فـي اسـتراتيجيتهم،              . المقبل
  .تحاول في الوقت نفسه طمأنة اإلسرائيليين وحثهم على إبداء االستعداد للتفاوض

فلسطين دولة  وبعد إلقاء عباس خطابه، أمس، حول خططه للتوجه إلى مجلس األمن في طلب االعتراف ب              
وقال . وطلب العضوية الكاملة لها لدى األمم المتحدة، كان الرد األميركي مرتكزا على أهمية المفاوضات             

ـ     نحن واضحون جدا في اعتقادنا بأن التحرك األحادي        «: »الشرق األوسط «مسؤول من البيت األبيض ل
يوجد حتى اآلن مشروع قـرار      علينا أن نتذكر أنه ال      «: ولكنه أردف قائال  . »إلقامة الدولة تحرك خاطئ   

  . »من الفلسطينيين مقدم لدراسته
يجب أن ال يفاجأ أحد     «وعلى الرغم من عدم وجود مسودة قرار واضحة، صرح المسؤول األميركي بأنه             

وتلتزم إدارة أوباما   . »التزامنا هو للتوصل إلى اتفاق متفاوض عليه      «وأضاف أن   . »)الفيتو(إذا استخدمنا   
من أجل تبرير موقفها المعارض للطلب الفلسطيني الذي يعرضها إلحراج مع حلفائها            بحجة المفاوضات   

  . العرب وأيضا األتراك
 17/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   تقرير بالمر واستمرار حصار قطاع غزةترفض منظمة دولية 22 .40

دوليـة وعـشرون    أعلنت الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان ومنظمة العفو ال       :  وكاالت -نيويورك  
منظمة دولية إنسانية وقانونية، رفضهم القاطع للنتائج المغلوطة التى وردت فى تقرير بالمر واسـتمرار               

  .الحصار اإلسرائيلى على قطاع غزة
جاء ذلك فى رسالة بعثت بها هذه المنظمات إلى أمين عام األمم المتحدة بان كى مون ووزراء خارجيـة                   

ة الخارجية األمريكية ونظيرها الروسى أطراف الرباعية الدولية، ردا على          دول اإلتحاد األوروبى ووزير   
  .تقرير بالمر واإلغالق المستمر لقطاع غزة

 وزراء خارجيـة    - بناء على النتائج المغلوطة الواردة فى تقريـر بـالمر            -وطالبت المنظمات الدولية    
عام األمم المتحدة بالتأكد من أن ادعـاءات  االتحاد األوروبى وروسيا والواليات المتحدة األمريكية وأمين        
  .التقرير بأن الحصار البحرى على قطاع غزة هو خطوة قانونية

، ال يجب فهمه بالخطأ على أنـه يعنـى أن           )الحصار البحرى على غزة   (وأضافت الرسالة أن هذا األمر      
رى وغير المـشروط    الحصار المفروض على غزة قانونى، مطالبة بتكثيف الجهود للتأكد من الرفع الفو           

  .للحصار على قطاع غزة
  16/9/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  نن في لبنا مليون يورو لتحسين ظروف عيش الالجئين الفلسطينيي12": األونروا" .41

االتحاد األوروبي يواصل دعمه لألونروا في مساعيها الرامية الى تحسين          "في بيان أن    " األونروا"أعلنت  
 12عيشها الالجئون الفلسطينيون في لبنان من خالل برنامج جديد بميزانية تبلـغ             الظروف الصعبة التي ي   

يهدف هذا البرنامج الذي ستنفّذه األونروا الى تأمين المساكن الالئقة للعـائالت الفلـسطينية             . مليون يورو 
ينية فـي   الالجئة األكثر عوزاً في لبنان عن طريق تأمين التمويل لترميم المساكن في المخيمات الفلـسط              

 للعائالت التي تنتظر إعادة إعمار منازلها       2012-2011لبنان الى جانب تسديد بدالت إيجار عن العامين         
  ".في مخيم نهر البارد للعودة إليها
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من واجبنا أن نؤمن الحد األدنى من       : "ونقل البيان عن سفيرة االتحاد األوروبي أنجيلينا إيخهورست قولها        
جموعات األكثر تهميشاً وعرضة للخطر، لذلك يشكّل دعم الالجئين الفلسطينيين          معايير العيش بكرامة للم   

يؤكد االتحاد األوروبـي علـى ضـرورة        : "وأضافت". في لبنان أهمية كبرى بالنسبة لالتحاد األوروبي      
إحراز مزيد من التقدم لتحسين اإلطار التشريعي اللبناني من أجل ضمان ظروف معيشية الئقة للـسكان                

  ". عاما60ًنيين الذين أجبروا على العيش بعيداً عن وطنهم ألكثر من الفلسطي
  17/9/2011، المستقبل، بيروت

 
   ستتحمل مسؤوليتها بشأن االعتراف بالدولة الفلسطينيةباريس: الخارجية الفرنسية .42

متحـدث  وقال ال  .أكدت فرنسا أنها ستتحمل مسؤوليتها بشأن مسألة االعتراف بالدولة الفلسطينية         : القاهرة
باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق األوسط، الليلـة، تعقيبـا                

إن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أكد على هـذا األمـر نهايـة             'على خطاب الرئيس محمود عباس      
  .'الشهر الماضي في كلمته أمام مؤتمر السفراء الفرنسيين

الحفاظ على إمكانية دفع المفاوضات، وتفـادي       : ف فرنسا يرتكز على ثالث نقاط هي      وأشار إلى أن موق   
  .حدوث مواجهة دبلوماسية في نيويورك، والحفاظ على موقف أوروبي موحد بشأن المطلب الفلسطيني

بالمسؤولين الفلسطينيين لتحديد بشكل أكثر دقة نوايـاهم        ' وثيق'وأوضح المتحدث أن فرنسا على اتصال       
  .ا الصدد، والخيارات األخرى التي يمكن أن تصاحب هذا النهجفي هذ

 17/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

  القضية الفلسطينية قضية حق وسندعمها: البوسنيالحزب االجتماعي  .43
ينية قال رئيس الحزب االجتماعي الديمقراطي البوسني زالتكو الكومجيا، إن القـضية الفلـسط            : سراييفو

  .قضية حق، وسنعمل على دعمها في جميع المجاالت
وأضاف خالل لقائه، اليوم الجمعة، مجلس السفراء العرب في البوسنة والهرسك، أن حزبه يدعم القضية               
الفلسطينية بشكل كامل، وأن تتمتع فلسطين بكامل الحقوق الدبلوماسية، من خالل وجود سـفارة كاملـة                

  .االمتيازات في سراييفو
 17/9/2011، )وفا(لة األنباء والمعلومات الفلسطينية وكا

  
   الداعمة لالعتراف بالدولة الفلسطينيةالقانونيةاألسس : عريقات .44

  
  :مدخل

أضع بين ايديكم األسس القانونية الداعمة لالعتراف بالدولة الفلسطينية وقبول عضويتها الكاملة في األمم              
  .المتحدة

من االستشارات والدراسات، وساهم في انجازها فريق من المختصين         هذه األسس جاءت نتيجة لعدد كبير       
  .الفلسطينيين والعرب واألجانب، وتحديداً فريق مشروع دعم المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية

، نستطيع استشارتهم وتقديم األسـئلة      )دولة قطر (نعمل مع فريق من القانونيين الدوليين بدعم مشكور من          
 من المواضع ذات العالقة الرجاء عدم التردد في طرح أي أسئلة أو استفسار حول المسائل                لهم، حول أي  

  .القانونية والسياسية واإلجرائية ذات العالقة بموضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة
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  :مقدمة
 هو حق معترف بـه      1967الحق الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولة ذات سيادة على حدود العام             

وخالل العقدين السابقين لم تألو منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد           . من المجتمع الدولي  
ومع ذلك، فـإن    . للشعب الفلسطيني، جهداً بغية تحقيق هذه التطلعات الوطنية عبر التفاوض مع إسرائيل           

ها غير القانونية فـي األرض الفلـسطينية ومـن          رفض إسرائيل االلتزام بالقانون الدولي ووقف اجراءات      
ضمنها وقف األنشطة االستيطانية يعرض للخطر إمكانية البقاء على حل الدولتين مما يدفعنا إلى الـسعي                

  . بعاصمتها القدس الشرقية1967للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على حدود 
في الواقع، يرجع عدم تمكن فلسطين من بسط سيطرتها         . دولةتستوفي فلسطين المعايير القانونية إلقامة ال     

الفعلية على جميع أراضيها إلى استمرار االحتالل العسكري اإلسرائيلي للضفة، بما فـي ذلـك القـدس                 
وعلـى  . الشرقية، وقطاع غزة مخالفة بذلك القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المـصير             

يقة ينبغي أال تقف عائقاً أمام االعتراف بدولة فلسطين، بل باألحرى ينبغـي             الرغم من ذلك، فإن هذه الحق     
أن تقدم سبباً وجيهاً للمجتمع الدولي كي يتمسك بالقانون الدولي ويدعم ممارسة الفلسطينيين لحق تقريـر                

  .مصيرهم عبر االعتراف بدولة فلسطين وقبولها عضواً في األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى
تبقي دولة فلسطين ملتزمة بالتفاوض للوصول إلى حل سلمي للصراع مع إسرائيل، كمـا أنهـا سـوف                  
تستمر في التعاون مع إسرائيل في المسائل األمنية والمدنية كما فعلت خـالل العقـدين الـسابقين مـن                   

  .لكنها سوف تفعل كل ذلك على أساس المساواة في السيادة. المحادثات مع إسرائيل
  لقانونيةالحجج ا

  .يمتلك الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير والسيادة ويعترف المجتمع الدولي بهذا الحق. 1
أكد المجتمع الدولي أوالً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة قبل تسعة عقود تقريباً                .  أ

  .بموجب معاهدة عصبة األمم
حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة فيما يتعلـق           أكدت عصبة األمم على      1922منذ العام   

ووفقاً . 1967بمجمل األراضي التي تشمل إسرائيل اليوم واألراضي الفلسطينية المحتلة داخل حدود العام             
إلى عصبة األمم، فإن فلسطين التاريخية بما فيها بعض المجتمعات األخرى التي تألفت منها االمبراطوية               

. انت قد وصلت إلى درجة متقدمة من التطور يستدعي اعترافاً مشروطاً فيها كدولـة مـستقلة               العثمانية ك 
وديعـة  «بمثابـة   ) بريطانيا العظمـى  (وعلى الرغم من ذلك، تم وضعها مؤقتاً تحت إدارة قوة االنتداب            

ة وفي هذا الصدد، كان من الواضـح أن سـلط         . »يحين الوقت يمكنها فيه أن تقف وحدها      «حتى  » مقدسة
االنتداب امتلكت سلطة إدارية مؤقتة وكان لها المسؤولية الرئيسية في مساعدة الشعب الفلـسطيني فـي                

  .تحقيق الحكم الذاتي الكامل واالستقالل في أقرب وقت ممكن
كما اعترفت األمم المتحدة خليفة عصبة األمم بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولـتهم                

 عندما كتبت اللجنة الفرعية الثانية المنبثقة عـن اللجنـة المخصـصة للقـضية       1947م  المستقلة في العا  
الفلسطينية في تقرير لها تقول فيه من جملة أمورة أخرى بأن الشعب الفلسطيني ناضج للحـصول علـى                 

ويترتب عن ذلك أيـضاً     . حكم ذاتي، وقد تم االتفاق أنه ينبغي أن يصبحوا مستقلين في أقرب وقت ممكن             
ن الجمعية العامة ال تملك الصالحية كي توصي بأي حل ناهيك عن أن تفرض أي حل غير االعتـراف                   أ

  .باستقالل فلسطين
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 تـشرين األول  29وعلى الرغم من التقرير الذي نشرته اللجنة المخصصة، قامت الجمعية العامـة فـي    
النتداب البريطـاني إلـى     بتقسيم أراضي فلسطين الواقعة تحت ا     ) ”حل التقسيم “ (181 في قرارها    1947
وعلى الرغم من أن حل التقسيم لم يعكس رغبات غالبية السكان الفلسطينيين، إال أنه يشكل تأكيداً                . دولتين

 هو ان علـى     181وكان من ضمن بنود قرار      . على حق الشعب الفلسطيني في السيادة وتقرير المصير       
حقوقاً متساوية ال تمييز فيهـا      “اطية وأن تضمن    كل دولة الناشئة من قرار التقسيم أن تنشئ حكومة ديمقر         

  .”لجميع األشخاص في المسائل المدنية والسياسية والدينية، والتمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية
وقد تأسست دولة إسرائيل عدة أشهر فقط بعدما اعتمدت الهيئة العامة لألمم المتحدة حل التقـسيم، ومـع                  

 وانتزعت إسرائيل بـالقوة     1948على دولة مستقلة حيث اندلعت حرب عام        ذلك لم يحصل الفلسطينيون     
قسما كبيرا من األراضي المخصصة للدولة الفلسطينية مما قلص مـن مـساحة األراضـي الفلـسطينية                 

، احتلت إسرائيل بقية األراضـي الفلـسطينية        1967وفي العام   . المخصصة للدولة إلى أقل من النصف     
  .ي ذلك القدس الشرقية وقطاع غزةالمؤلفة من الضفة بما ف

  .أعادت األمم المتحدة مراراً وتكراراً التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة.  ب
بما يتفق وميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واعترافاً بالظلم التاريخي الـذي لحـق                

تحدة مراراً وتكراراً إلى ممارسة حق الشعب الفلسطيني غير القابـل           بالشعب الفلسطيني، دعت األمم الم    
، أصدرت محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي       2004وقي العام   . للتصرف في تقرير المصير والسيادة    

، كما  ”وجود الشعب الفلسطيني لم يعد قضية خاضعة للجدل       “الرئيسي في األمم المتحدة، قراراً يقضي بأن        
  .أكدت المحكمة على حق الفلسطينيين في تقرير المصير

وقد توصلت محكمة العدل الدولية لقرارها الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المـصير لقـرارات                
، أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحـدة       1970ففي العام   . الل السنوات العابرة  الجمعية العامة الصادرة خ   

 أكـدت   1974وفي العـام    . بأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره بموجب ميثاق األمم المتحدة            
االستقالل دون  “، بما فيها حق     ”الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في فلسطين       “الجمعية على   

كما شجبت الجمعية العامة الحكومـة المـسؤولة عـن          . ”االستقالل الوطني والسيادة  ”و”  تدخل أجنبي  أي
حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير معتبرة الحرمان من ذلك الحق انتهاك جسيم لميثاق                

  .األمم المتحدة
 تقرير مصيره هو القـرار رقـم        أما أحدث قرار اتخذته الجمعية العامة لدعم حق الشعب الفلسطيني في          

حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك حقه في الحصول            “ الذي يعيد التأكيد على      202/65
جميع الدول والوكاالت المتخصـصة والمنظمـات       “وقد حثّ القرار أيضاً     . ”على دولة فلسطينية مستقلة   

عب الفلسطيني من أجل ممارسة حقهم فـي تقريـر          التابعة لمنظومة األمم المتحدة االستمرار في دعم الش       
  . دولة177وقد تم اعتماد هذا القرار بأغلبية ساحقة تضمنت . ”المصير

  .يشكل إعالن إسرائيل قبول حق الفلسطينيين في تقرير المصير واجباً قانونياً دولياً ملزماً.  ت
 181ا بـشروط وأحكـام القـرار        كشرط مسبق لقبول إسرائيل في األمم المتحدة، ألزمت إسرائيل نفسه         

كما اعترفت إسرائيل أيضاً في رسالة كتبهـا        . الصادر عن الجمعية العامة والقاضي بقيام دولة فلسطينية       
رئيس الوزراء االسرائيلي الراحل إسحق رابين إلى رئيس منظمة التحرير الفلـسطينية الراحـل ياسـر                

لسطيني وبمنظمة التحرير الفلـسطينية كممثـل        بالحقوق السياسية للشعب الف    1993 أيلول   9عرفات في   
حكومة إسرائيل قررت االعتراف بمنظمة     ... “وقد نصت الرسالة على أن      . شرعي ووحيد لتلك الحقوق   
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ويشكل هذا اإلعالن أحادي الجانـب مـن إسـرائيل          . ”...التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني      
  .التزاماً قانونياً دولياً لها

  .ت إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير عندما وقعت على اتفاقات أوسلواعترف.  ث
اعترفت إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في إعالن المبادئ بـشأن ترتيبـات الحكـم                 

غزة  وأيضاً في االتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع          1993الذاتي خالل المرحلة االنتقالية للعام      
ممثـل الـشعب    “ويصف التمهيد إلعالن المبادئ منظمة التحرير الفلسطينية علـى أنهـا            . 1995للعام  

وبالمثـل،  . للشعب الفلسطيني ” بالحقوق الشرعية والسياسية  “وينص على أن ٍإسرائيل تعترف      ” الفلسطيني
كما يـنص   ”  الفلسطيني ممثل الشعب “يصف اتفاق المرحلة االنتقالية منظمة التحرير الفلسطينية على أنها          

تعيـد  “وأنهـا   ” على الحقوق الشرعية والسياسية المتبادلـة     ...تعيد التأكيد   “التمهيد له على أن األطراف      
الوارد ذكره في الرسائل ما بين الحكومة اإلسرائيلية ومنظمة التحريـر           ” التأكيد على االعتراف المتبادل   

تبين جميع  . ”الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني   “ إلى   عالوة على ذلك، يشير إعالن المبادئ     . الفلسطينية
  .هذه النصوص والمراجع بوضوح اعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

أن الوحدة الجغرافية لممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المـصير تتـألف مـن األراضـي                 . 2
  .1967الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 

 هي األساس التي تقوم عليه الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين هو امر متماشي             1967اعتبار حدود عام    ان  
 الصادر عن مجلس األمن حيث يؤكد القرار على مبدأ القانون الدولي بأن أيـة محاولـة                 242مع القرار   

ئيل باالنسحاب مـن    تقوم بها إسرائيل لالستيالء على األراضي الفلسطينية بالقوة مرفوضة، ويطالب إسرا          
وقد اعترف مجلس األمن على وجه الخـصوص بـأن األراضـي            . 1967األراضي التي احتلتها عام     

  .الفلسطينية المحتلة تشكل أساس الدولة الفلسطينية
وينبغي النظر إلى تصريحات مجلس األمن ضمن سياق قرارات الجمعية العامة التي تعلن بوضـوح أن                

عنصر ال يقبل الجدل لقيام سالم عادل ودائم فـي          “للشعب الفلسطيني هي    ” الحقوق غير القابلة للتصرف   “
ومن وجهة نظر المجتمع الدولي فإن تحقيق سالم عادل ودائم فـي الـشرق األوسـط                . ”الشرق األوسط 

ويؤكد . ”1967أراضيه المحتلة منذ العام     “يستلزم ممارسة الشعب حقه في تقرير المصير والسيادة فوق          
الحاجة لتمكين الشعب الفلـسطيني مـن       “ الصادر عن الجمعية العامة على       292/58ار  بشكل خاص القر  

األراضي الفلسطينية المحتلـة منـذ      “وأن  ”  دولة فلسطين  –ممارسة سيادته وتحقيق استقالله داخل دولته       
كما يؤكد القرار بموجـب     .  بما فيها القدس الشرقية هي أراض خاضعة لالحتالل العسكري         1967العام  
عد ومبادئ القانون الدولي والقرارات ذات العالقة الصادرة عن األمم المتحدة بما في ذلـك قـرارات                 قوا

  .”مجلس األمن على أن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير والسيادة فوق أراضيه
ر وقد اعترفت محكمة العدل العليا وأكدت على أنه يحق للشعب الفلسطيني ممارسة حقه في تقرير المصي               

وفي رأيها االستشاري بشأن الجـدار ، أوضـحت         . 1967داخل األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام       
المحكمة أن الممارسات اإلسرائيلية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة التي تجحف بالحقوق الفلـسطينية             

 بذلك تشكل انتهاكـاً  تعيق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وهي   “في إقامة وطنهم    
  .”اللتزام إسرائيل باحترام هذا الحق

وتدعم القرارات الصادرة عن األمم المتحدة والتي أكدت عليها محكمة العدل الدولية، مقرونة بالـشروط               
واألحكام الواضحة ضمن االتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والداعية إلى الحفاظ             
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لألراضي الفلسطينية المحتلة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مـصيره داخـل            ”  الجغرافية الوحدة“على  
  .1967األراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 

أصبح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير معترف به دولياً كحق قانوني تلتزم به جميع الـدول                 . 3
  .لى الشعب الفلسطيني ممارسة هذا الحقوتلزمها بوضع حداً ألية معيقات تجعل من الصعب ع

وفقاً إلى محكمة العدل الدولية، تطور القانون الدولي إلى درجة أصبح فيها مبدأ تقرير المصير بالنـسبة                 
إضافة إلـى   . لجميع الدول حق يتوجب تطبيقه في جميع األراضي التي تخضع إلى حكم خارجي أجنبي             

باحترام حق الشعب   “نتهكت جميع االلتزامات الدولية المتمثلة      ذلك، حكمت المحكمة الدولية بأن إسرائيل ا      
  .”الفلسطيني في تقرير المصير، وبالتأكيد التزاماتها األخرى بموجب القانون اإلنساني الدولي

ناشئة عن إقامة إسرائيل لجـدار      ” إلى التأكد من وضع حد ألية معيقات      “كما دعت المحكمة جميع الدول      
وبمـا أن   .  المحتلة تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المـصير           في األراضي الفلسطينية  

الجدار يشكل محاولة إسرائيلية تهدف إلى خلق واقع جديد من خالل ضم أراض هي في األصل جزء من                  
األراضي المعترف بها دولياً لممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، يمكـن فهـم الـرأي                 

  .حكمة على أنه يحمي الوحدة الجغرافية لألراضي الفلسطينية المحتلةاالستشاري للم
األعمال التي تقوم بها إسرائيل من جانب واحد والمتمثلة فـي مـصادرة أراض فلـسطينية داخـل                  . 4

األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بغية االستمرار في أنشطتها االستيطانية هي أعمـال   
  . وتشكل عائقاً كبيراً أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصيرغير قانونية

من معاهدة جنيف المرتبطة بحماية السكان المدنيين في وقت الحرب الصادرة في            ) 6(49وفقاً إلى المادة    
نيين إلـى   فإن ترحيل أو نقل قوة االحتالل لقسم من سكانها المد         ) ”معاهدة جنيف الرابعة  “ (1949 آب 12

إضافة إلى ذلك، تعتبر األعمال االسـتيطانية بمثابـة         . األراضي التي احتلتها هو عمل ممنوع ومرفوض      
جريمة حرب بموجب البروتوكول اإلضافي لمعاهدات جنيف وأيضاً بموجـب نظـام رومـا األساسـي                

والممارسات االستيطانية  وقد قرر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أن السياسة          . للمحكمة الجنائية الدولية  
لمعاهدة جنيف الرابعة كما أنها تشكل      ” انتهاكاً فاضحاً “وتشكل  ” صالحية قانونية “اإلسرائيلية ال تمتلك أية     

وكذلك األمر فـإن اإلجـراءات   . ”عائقاً خطيراً أمام تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط    “
  .لقائم والواقع القانوني في القدس الشرقية غير قانونيةاإلسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع ا

تنص خارطة الطريق الدولية والتي وضعتها اللجنة الرباعية من أجل الوصول إلى حل دائم يقوم علـى                 
 1515التي تم المصادقة عليها في قرار مجلس األمـن          ) ”خارطة طريق “) (2002(أساس حل الدولتين    

نهاية لالحتالل الذي بـدأ     “اإلسرائيلي ال بد أن تتضمن      -راع الفلسطيني على أن أية تسوية للص    ) 2003(
وفي المرحلة األولى من خارطة الطريـق،       . ”مبدأ األرض مقابل السالم   “باالستناد إلى   ” 1967في العام   

ومن الجدير بالذكر هنا أن كال من منظمة التحريـر          . على إسرائيل أن تجمد جميع أنشطتها االستيطانية      
  .نية وإسرائيل قد وافقتا على خارطة الطريق هذهالفلسطي

وعلى الرغم من تصريحات مجلس األمن التي تعتبر بناء المستوطنات عمالً غير قانوني، وعلى الـرغم                
أيضاً من الحظر الذي تنص عليه معاهدة جنيف الرابعة وشروط خارطة الطريـق، رفـضت إسـرائيل                 

في جميع أنحاء الضفة، ال سيما داخل وحـول مدينـة القـدس             تجميد أنشطتها االستيطانية التي تقوم بها       
 طرحت إسرائيل عدة مناقـصات لبنـاء عـشرات اآلالف مـن             2011 و 2002وبين األعوام   . الشرقية

 وحده، العام الذي شهد محادثات أنـابوليس، طرحـت إسـرائيل            2008وخالل العام   . الوحدات السكنية 
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 فاق عدد المناقصات التي طرحته خالل العام الـذي سـبق            مناقصات لبناء المزيد من الوحدات السكنية     
  .وكانت تلك المناقصات ترتبط بأنشطة استيطانية داخل وحول مدينة القدس الشرقية. مؤتمر أنابوليس

وقد استمرت إسرائيل، قوة االحتالل، بتقديم الحوافز للمواطنين اإلسرائيليين لتـشجيعهم علـى االنتقـال               
ية الفلسطينية، وتشمل هذه الحوافز تقديم الدعم المالي، واإلعفـاء مـن دفـع              للسكن في األراضي العرب   

الرسوم الضريبية، ومنح أسعار تفضيلية وتسهيل الحصول على خـدمات، والحـصول علـى رواتـب                
ونتيجة لذلك، ارتفع عـدد المـستوطنين       . مرتفعة، والحصول على تعليم مجاني، وغير ذلك من الحوافز        

 مـستوطن فـي العـام       420،000نية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية من         داخل األراضي الفلسطي  
  . مستوطن اليوم500،000 العام الذي وضعت فيه خارطة الطريق إلى 2002

 1967تمتلك الدول الثالثة السلطة القانونية والسيادة لالعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود عـام               . 5
  .ها بموجب القانون الدوليكأحد الوسائل لإليفاء بالتزامات

 عمل يتطابق والقانون الدولي وقـرارات األمـم         1967االعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود عام        
المتحدة وكذلك اإلجماع الدولي بشأن حل الدولتين بغية الوصول إلى تـسوية سـلمية دائمـة للـصراع                  

قانونية صائبة تتماشى وااللتزامـات     ويشكل مثل هذا االعتراف خطوة سياسية و      . اإلسرائيلي-الفلسطيني
  .القانونية والمسؤوليات السياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية

ولكل دولة ذات سيادة السلطة لالعتراف بدول أخرى عبر تبادل الرسائل الدبلوماسـية أو عبـر إنـشاء                  
  .العالقات الدبلوماسية

 أو أكثر بوجود مجتمع سياسي له تنظـيم         يشكل االعتراف بدولة جديدة عمل حر تعترف من خالله دولة         
سياسي يعيش فوق بقعة جغرافية محددة، ومستقل عن أية دولة قائمة أخرى، وقادر على احترام التزاماته                

ومن خالل هذا االعتراف أيضاً تظهر الدول نيتها اعتبار الدولة المعترف بها عضو             . تجاه القانون الدولي  
  .في المجتمع الدولي

جوهري يمكن اعتبار أية دولة على أنها تنتهك القانون الدولي في حـال اعترفـت هـذه               وكعمل سياسي   
الدولة بدولة أخرى قامت بضم أراض بالقوة وبطريقة غير قانونية أو انتهكت القواعد اآلمـرة للقـانون                 

ب لهذا تم اعتبار اعتراف الدول الثالثة بإعالن إقامـة دولـة فـي جنـو              . الدولي مثل التمييز العنصري   
. على أنـه اعترافـاً مخالفـاً للقـانون        ) دولة زمبابوي الحديثة  (روديسيا من قبل نظام األقلية العنصري       

وبالمثل، فإن الدول التي نشأت من خالل االستخدام غير القانوني للقوة على النطـاق الـدولي ال يمكـن                   
  .االعتراف بها كدول حتى لو امتلكت جميع مقومات الدولة

تحكيم التابعة للمؤتمر الدولي المعني بيوغسالفيا الذي يمثل المفهوم السائد لالعتراف           وفقاً إلى لجنة ال   
  :بالدول األخرى

ال يشكل االعتراف شرطاً مسبقاً إلقامة الدولة وهو بمثابة إعالن فقط، ومع ذلك هو عمل تقديري يمكـن                  
التي تراها مناسبة، بـشرط أن      القيام به من قبل دول أخرى في الوقت الذي تختاره هذه الدول وبالطريقة              

تمتثل إلى متطلبات القانون الدولي العام ال سيما منع تلك الدول استخدام القوة مع دول أخرى أو ضـمان                   
  .حقوق األقليات اإلثنية والدينية واللغوية

وفي واقع األمـر، سـوف يعيـد        . ال يمكن للدول أن تنتهك القانون الدولي باعترافها بالدولة الفلسطينية         
االعتراف بالدولة الفلسطينية التأكيد على المبادئ القانونية الدولية التي تحظر االستيالء على األراضـي              
بالقوة وعلى قرارات مجلس األمن التي تدعو إلى إنسحاب إسرائيل من األراضي الفلسطينية المحتلة بما               
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ف تساعد الدول في وضع نهاية      وعن طريق االعتراف بالدولة الفلسطينية سو     . فيها مدينة القدس الشرقية   
  .للمعيقات التي تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير

تستوفي فلسطين جميع المعايير القانونية إلقامة الدولة وهي على أتم االستعداد لالنضمام إلى المجتمع              . 6
  .الدولي

   حقوق الدول وواجباتهافلسطين مؤهلة كي تصبح دولة بموجب معاهدة مونتيفيديو حول.  أ
تحتوي معاهدة مونتيفيديو حول حقوق الدول وواجباتها على معايير إقامة الدولة، ووفقاً إلـى المعاهـدة                

قـدرة  ) 4(حكومة؛ و ) 3(منطقة جغرافية محددة؛    ) 2(سكان دائمين؛   ) 1: (يتوجب على الدولة أن تمتلك    
إظهار ما إذا كانت وحدة جغرافية معينة تمتلك        وتهدف هذه المعايير إلى     . إلقامة عالقات مع دول أخرى    

وعلى الرغم من هذه المعاييرتكثر الحاالت التي تم        . الالزمة كي تعمل ككيان مستقل يحكم ذاته      ” الفعالية“
  .فيها االعتراف بدول لم تستوفي هذه الشروط أو المتطلبات

اهدة مونتيفيديو ال تشكل االعتبـارات      ويبدو واضحاً من الممارسات الدولية أن المعايير التي تحتويها مع         
وتـشمل  . الوحيدة أو المصيرية عند التحقق مما إذا كانت الوحدة الجغرافية تـستحق لقـب دولـة أم ال                 

االعتبارات األخرى بشأن االعتراف بدولة ما وكيفية تطبيق معاهـدة مونتيفيـديو مـدى انـسجام هـذا       
هم المبادئ التي تصب في صالح االعتراف بالدولة دعم         ومن أ . االعتراف مع المبادئ القانونية والشرعية    

وفي حال تم االعتراف دولياً بأي كيان على أنه وحدة جغرافية يعـيش             . ممارسة الحق في تقرير المصير    
عليها سكان يمارسون حقهم في تقرير المصير واالستقالل، تنخفض درجة الفعالية التي يحتاجهـا هـذا                

  .الكيان إلقامة الدولة 
  :هل دولة فلسطين كي تصبح دولة وفقاً إلى معايير المعاهدةتتأ
  .تم االعتراف بالشعب الفلسطيني دولياً كشعب له الحق في تقرير المصير داخل دولة خاصة به•
 بما في ذلك القدس الشرقية هي أراض جغرافيـة محـددة            1967األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام      •

  .يا ويعيش فيها سكان دائمون يملكون حق تقرير المصيركما توضح محكمة العدل العل
على سبيل المثال، بعض حـدود      . ال يتطلب القانون الدولي االتفاق على حدود الدولة قبل االعتراف بها          •

  .إسرائيل والهند والصين، تبقى غير محددة لكن هذا لم يمنع من اعتراف الدول األخرى بها
 دولـة كمـا انهـا       120امة عالقات دولية حيث اعترفت بها أكثر من         تملك دولة فلسطين القدرة على إق     •

  .نشطة من ناحية العالقات الدبلوماسية مع دول أخرى ولها أيضاً بعثات دبلوماسية
 ، وجامعـة    77فلسطين عضو في المنظمات الدولية بما في ذلك حركة عدم االنحياز ، ومجموعـة ال              •

ية العربية، وصندوق النقد العربي، والبنـك العربـي للتنميـة           الدولة العربية ، ومجلس الوحدة االقتصاد     
االقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للتنمية االجتماعية واالقتصادية، ومنطقة التجارة العربية الحرة            

القتصادية واالجتماعيـة لغـرب     الكبرى، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ، وبنك التنمية اإلسالمي، واللجنة ا         
  .آسيا

مارس فلسطين سيطرة كبيرة على سياسيتها الوطنية والخارجية على الرغم من القيود التـي يفرضـها                ت•
وتعترف إسرائيل بالسلطة الوطنية الفلسطينية والصالحية التـي تمتلكهـا          . االحتالل اإلسرائيلي المستمر  

شرطة يمتلك  كما أن لفلسطين مؤسسات حكومية متطورة ولها جهاز         . فوق جزء من الضفة وقطاع غزة       
  .صالحية فوق أجزاء مهمة من األراضي الفلسطينية يعمل على بسط األمن والنظام العام
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أكدت أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واألمم المتحدة على أهلية فلسطين               
وفـي  . لى االسـتقالل  في الحكم واستعداد مؤسساتها الوطنية للحكم، وأيضاً استعداد فلسطين للحصول ع          

حقيقة األمر وجد المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط بعد االطـالع علـى عمليـة البنـاء                   
المؤسساتي في ستة مجاالت مختلفة منها الحكم، وسيادة القانون، وحقوق اإلنـسان، والعمـل، والتعلـيم                

الوظائف الحكومية الفلسطينية   “اه، على أن    والثقافة، والصحة والخدمات االجتماعية، والبنى التحتية، والمي      
  .”ي اآلن ألداء مهام حكومة الدولةتكف

وعلى وجه التحديد، نظـراً ألن      . يعيق استمرار االحتالل اإلسرائيلي تطوير مؤسسات الدولة في فلسطين        
قضية فلسطين تنطوي على حرمان الشعب الفلسطيني من حقه المعترف به في تقرير المصير واالنتهاك               
الفاضح لحقوق اإلنسان والقانون الدولي المعترف بهما دولياً، تقدم دولة فلسطين حجة قوية لصالح الدولة               

وينبغي على إسرائيل أن ال تمنع قيام دولـة فلـسطينية وأن ال             . التي قد ال تستوفي جميع معايير الدولة      
  .تستفيد من سلوكها الخاطئ الذي ينبذه المجتمع الدولي

  .طين متطلبات ميثاق العضوية في األمم المتحدةتستوفي فلس.  ب
العضوية في األمم المتحدة مفتوحة أمام جميع الدول        “من ميثاق األمم المتحدة على أن       ) 1(4تنص المادة   

األخرى المحبة للسالم التي تقبل بالمتطلبات التي يحتويها الميثاق الحالي وأيضاً، في رأي المنظمة، التي               
وقد عبرت دولة فلسطين عن التزامهـا بميثـاق         . ” لتنفيذ تلك المتطلبات والواجبات    تكون قادرة ومستعدة  

وينص اإلعالن بوضـوح    . 1988 تشرين األول    5األمم المتحدة في إعالن االستقالل الفلسطيني بتاريخ        
بأهداف ومبادئ األمم المتحدة، وبـاإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنـسان،        “على أن دولة فلسطين ملتزمة      

التهديد أو اسـتخدام    “كما عبرت دولة فلسطين في اإلعالن عن رفضها         . ”اسة ومبادئ عدم االنحياز   وبسي
القوة والعنف والتخويف بهدف إضعاف التكامل الجغرافي لدولة فلسطين واستقاللها السياسي أو ألية دولة              

وقبلت . ”الدولةجميع أشكال اإلرهاب بما في ذلك إرهاب        “كما عبرت دولة فلسطين عن رفضها       . ”أخرى
 والئحـة الهـاي     1949دولة فلسطين أيضاً جميع االلتزامات الواردة في معاهدة جنيف الرابعة للعـام             

  .1907للحرب البرية للعام 
 يتفق االعتراف بدولة فلسطين مع المعايير التي قبلها المجتمع الدولي من أجل حل الصراع الفلسطيني              . 7
  .اإلسرائيلي -

ة فلسطين الحل القائم على أساس الدولتين وهو يتفق مع المعايير التي قبلها المجتمع              يدعم االعتراف بدول  
وتشمل هذه المعايير رسم حدود دولة فلسطين       . اإلسرائيلي-الدولي كأساس لحل سلمي للصراع الفلسطيني     

 مع إمكانية إجراء تبادل طفيف في األراضي متفق عليه ومماثل فـي القيمـة               1967على أساس خطوط    
  :وقد أفصح عن هذا التفاهم مؤخراً الرئيس األمريكي باراك أوباما. المثلو

تعتقد الواليات األمريكية أنه ينبغي أن يتمخض عن المفاوضات دولتين مع حدود فلسطينية دائمـة مـع                 
وينبغي أن تستند حدود إسرائيل وفلسطين      . إسرائيل واألردن ومصر، وحدود إسرائيلية دائمة مع فلسطين       

وينبغي .  مع تبادل في األراضي يتفق عليه الطرفان، كي يتم إقامة حدود آمنة للدولتين             1967وط  إلى خط 
أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في حكم أنفسهم وتحقيق قدراتهم داخل دولة ذات سيادة تتمتع بالتواصل                

  .الجغرافي
 إلـى إنـسحاب القـوات       وتدعم خارطة الطريق والتي صادق عليها مجلس األمن المعايير التي تـستند           

وقد أكـد   . 1967اإلسرائيلية من األراضي الفلسطينية المحتلة ووضع نهاية لالحتالل الذي بدأ في العام             
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 مـع  1967االتحاد األوروبي أيضاً على أن حدود فلسطين وإسرائيل يجب أن تستند إلى خطـوط عـام     
 التي صادقت   2002السالم العربية للعام    وتتضمن مبادرة   . إمكانية االتفاق المتبادل على تبادل األراضي     

 دولة إسالمية من منظمة الدول اإلسالمية وأيـضا مجلـس األمـن، دعـوة               57 دولة عربية و   22عليها  
 الـصادر عـن     242 وتنفيذ القـرار     1967لالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي المحتلة منذ عام         

 4ادة على االراضـي الفلـسطينية المحتلـة منـذ           إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سي     »مجلس األمن و  
  .» في الضفة وقطاع غزة مع القدس الشرقية عاصمة لها1967حزيران 

 الـصادر عـن     242كان الهدف من اتفاقات أوسلو تسهيل وضع نهاية لالحتالل على أساس القرار             . 8
  .مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

اقات أوسلو ودخلت في عملية سالم علـى أمـل قيـام دولـة              وقعت منظمة التحرير الفلسطينية على اتف     
فلسطينية مستقلة على أراضي الضفة بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غـزة بعـد انتهـاء المرحلـة                   

تهـدف المحادثـات    «( من إعـالن المبـادئ تـنص علـى ان          1المادة  . االنتقالية ومدتها خمس سنوات   
ى إلى إقامة سلطة فلسطينية مؤقتة للحكم الـذاتي، المجلـس           اإلسرائيلية من جملة أمور اخر    -الفلسطينية

المنتخب، للشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة لفترة انتقالية ال تتعدى الخمس سنوات تـؤدي إلـى                 
 عاماً  20ومع ذلك، فقد مر     .) » الصادرين عن مجلس األمن    338 و 242تسوية دائمة تستند إلى القرارين      

المـستعمرات فـوق أراض   /ئ وما تزال إسرائيل مستمرة في توسيع المستوطنات     منذ توقيع إعالن المباد   
وفي واقع األمر، يواجه الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية        . ينبغي أن تشكل األساس للدولة الفلسطينية     

المحتلة اليوم خطر مصادرة األراضي، وإخالء المنازل، وأوامر الهدم بمعدل أكبر مما كان عليه األمـر                
كما أن السياسة التي يتبعها االحتالل اإلسرائيلي تضر بشدة باالقتـصاد الـوطني             . بل بدء عملية السالم   ق

  .الفلسطيني
 بدأت الجهود للحصول على اعتراف ثنائي ودولي بدولة فلسطين قبل توقيع أية اتفاقات بـين منظمـة                  9

فاهم الـذي شـكّل األسـاس لالتفـاق         التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكانت الجهود تتماشى تماماً مع الت        
  .المرحلي

 قبل عقد أي اتفاق بـين منظمـة التحريـر الفلـسطينية             1988أعلنت دولة فلسطين استقاللها في العام       
 دولة بدولة فلسطين التي سعت إلى االنضمام لمعاهدات         100وبعد اإلعالن اعترفت أكثر من      . وإسرائيل

وتشكل الجهود الرامية إلى الحصول على      . هيئات الدولية متعددة األطراف والحصول على عضوية في ال      
اعتراف ثنائي وعضوية األمم المتحدة مبادرة دبلوماسية فلسطينية مستمرة، وهذه المبادرة ليست جديـدة              
وهي تتفق مع االتفاقات الموقعة بين فلسطين وإسرائيل حيث وضعت تلك االتفاقـات تـصوراً إلنهـاء                 

 الصادرين عن مجلس األمـن      338 و 242ضي الفلسطينية يتماشى والقرارين     االحتالل اإلسرائيلي لألرا  
  .التابع لألمم المتحدة

من االتفاق المرحلي التي تمنع     ) 7(30ويتفق االعتراف بدولة فلسطين أيضاً مع االلتزام الوارد في المادة           
 غزة في انتظار نتـائج      اتخاذ أو القيام بأية خطوة تهدف إلى تغيير الوضع القائم للضفة وقطاع           «أي جهة   

 تم االعتراف بالوضع القانوني للضفة وقطاع غـزة علـى   1967ومنذ عام . »مفاوضات الوضع النهائي  
ولم تغير نتائج االتفاقـات المرحليـة بـين         . أنهما أراض محتلة حتى من قبل المحكمة اإلسرائيلية العليا        

عتراف الثنائي أو المتعدد األطراف بدولـة       منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل هذا الوضع، كما أن اال        
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فلسطين أو قبولها في األمم المتحدة سوف لن يغيرا من هذا الوضع إذ سوف تبقى دولة فلـسطين تحـت                    
  .االحتالل العسكري اإلسرائيلي حتى تنهي إسرائيل سيطرتها الفعلية على اآلراضي الفلسطينية

وبغـض  . على أي جزء من األراضي الفلسطينية المحتلـة       ال تملك إسرائيل أية مطالبة قانونية للسيطرة        
ال تملـك   . النظر عن نتائج االتفاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تبقى إسرائيل قوة احتالل            

إسرائيل وال يمكنها أن تملك أي حق للسيطرة على األراضي الفلسطينية المحتلة، بـل بـاألحرى فـإن                  
 هذه األراضي، وقد اعترف المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني ممارسة           للفلسطينين الحق في امتالك   

  .حقه في تقرير المصير فوق األراضي الفلسطينية المحتلة
وفي جميع األحوال فإن اإلدعاءات بأن الجهود التي تقوم بها دولة فلسطين للحصول على اعتراف دولي                

الفلسطينية وإسرائيل ليس لها أي تأثير على قانونيـة         تشكل خرقاً لالتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير        
وعلى الرغم من أن القـانون الـدولي        . القرار التي تتخذه الدول الثالثة من أجل االعتراف بدولة فلسطين         

الحديث ينظر إلى انتهاكات القواعد اآلمرة للقانون الدولي على أنها معيقات تقف أمام الدولة، ال يمتد هذا                 
فقد خلقت اتفاقات أوسلو نظاماً مؤقتاً إلدارة األراضي الفلسطينية المحتلـة           . هدات الثنائية كي يشمل المعا  

اإلسرائيلي إذ أنها تحرم الفلسطينيين من حقهـم فـي           - ولم تشكل بتاتاً تسوية دائمة للصراع الفلسطيني      
  .إقامة دولتهم فوق أراض معترف بها دولياً على أنها أراضيهم

رائيلية لالتفاقت الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسـرائيل تـدمر إمكانيـة             االنتهاكات اإلس . 10
  .تحقيق الحل القائم على أساس الدولتين عبر المفاوضات الثنائية فقط

قامت إسرائيل بانتهاك جميع االتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك إعالن المبادئ               
أهم من هذا كله قامت الحكومات اإلسرائيلية بتحويل الواقع الديمغرافي والجغرافـي            و. واالتفاق المرحلي 

لألراضي الفلسطينية المحتلة بهدف ترسيخ السيطرة اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية التـي تـسعى              
وقـد  . إسرائيل إلى ضمها، وفي الوقت ذاته استمرت إسرائيل في تشريد الفلسطينيين من هذه األراضي              

حققت إسرائيل هذا الهدف من خالل إقامة جدار الفصل والمستوطنات وسياسة اإلغالق على الرغم مـن                
، أجاز األمـر    2010وفي العام   . االلتزامات التي تعهدت بها بموجب القانون الدولي واالتفاقات المبرمة        

ضي الضفة بما فيهـا      من الناحية القانونية سيطرة إسرائيل وسلطتها فوق أرا        1650العسكري اإلسرائيلي   
المناطق التي كان من المفترض أن تخضع للسيطرة الفلسطينية بموجب االتفاق المرحلي، حيـث يـشير                

  .»يهودا والسامرة«األمر العسكري مرة أخرى إلى الضفة باعتبارها 
 على   بإزالة القيود المفروضة   2005وعلى الرغم من أن إسرائيل تعهدت في اتفاقية الحركة والتنقل للعام            

الحركة التي تفصل المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن بعـضها الـبعض، إال أن                 
السلطات اإلسرائيلية على مدى السنوات قامت بتقييد حركة السكان والبضائع بين المجتمعات الفلـسطينية              

لة وبقية العالم مـن ناحيـة       في األراضي الفلسطينية المحتلة من ناحية، وبين األراضي الفلسطينية المحت         
 جاجزاً عسكرياً يعيق حركة المواطنين الفلسطينيين فـي األراضـي           550واليوم يوجد أكثر من     . أخرى

كما قامت إسرائيل بعزل القـدس      . كذلك تبقي غزة منعزلة تماماً عن العالم الخارجي       . الفلسطينية المحتلة 
  .الشرقية عن بقية أراضي الضفة

  الخاتمة
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الفلسطينيون ثابتين في التزامهم الوصول إلى اتفاق سالم عبر المفاوضات يستند إلـى الحـل               بينما يبقى   
القائم على أساس الدولتين، استمرت إسرائيل في إطالة أمد احتاللهـا لألراضـي الفلـسطينية وإقامـة                 

  .دولتينوهذا من شأنه أن يؤدي إلى تآكل إمكانية تحقيق الحل القائم على اساس ال. المستوطنات عليها
وفي محاولة إلحداث تقدم في قضايا الحرية وتقرير المصير واالستقالل وحقوق اإلنسان، ومنع انهيـار               
الحل القائم على أساس الدولتين، يدعو الفلسطينيون المجتمع الدولي إلى اإليفاء بوعوده وتحمل مسؤولياته              

قوم عليه دعوة الفلـسطينيين المجتمـع       وهذا هو المنطق الذي ت    . تجاه القانون الدولي والشعب الفلسطيني    
. الدولي لالعتراف بدولة فلسطين وقبولها عضواً في األمم المتحدة أسوة ببقية األعضاء من دول العـالم               

وال تشكل الدعوة لالعتراف بدولة فلسطين حركة دبلوماسية بهلوانية يقوم بها الفلسطينيون كـردة فعـل                
  . لكل من فلسطين وإسرائيلللتعنت اإلسرائيلي، بل هي قضية وجودية

 17/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   اإليمانوأضعفمبدأ أوباما  .45
  نقوال ناصر

بـين  ) اتفـاق أوسـلو   " (إعالن المبادئ "مرت يوم الثالثاء الماضي الذكرى السنوية الثامنة عشرة لتوقيع          
األبيض األميركي دون أي احتفال،     منظمة التحرير الفلسطينية وبين دولة االحتالل اإلسرائيلي في البيت          

لكن كذلك دون إعالن أي شهادة وفاة لخطأ استراتيجي فلسطيني يكاد اليوم يقتل القضية الفلسطينية التـي                 
لهـم وألمـنهم   " القضية المركزية"تخلى العرب والمسلمون منذ توقيع ذلك االتفاق المشؤوم عن اعتبارها    

 لدى األمم المتحدة وصفه القيادي في حركة حمـاس صـالح            وللسالم واالستقرار اإلقليمي، وسط مسعى    
يقوم به الرئيس محمود عباس الذي وقع ذلك االتفاق         " قفزة في الهواء غير مضمونة العواقب     "البردويل ب 

من أجل إنقاذ استمرار العمل به عبر تحسين الموقف التفاوضي للمنظمة في إطاره بتغيير مسماها إلـى                 
 األمم المتحدة، ووسط حملة شرسة من الواليات المتحدة راعية االتفـاق ال        دولة عضو أو غير عضو في     

 –تتردد في استخدام كل الوسائل إلعادة عباس إلى حظيرة االلتزام الدقيق بإمالءات التفسير األميركـي                
اإلسرائيلي التفاق لم يعد بين أطرافه من يلتزم به سوى منظمة التحرير من جانب واحد، دون الـسماح                  

  . بحد أدنى من التفسير الفلسطيني المستقل لهحتى
بـدأت فـي تـدريب الكـالب        "قال عباس في القاهرة في الرابع عشر من هذا الشهر إن دولة االحتالل              

والمستوطنين على الهجوم على كل ما هو فلسطيني، وأنا ال اعلم مصيري فيمكن أن يقتلوني أو يبعدوني                 
نحن ال نريد   : "، ومع ذلك فإنه يعلن في المناسبة ذاتها       "مرحلة المقبلة أو يعتقلوني وقد أكون هدفا لهم في ال       

، بالرغم من علمه اليقين بأن االستعدادات العسكرية األخيرة لقوات االحتالل من            "مواجهة مع األميركيين  
في الضفة الغربية، بقيادة البريغادير جنرال مايكل ايدلـشتاين، التـي شـملت             " الحفاظ على النظام  "أجل  

، وتصعيد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ومـضاعفة         "تدريب الكالب والمستوطنين  "
عديد شرطة االحتالل وحرس حدوده، وتحريك دبابات االحتالل الى مشارف المدن الفلسطينية في الضفة              

، )ربعاء الماضي يديعوت أحرونوت يوم األ   (الغربية، وإدخال كتيبة احتياط من جيش االحتالل إلى الضفة          
، مـا كانـت لتـتم دون        .ناهيك عن تسريع وتيرة االستعمار االستيطاني في القدس المحتلة وغيرها، الخ          

فـي  " ذى نيويوركر "موافقة إدارة باراك أوباما في واشنطن، التي ابتدعت مبدأ لها وصفه رايان ليزا في               
هو المبدأ الذي جعل واشنطن تتراجـع الـى         ، و "القيادة من الخلف  "مايو الماضي بمبدأ    / الثاني من أيار    
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وتضع حلف الناتو في واجهة الحملة الغربية على ليبيا على سبيل المثال، تماما كما تضع اليـوم                 " الخلف"
دولة االحتالل اإلسرائيلي في واجهة عدوان عسكري تجري االستعدادات له علـى الـشعب الفلـسطيني         

رية لحملتها الدبلوماسية والسياسية والمالية إلعادة قيـادة        كرأس حربة عسك  " الخلف"وتقوده واشنطن من    
  . منظمة التحرير إلى حظيرة أوسلو

ويتضح من استعدادات دولة االحتالل العسكرية الجارية على قدم وساق تحـت المظلـة األميركيـة أن                 
 وزيـر خارجيتهـا     الواليات المتحدة توفر حاليا البيئة الموضوعية المثلى كي تنفذ دولة االحتالل ما كتبه            

مـن أن   " حقيقتـي "الحالي، أفيغدور ليبرمان، خريج نوادي عصابات المافيا، في كتابه باللغـة العبريـة              
  .من أجل فرض حل عليهم"الفلسطينيين بحاجة أوال إلى أن يتم سحقهم تماما"

ي حصاره، وفي   لدولة االحتالل ف  " شريكا"والشعب الفلسطيني ال تنقصه األدلة على كون الواليات المتحدة          
إطالة أمد االحتالل وتسليحه وتمويله وحمايته ليتحول إلى االحتالل األجنبي الوحيد المتبقـي واألطـول               
واألقدم في العالم، وفي حرمانه من ممارسة نتائج انتخاباته الديمقراطية، وفي رعاية انقـسامه الـوطني                

ية الدولية والقانون الدولي الـصادرة      وتغذيته والحرص على استمراره، وفي منع تطبيق قرارات الشرع        
لصالحه، وفي إبقاء دولة االحتالل دولة فوق أي قانون، وفي حماية قادتهـا مـن أي مالحقـة قانونيـة                    
وقضائية ضد جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني التي ترقى في               

  .تث هذا الشعب من أرضه وتاريخه وثقافتهحصيلتها النهائية إلى جريمة إبادة تكاد تج
إلـى سـمة ثابتـة للـسياسة        " الشراكة"وإذا كان االنحياز األميركي السافر لدولة االحتالل قد حول هذه           

الخارجية لكل اإلدارات األميركية المتعاقبة منذ حرصت الواليات المتحدة على أن تكون الدولة األولـى               
، فـإن حملـة اإلدارة      "بال حـدود  "شروع الصهيوني في فلسطين وهي      بدولة الم " تعترف"في العالم التي    

حـدودها  " اإلسرائيلي"الحالية لمنع اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية يحدد التوسع اإلقليمي العدواني            
فهـذا الـرئيس    . إدارة باراك أوباما والرئيس أوباما نفسه مع دولة االحتالل        " شراكة"إنما يتوج ذروة في     

بل أن يجلس في البيت األبيض شارك في رعاية مشروع قرار في مجلس الـشيوخ بـالكونغرس                 حتى ق 
. 2006يحظر أي إجراء أميركي أو دولي، مثل وقف إلطالق النار، يعرقل الغزو اإلسرائيلي للبنان عام                

ـ                 رائيلي وغداة انتخابه للرئاسة أيد اإلدارة السابقة في معارضة أي وقف إلطالق النار في العـدوان اإلس
 وأوائل العام التالي، قبل أن يتبنى وهو في سدة الرئاسة تعهدات            2008الشامل على قطاع غزة آخر عام       

بوش لدولة االحتالل في رسالته الشهيرة إلى رئيس وزرائها األسبق آرييل شـارون             . سلفه جورج دبليو  
، وال تفكيك للمـستعمرات     ، وال عودة لالجئين الفلسطينيين    4/6/1967ال عودة لحدود     (14/4/2004في  

ألول مرة في عهده    " الفيتو"، وقبل أن يستخدم حق النقض       )االستيطانية الكبرى في القدس المحتلة بخاصة     
 فلسطيني ضد االستعمار االستيطاني الذي يكـاد        –فبراير الماضي ضد مشروع قرار عربي       / في شباط   

  .يهود ما تبقى من فلسطين في القدس بخاصة
يب ال يترك مجاال ألي شك في أن أوباما سوف يكون منسجما مع هذا التاريخ كي يعطي                 وهذا تاريخ قر  

الضوء األخضر األميركي لعدوان إسرائيلي جديد على الشعب الفلسطيني يحقق عسكريا ما قـد تعجـز                
  .الدبلوماسية األميركية عن تحقيقه سياسيا في األمم المتحدة وخارجها

ة االحتالل إلى الواجهة العسكرية فإنه يـدفع األوروبيـين إلـى الواجهـة              دول" مبدأ أوباما "ومثلما يدفع   
الدبلوماسية لينصب عليهم غضب الشعب الفلسطيني بدل الواليات المتحدة، فهم منشغلون في البحث عن              
بدائل تثني منظمة التحرير عن الذهاب إلى المتحدة، والقاسم المشترك بين كل هذه البدائل هـو مبادلـة                  
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تعيد المنظمة إلى ثنائية المفاوضات المباشرة مع دولـة         " مبادرة سالم شاملة  "لى الهيئة األممية ب   الذهاب إ 
المستند ) ايباك(االحتالل على أساس خطاب أوباما األخير في اللجنة األميركية اإلسرائيلية للشؤون العامة             

  .سلفه بوش لدولة االحتالل" تعهدات"في جوهره إلى 
االتحادان األوروبـي والروسـي واألمـم والواليـات         ( اللجنة الرباعية الدولية     ولهذا الغرض كان ممثل   

توني بلير، ومفوضة االتحاد األوروبي للشؤون الخارجية واألمن كاثرين آشتون، في المنطقـة             ) المتحدة
عد مؤخرا، إضافة إلى مبعوثي الرئاسة األميركية ديفيد هيل ودنيس روس اللذين أعيدا إليها هذا األسبوع ب              

حوالي أسبوع من مغادرتها في محاولة اللحظة األخيرة النجاز هذه المبادلة قبـل توجـه عبـاس إلـى                   
نيويورك، ليكون فشل هذه الجهود مسوغا أميركيا إلطالق يد دولة االحتالل عسكريا كي تحقـق بـالقوة                 

  .المسلحة ما فشلت الدبلوماسية في تحقيقه
المحدق على شعبه في حال فشلها في ثنيه عن         " العسكري"خطر  وفي مواجهة الحملة األميركية عليه، وال     

، وال  "مواجهة مع األميركيين  "وال يريد   " يدير الخد اآلخر  "مسعاه في األمم المتحدة، ما زال الرئيس عباس         
تأييدا لمسعاه، بتعليمات صارمة بعدم االحتكاك      " مليونية"مع دولة االحتالل، لكنه يدعو شعبه إلى مسيرات         

حتالل، جنودا ومستوطنين في نقاط التماس معهم، ويدعو العرب من أمته إلى مليونيـات مماثلـة،            مع اال 
دون أن يكون في وسعه طبعا إصدار تعليمات مماثلة بعدم التماس مع األميركيين أيضا، مع أن أضـعف                  

بعامة وحملة  اإليمان يقتضي أن يدعو شعبه وأمته إلى مليونيات غاضبة ضد السياسة الخارجية األميركية              
إدارة أوباما عليه بخاصة، مسيرات تدعو إلى عدم استقبال هيل وروس وبلير وأمثـالهم مـن القـادمين                  
للضغط عليه وعلى نظرائه العرب كي ال يساندوه في مسعاه، ولتكن دعوته أن تكون هـذه المليونيـات                  

يركي في العراق ولمقاومة الهيمنة     ، إذ ال أحد يتوقع منه أن يدعو إلى دعم المقاومة لالحتالل األم            "سلمية"
األميركية في غير العراق وهو يرفض علنا وتكرارا مقاومة االحتالل اإلسرائيلي وراعيه األميركي فـي               

  .وطنه وبين شعبه
  16/9/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  إنهاء االحتالل أوالً: الفلسطينيأيلول  .46

  ماجد الشّيخ
 أو يعول عليه من اسـتحقاق اعتـراف األمـم المتحـدة بالدولـة               ها هو أيلول يحل، أو يهل بما يحمله       

، في الوقت الـذي ال      »جمر الدولة «الفلسطينية، من دون أن تتراخى القبضة الفلسطينية عن القبض على           
تتراخى القبضة اإلسرائيلية عن القبض على محاوالت إفشال الخطوة الفلسطينية، التي تتـضارب اآلراء              

إسرائيلياً، وحتى أميركياً وأوروبياً، من دون الوصول إلى أي شكل من أشكال القواسـم              بشأنها فلسطينياً و  
المشتركة التي يمكن أن تساعد الفلسطينيين على إعالن دولتهم، وما يمكن ان يعقب ذلك من تداعيات، أو                 

ة نتانيـاهو   أن يساعد اإلسرائيليين على إفشال الخطوة الفلسطينية، وما يمكن أن تخلقه من متاعب لحكوم             
الغارقة في مشكالت داخلية وخارجية ال حصر لها، من االجتماعي إلى السياسي، وصوالً إلـى األمنـي                 

  .والعسكري
قد تترتـب علـى     » مخاطر إستراتيجية «في ظل هذه األجواء، تندفع حكومة نتانياهو للتحذير مما سمته           
ات األخيرة على خطة متعددة المستويات      الخطوة الفلسطينية، في وقت يضع قادة الجيش اإلسرائيلي اللمس        
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لمواجهة التظاهرات الفلسطينية المحتملة، بينما حذّر رئيس ديوان رئاسة الحكومة من مغبـة أن يـؤدي                
  .اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية إلى تأجيل المفاوضات حول التسوية الدائمة لسنوات طويلة

سرائيلية، تم تشخيص ثالثة مخاطر أساسية يمكـن أن تترتـب   ووفق مداوالت أجرتها القيادة السياسية اإل 
أن يخرج الفلسطينيون إلى الـشوارع بعـشرات        : على اعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، األول      

أن تـستخدم منظمـات     : اآلالف، إلثارة عنف متواصل على نمط ثورات ربيع الشعوب العربية، والثاني          
فهو توجه السلطة   : أما الثالث . في األمم المتحدة، لتشديد المقاطعة ضد إسرائيل      مؤيدة للفلسطينيين القرار    

الفلسطينية إلى منظمات دولية لمهاجمة إسرائيل لفرض عقوبات عليها بسبب المستوطنات القائمـة فـي               
  .الضفة الغربية

ال شاليف في مقابلة أجرتها     وفي االتجاه ذاته، عبرت السفيرة اإلسرائيلية السابقة لدى األمم المتحدة غابريي          
، عن بالغ قلقها من تداعيات الخطوة الفلسطينية على إسرائيل، التي سـتبدو             )9/2(معها صحيفة معاريف    

لم » تسونامي سياسياً «وعلى هذا، فإن إسرائيل سوف تواجه       . مثل جنوب أفريقيا زمن التفرقة العنصرية     
  .يسبق لها أن شهدت له مثيالً

أنهت مهماتها في الهيئة الدولية قبل فترة وجيزة، بأن عدداً من األحداث المتالحقـة              وأقرت شاليف، التي    
في األعوام الثالثة األخيرة، بدءاً بالحرب على غزة، مروراً بتقرير غولدستون، ثم وقف المفاوضات مع               

ى الحضيض في   الفلسطينيين، فاالعتداء على قافلة السفن التركية المتضامنة مع القطاع، أدى بإسرائيل إل           
األميركيون ليـسوا   «ورأت أن الواليات المتحدة لن تكون هذه المرة في جيب إسرائيل و             . األمم المتحدة 

  .»دمى بأيدينا، وإننا نسير من سيء إلى أسوأ، وفي الطريق نخسر الواليات المتحدة
 أوروبيـون اسـتمرار     أوروبياً، وبعد اجتماع الثالث والرابع من الجاري في بولندا، توقع ديبلوماسـيون           

االنقسامات في صفوف الدول األعضاء، بين مجموعة تبدي استعدادها للتصويت لصالح الدولة الفلسطينية             
 دول ستصوت لـصالح قبـول عـضوية         7من بين المجموعة األولى هناك      . وأخرى ترفض هذا الخيار   

يا والـسويد ولوكـسمبورغ،     إسبانيا وإيرلندا وقبرص ومالطا وسـلوفين     : فلسطين في األمم المتحدة، هي    
واحتماالً فنلندا والدانمارك إذا فاز اليسار في انتخاباتها العامة في األيام المقبلة، في حين تتصدر هولنـدا                 

لكن هناك  . الدول التي تعارض بشدة التوجه الفلسطيني، إلى جانب ألمانيا وإيطاليا ودول أوروبا الشرقية            
، ويـرجح أن    )التي تدعم الثورات العربية   (ف الذي ستتخذه فرنسا     من الدبلوماسيين من يتساءل عن الموق     

تميل بلجيكا صوب الموقف الفرنسي والبريطاني، فيما يتذبذب موقف البرتغال بعـد فـوز اليمـين فـي           
  .انتخاباتها الصيف الماضي

ـ                 ا على الجانب الفلسطيني، يحتدم جدل واسع بين قوى واتجاهات متعددة داخل الوضع الوطني، منهـا م
يراهن إيجاباً على خطوة االعتراف األممي، ومنها ما ينظر سلباً إلى الخطوة الفلسطينية المنتظـرة فـي                 

وقد كشف أكاديمي قانوني، هو الباحث الفلـسطيني فـي جامعـة            . الجاري) سبتمبر(العشرين من أيلول    
هو إالّ فخ سياسـي     استحقاق أيلول ما    «يورك البريطانية محمد أبو هاشم، في بحث مفصل، أن ما يسمى            

  .»تستدرج إليه السلطة من أجل تصفية القضية الفلسطينية
  :تناول الباحث ثالث نقاط خطيرة ستترتب على إعالن الدولة

من هو  «: وتساءل الباحث . أوالها، أن إعالن الدولة سيترتب عليه إسقاط حق العودة لالجئين الفلسطينيين          
ضح أن منح الالجئ الفلسطيني الجنسية الفلـسطينية سـيترتب          ، وأو »!الفلسطيني في حالة إعالن الدولة؟    

عليه سقوط صفة الالجئ عنه بموجب القانون الدولي، أما في حالـة عـدم مـنح الالجئـين الجنـسية                    
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الفلسطينية، فسيترتب على ذلك قطع العالقه القانونية بينهم وبين الدولة الفلسطينية، وبالتالي لن تـستطيع               
واألهـم أن منظمـة التحريـر       . ع عن حقوق هذه الفئة الكبيرة من الشعب الفلسطيني        الدولة الناشئة الدفا  

ستتحول من ممثل للكل الفلسطيني إلى منظمة مجتمع مدني تعنى بحقوق الالجئ الفلسطيني، وهذا يحقق               
  .رغبة بعض األطراف في إنهائها

 يعتبره أهم األوراق التفاوضية في      ثانياً، كشف الباحث أن خطوة أيلول ستُسقط خيار الدولة الواحدة، الذي          
جعبة المفاوض الفلسطيني، مؤكداً أن خيار الدولة الواحدة أكثر ما يرعب الجانب اإلسـرائيلي، ويعتبـر                

  .آخر سالح في جعبة المفاوض الفلسطيني في حال تعنت الطرف اآلخر
اء احتالل الـى قـضية نـزاع        أن إعالن الدولة سيحول القضية الفلسطينية من قضية إنه        : النقطة الثالثة 

  .حدودي بين دولتين، ما سيضعف القضية الفلسطينية ويفقدها البعد االخالقي
وقد حذَّر الباحث من أن المفاوض الفلسطيني سيفقد بذلك أهم ورقتين تفاوضيتين يملكهمـا، واعتبـر أن                 

اوض التي يملكها الجانـب     قضية الالجئين ليست فقط من قضايا الحل النهائي، بل هي من أهم أوراق التف             
الفلسطيني، إلى جانب فقدانه الورقة األخرى المتمثلة في خيار الدولة الواحدة، الذي اعتبره بمثابة سـالح                

التي تجعل المفـاوض اإلسـرائيلي      » القنبلة الذرية «إستراتيجي في يد الجانب الفلسطيني، مشبهاً اياه بـ         
ما الذي سيدفع الجانب اإلسرائيلي للجلـوس إلـى         «: لوتساء. مضطراً للجلوس إلى طاولة المفاوضات    

، خاصة بعد سقوط ورقة المقاومة الفلسطينية المـسلحة         »!طاولة المفاوضات بعد سقوط هاتين الورقتين؟     
  .بسبب االنقسام الفلسطيني

 أخيراً، تمكن اإلشارة إلى موقف المستوطنين المتطرف تجاه الخطوة الفلسطينية، فقد صعدوا تهديـداتهم             
للفلسطينيين، ليعلنوا أنه في حال االعتراف بفلسطين دولة مستقلة، فإنهم سيقومون بمسيرات كبيرة تتجـه               

اإلخباري على شبكة اإلنترنت وثيقة وقعها تنظـيم اسـتيطاني          » وال«ونقل موقع   . نحو القرى الفلسطينية  
تـدعو مئـات آالف     ،  »أيلول ليس تهديداً، إنما فرصة لتغييـر قواعـد اللعبـة          «متطرف تحت عنوان    

وتتضمن الوثيقـة الخطـوات     . »للدفاع عن بيتنا وعدم انتظار أحد ليفعل ذلك       «المستوطنين إلى الخروج    
الواجب على المستوطنين اتخاذها، مثل الخروج من المستوطنات في مـسيرات لمواجهـة التظـاهرات               

ة أوالدهم، نساؤنا فـي مواجهـة       أوالدنا في مواجه  «: الفلسطينية، بدل التقوقع فيها وانتظار الفلسطينيين     
  .»نسائهم، وشبابنا أمام شبابهم، وهكذا نغير قواعد اللعبة

وإذ يعول اإلسرائيليون بإجماعهم المعهود على إفشال الخطوة الفلسطينية، وبدعم حلفـائهم األميـركيين              
ـ             ة الـسياسية   وغيرهم، فإن واقع االنقسام الفلسطيني، والوضع القيادي العاجز عن صياغة مهمات اللحظ

التكتيكية واإلستراتيجية، ال يقدمان للخطوة الفلسطينية في األمم المتحدة ما يمكِّنهـا مـن إنجـاز مهمـة                  
االعتراف األممي بالدولة الفلسطينية، وستبقى الخطوة مجرد خطوة أخرى تضاف إلى إعالن االسـتقالل              

خطوة ما يمكن البناء عليه، طالمـا       ، من دون أن يتجسد من هذه ال       1988) نوفمبر( تشرين الثاني    22في  
أن المهمة الكفاحية الراهنة والملحة ستبقى مهمة إنهاء االحتالل، وإالّ فإن أي خطوة أدنى أو أقل سـتبقى               

  ?. التحرر من االحتالل: قاصرة عن بلوغ الهدف الذي يصبو إليه الشعب الفلسطيني
  17/9/2011، الحياة، لندن
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  سبتمبر/ يلولأرائيلي في االس -االميركي" الجنون" .47
  هنري سيغمان

االسرائيلية ان يـؤمن بعـد االن ان هـذه          -هل يمكن الي شخص مطلع على مسيرة السالم الفلسطينية          "
الحكومة االسرائيلية تستطيع ان تتحدى اكثر من نصف مليون مستوطن في الـضفة الغربيـة والقـدس                 

سرائيل، اضافة الى شـبكات التأييـد لهـم داخـل           الشرقية، وهم االكثر نفوذا في المجال السياسي في ا        
اسرائيل؟ وهل يمكنها ان تقدم للفلسطينيين خطة سالم معقولة لقيام دولتين تكون مقبولة حتى الكثر القادة                

  الفلسطينيين اعتداال وتساهال؟
كانت شيلي ياحيموفيتش، عضو البرلمان االسرائيلي التي تسعى للحصول على رئاسة حزب العمل، قـد               

منذ الشروع فيـه علـى ايـدي        " ليس خطيئة او جريمة   "علنت اخيرا ان مشروع االستيطان االسرائيلي       ا
واذا تركنا جانباً الفكرة العجيبـة القائلـة ان توافـق           ". خطوة توافقية بالكامل  "حكومة عمالية، وعليه فانه     

عامة حزب العمل   اللصوص يضفي الشرعية على السرقة، فانه اذا كانت هذه وجهات نظر المرشحين لز            
االسرائيلي في الوقت الحاضر، فما هي االمكانية التي يمكن ان تتوافر التفاق سالم مقبول ان ينتج عـن                  

  مسيرة السالم؟
وهل هناك اي شخص شاهد التصفيق المهووس الذي قوبل به رئيس وزراء اسرائيل بنيـامين نتنيـاهو                 

م يترك فيه اي مجال للشك نيات حكومته بالنـسبة          خالل خطابه االخير امام الكونغرس االميركي والذي ل       
الى القدس الشرقية والضفة الغربية، أو استمع الى الرئيس االميركي باراك اوباما وهو يؤكد للحـضور                

بان الصالت التي تربط الواليات المتحدة      ) لجنة الشؤون العامة االميركية االسرائيلية    " (اآيباك"من منظمة   
ابدا، ومع ذلك فانه ال يزال يؤمن ان الواليات المتحدة ستبذل اي ضغط فـي               " هاال يمكن فصم  "باسرائيل  

اي وقت على اسرائيل يؤدي في النهاية الى تغيير حساباتها لترجيح كفتي ميزان الربح والخسارة في مـا       
  يتعلق بمشروعها االستعماري؟

خيف، الذي صـدر اخيـرا عـن        هذه الحقائق التي ال يمكن تحديها تبين اكاذيب االصرار االميركي الس          
، من انه ليس باالمكان تحقيق الدولة الفلسطينية اال نتيجة اتفاق بين            )سبتمبر( أيلول   12الرئيس اوباما في    

وال شك في ان الرئيس اوباما يدرك ان ابقاء االمور تسير في هذا المجال لن يوصـال                 . نتنياهو وعباس 
سـيكون تـوفير    " مسيرة السالم " الغرض الوحيد الستئناف     نتنياهو وعباس الى اتفاق بشأن الدولتين، وان      

  .غطاء لقضم اسرائيل للمزيد من اراضي الضفة الغربية
كان بامكان الواليات المتحدة ان تقنع الرئيس عباس بالتخلي عن المبادرة في االمـم المتحـدة لـصالح                  

ليبرمان توفير خطة سالم خالل     استئناف المفاوضات لو انها اكدت له انه اذا لم تستطع حكومة نتنياهو و            
، والتبادل المتساوي المتفق عليه لالراضي والمـشاركة        1967فترة معقولة من الزمن على اساس حدود        

  .في القدس، فان الواليات المتحدة ستعمل على وضع تلك الخطة امام مجلس االمن الدولي
وبـدال مـن    . عة السياسية للقيام بـذلك    اال ان مما يؤسف له ان الواليات المتحدة ال تجد في نفسها الشجا            

تمكين الرئيس عباس من سحب مبادرته من االمم المتحدة بتزويده بتبرير لمثل تلك الخطوة، فان الواليات           
في مجلس االمن،   " الفيتو"المتحدة سعت الى ارهاب القيادة الفلسطينية لتغيير موقفها بالتهديد باستخدام حق            

  .ميركية للسلطة الفلسطينيةوبانهاء المعونة المالية اال
 - التي لن تكتفي بانهاء التعـاون االمنـي الفلـسطيني            –" العقوبة"واذا نحينا جانبا جبروت التهديد بهذه       

 ففي اي وقت هدد رئيس اميركي اخيرا حكومة         –االسرائيلي ولكنها ستزيد من احتمال قيام انتفاضة ثالثة         
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 لنصيحة الواليات المتحدة، حتى عندما تكون االجـراءات         اسرائيلية باي نوع من العقوبات بسبب رفضها      
  االسرائيلية مخالفة، بال ادنى مجال للشك، للقانون الدولي؟

 بالتحول الى االمم المتحدة للتخلص من احد اطول حاالت االحتالل العسكري            –الفلسطينية  " الجريمة"ان  
ن فقدوا كل امل عن اللجوء الى العنف        في التاريخ المعاصر، وفي جزء منه لردع من هم في صفوفها مم           

 ما دعا الى رد اميركي مبالغ به يمكن ان ينظر اليه في الواقع كعمل مـن اعمـال الـسيادة يـستحق                       –
 وهو كيف ان قـرار التقـسيم        –اال ان سرقة ميراث االراضي من الشعب الفلسطيني         . التشجيع والتقدير 
 هـو   –ة بل واالراضي التي توازي ضعف حجمهـا          حدده، ليس بالضفة الغربي    1947الدولي في العام    

غير ان هذه   . جريمة بمقتضى القانون الدولي، مثلما يعتبر نقل مواطنين اسرائيليين الى االراضي المحتلة           
الجرائم لم تلق اكثر من المالمة االميركية الفارغة التي تتبعها على وجه التأكيد تكرار التـشديد الحـازم                  

  .يركية مع اسرائيلعلى ثبات الروابط االم
ويكشف التناقض بين الرد االميركي على التجاوزات االسرائيلية والفلسطينية عن عدم جدوى االعتمـاد              
على الواليات المتحدة لتقديم اطار عمل عادل ومتزن الى الجانبين من اجل حل الوضع النهائي، على ان                 

نه يمكن االعتماد على الواليات المتحدة لجعل       وبخالف ذلك، فا  . تستخدم بعده قوة كبيرة للتحقق من تنفيذه      
.  اهم اولوياتها  – كما تحددها حتى اكثر حكوماتها رجعية وكراهية لالجانب          –حماية المصالح االسرائيلية    

  .وسيعمل الكونغرس االميركي، ان لم يكن البيت االبيض، على اتمام ذلك
ين من انهم برفض سحب مبادرتهم من االمم        ان لدى الرئيس عباس وانصاره من االسباب ما يجعلهم واثق         

وال بد للفلسطينيين والمجتمع الدولي ايضا من ان يتصالحوا مـع           . المتحدة، قد اختاروا الطريق الصحيح    
حقيقة ان حل الدولتين يجب ان يتحقق ليس من دون مساعدة اميركية فحسب،وانما ايضاً بـالرغم مـن                  

لالمم المتحدة يؤكد حق الفلسطينيين بان تكون لهم دولة ضـمن           ان قراراً من الجمعية العامة      . معارضتها
، لن يؤدي الى تقدم فوري النهـاء االحـتالل          "دولة غير عضو  " ومنحهم صفة مراقب لـ      1967حدود  

اال ان من المحتمل ان يثير ردود فعل عالمية ضد استمرار اسرائيل في االصرار على عدم                . االسرائيلي
وسـيحمل رد الفعـل معـه       .  في المئة من فلسطين وهي ما ابقي لهم        22ة  حصول الفلسطينيين على نسب   

فرصا بعيدة االثر العادة االسرائيليين الى رشدهم، ولمبادئ مؤسسي دولة اسرائيل، اكثر من اي جهـود                
  ".اميركية جوفاء حتى هذا اليوم

  "فورين بوليسي"
  16/9/2011، القدس، القدس

  
  ط النفسخطة ضب..  الفلسطينيةالمليونمسيرة  .48

  اليكس فيشمان
قبل نحو من اسبوعين حضر ضيوف غير معتادين موقعا امنيا اسرائيليا مهما هم ممثلو اجهـزة االمـن                  

قنابل إحداث صدمة، وقنابـل     : لتفريق المظاهرات ' عدم قتل 'وقد طلبوا الحصول على وسائل      . الفلسطينية
قد استوعبوا هناك فجأة، في الـسلطة ان        ف. غاز، وغاز مسيل للدموع، وقنابل دخان وسيارات لرش الماء        

  .الردع وحده لن يكفي وانهم قد يفقدون السيطرة
الى ما قبل شهر اعتاد ضباط في اجهزة االمن في الضفة ان يسخروا على مسامع نظرائهم االسرائيليين                 

يهم استعدادا   في رأ  -من الذعر الذي أصابهم واالستعدادات المبالغ فيها التي يقوم بها الجيش االسرائيلي             
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فقد أدركوا فجأة ان المارد علـى هيئـة جمهـور مـتحمس         . وفجأة محي ابتسامهم ايضا   . ألحداث ايلول 
محرض، حتى لو أخرجوه هم أنفسهم من القمقم، قد ال يعود الى الداخل كما كان فـي تـونس ومـصر                     

  .يضاوهذا المارد قد يغرق الحلم الفلسطيني باالستقالل في الدم والنار ا. وليبيا
بل ان االمريكيين الذين أوكل الـيهم تـدريب         . احتاجت وزارة الدفاع الى عدة ايام المضاء الطلب الشاذ        

وأوصـى الجـيش االسـرائيلي ايـضا        . كتائب أمن السلطة والنفقة عليها طلبوا من اسرائيل المـساعدة         
  . الشراءوفي نهاية االمر أجاز المدير العام لوزارة الدفاع جزءا من صفقة. باالستجابة

  العالم كله أعالم
عاد هذا االسبوع الى المنطقة دنيس روس وديفيد هيلي، مبعوثا الرئيس اوباما، في محاولة لوقف موجـة                 

فقد انطلقت في طريقها مسيرة ايلول التي صـبت عليهـا           . التسونامي لكنهما تأخرا كما يبدو عن القطار      
قرارا على جعل العشرين والواحد والعشرين مـن        اتخذت السلطة الفلسطينية    . وستصب ماليين الكلمات  

وعلى حسب سيناريوها، سيكون افتتاح المباحثات في الجمعية العامـة مـصحوبا            . ايلول يومي اضراب  
بمظاهرات جماعية في مراكز المدن بحيث ستظهر في خلفية الصور من االمم المتحدة طوال الوقت على                

  .فلسطينية تتظاهر مطالبة باالستقاللشاشات التلفاز في العالم كله صور جماهير 
مـسيرة  'يفترض في يوم االربعاء، يوم افتتاح المباحثات، أن تبلغ الحملة الدعائية ذروتها بمـا يـسمى                 

على حسب معطيات مركز المعلومات لالستخبارات واالرهاب المسمى باسـم اللـواء مئيـر              . 'المليون
وعي الوطني الفلسطيني، مواقع انترنت، وصـفحات       عميت، افتتحت من اجل تسخين القطاعات واعداد ال       

فيس بوك، ويجرون في المدارس دروس شرح ويوزعون في الشوارع منشورات وُأنشئت فـي مراكـز                
وتُجرى في وسـائل    . المدن شاشات ضخمة سيبث عليها خطبة أبو مازن في الثالث والعشرين من ايلول            

ويدعى مواطنون في جميع أنحاء العالم الى رفع علـم          . االعالم طوال الوقت نقاشات وتُبث أفالم قصيرة      
فهذا بحسب تقديرات رام اهللا الموعد الذي سيجرى فيه التصويت          . فلسطين في الثامن والعشرين من ايلول     

  .في االمم المتحدة
. والى جانب كل ذلك يحرص جميع مسؤولي السلطة الكبار على الدعوة الى مظاهرات هادئة غير عنيفة               

. و مازن أصدر توجيها خطيا يحظر فيه حمل مواطنين ال ينتمون الى قـوات االمـن سـالحا                 بل ان أب  
  .ويشتمل الحظر ايضا على حراس اشخاص معينين اعتادوا ان يتجولوا مرفوعي السالح

' 194فلسطين الدولة الـ    'في يوم الخميس الماضي أقامت السلطة حملة وافتتحت رسميا الحملة الدعائية            
ودعي الجماهير الى الخروج في مظاهرات يوم الجمعة والـسبت، لكـن            . فحص عن قوتها  في محاولة لل  

وكـان  . فقد ُأحصي في رام اهللا سبعون متظاهرا، وفي بيت لحم ثالثون تقريبا           . ذلك لم ينجح في الحقيقة    
وهكذا أصبحت الحاجة الى اخراج الـسكان الـى         . الشعور بأن الجمهور ال يسارع بالخروج الى الشارع       

  .لميادين في موعد الحسم مشروعا في حد ذاتها
فقد التزمت من جهة أن توقد شـعلة عظيمـة          : لكن هذا هو الشرك الذي أدخلت السلطة نفسها فيه ايضا         

ومن جهة ثانية فان قادتها غير متأكدين من انهم سيعرفون كيف يخمـدونها             . األثر تكتسح مشايعة كبيرة   
تُبين أحاديث داخلية داخل السلطة أنهم يعتمدون اعتمادا        . ى األقل بعد ذلك أو يتحكمون بارتفاع اللهب عل      

فاذا . غير قليل على االستعدادات التي يقوم بها الجيش االسرائيلي لمواجهة امكانية الخروج عن السيطرة             
  .لم ينجحوا في السيطرة على الجماهير فانهم يعتمدون على معرفة الجيش االسرائيلي فعل ذلك

  يادات الثالثاستعداد في الق
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، في هذه االثناء بحسب الكتـاب       'بذور الصيف 'يتطور استعداد ايلول، المسمى بشيفرة الجيش االسرائيلي        
بدأ هذا االسبوع تجنيد ناس احتيـاط ذوي صـلة بالـدفاع            . الذي كتبه قائد منطقة المركز آفي مزراحي      

 ان يقدموا دفاعا ساكنا عن البلدات       الحديث في األساس عن سكان يهودا والسامرة الذين يفترض        . الميداني
والى ذلـك   . وهم في واقع االمر يثخنون اجهزة الحراسة الموجودة في المستوطنات         . والمحاور المركزية 

في مـستهل االسـبوع     . عززت وحدات نظامية المستوطنات التي تُعرف بأن خطر االحتكاك معها أعلى          
صا، وسيكون الجيش النظامي كله خاضـعا لتقـديرات         القادم سيدخل الجيش االسرائيلي كله استعدادا خا      

واالستعداد متصل بهيئة القيادة العامة، ألن القطاعـات التـي          . الوضع اليومية بازاء التطورات الميدانية    
هضبة الجوالن، وخـط لبنـان      : يمكن ان تكون مشاركة في السيناريوهات موجودة في القيادات الثالث         

وفي داخل اسرائيل ستدخل الشرطة استعدادا، لصد تسرب        . دود غزة ويهودا والسامرة، وحدود مصر وح    
  .عناصر تحريضية، مع تأكيد منطقة القدس والقرى المشقوقة على طول الخط االخضر

 لحال تدهور الوضع الى حالة طواريء، واذا احتيج الى          8وقد ُأعدت في هيئة القيادة العامة األوامر رقم         
ات احتياط هي جزء من وحدات نظامية، في الضفة مثال، جرى عليهـا             بل ان وحد  . تثخين ألوية نظامية  

وقد كبـرت قيـادة المركـز اآلن القـوة          . في الشهرين االخيرين تدريب موجه لمجابهة االخالل بالنظام       
  .النظامية في الضفة، وهي مستعدة لمضاعفتها، الحداث كتلة في كل منطقة تشتعل في الضفة

قبل نحو من شهر    . ط حرجة، مرشحة للشغب كالقدس في الشرطة والجيش       وتتم استعدادات خاصة في نقا    
ُأجري استكمال مشترك بين الجهتين شارك فيه نحو من ألف شرطي، وجرى التدرب فيما جـرى علـى            
التنسيق على طول خط التماس بحيث ان الشرطة مسؤولة عن صد حركة متظاهرين من عرب اسرائيل                

وعلى العموم ستصبح القدس    . ش المحاور من جهة رام اهللا وبيت لحم       الى القدس الشرقية، ويحاصر الجي    
  .مدينة مغربلة في الفترة القريبة

  من دولة الى دولة
في العشرين من ايلول ستنتهي مسيرة متصلة هي اعداد المستوطنات في يهودا والـسامرة المكانيـة أن                 

ة مكونة من رجـال حـرس الحـدود،         فقد بني حول المستوطنات نظام حلقات دفاعي      . تخترقها الجماهير 
ووحدات شرطة خاصة وجنود تم تدريبهم على تقنيات ومعدات لتفريق المظاهرات، والقصد الى مالقـاة               

 بعيدا عن الجدران والبيوت، النه كلما اقتـرب المتظـاهرون مـن            -الجمهور اذا حاول بلوغ مستوطنة      
قيادة انه ينبغي انهاء كل واقعة دون مـصابين،  ويقول توجيه ال . المستوطنة زاد احتمال ان تطلق نار حية      

ودون قتلى بيقين النه ليس حكم الفلسطينيين في مناطق الضفة، كحكـم الـسوريين أو الغـزيين الـذين                   
: جرى على كل واحدة من المستوطنات تحليل تكتيكي من قبل قيادة اللـواء الميـداني              . يجتازون الحدود 

ات، ومن أين قد يأتي الجماهير، وكم من الوقت يحتاجون لحشد           محاور الوصول على األقدام وفي السيار     
  .كتلة حرجة وأين هي نقاط الضعف

، لكن االمر يختلـف     'عدم قتل 'ففي الدائرة البعيدة تفريق بوسائل      : بحسب هذه التحليالت ُأنشئت دوائر رد     
 تفاجيء فيه   اذا حدث وضع متطرف   . تماما في حال وجود جموع على جدار مستوطنة أو قاعدة عسكرية          

الجموع الجيش وتصل الى مستوطنة ما دون أن يتم صدها في الطريق، فان القيادة مستعدة بمعدات ثقيلة                 
  .مدرعات أو حتى دبابات الختراق المكان بقوة وتفريق الجموع

من االستخبارات االلكترونيـة، الـى      : وجندت بطبيعة االمر للمهمة ايضا جميع جهات تجميع المعلومات        
مراقبة مبثوثة في الميدان، ويشتمل ذلك على مراقبة جوية، وينتهي الى طـائرات بـال طيـارين                 جهات  
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. واالعتقاد هو ان كتلة قوة مع معلومات فـي الوقـت المناسـب سـتمنع ضـحايا                . ومناطيد وطائرات 
ـ               ث واالفتراض الثاني ان القتلى معناهم صور باسلوب المظاهرات في القاهرة ودمشق وليبيا واليمن، تُب

  .فورا في جميع أنحاء العالم وتسبب فقدان السيطرة
في الجانب الفلسطيني ايضا كما قلنا آنفا، يعملون في موازاة التخطيطات لكيفيـة تنـسيق المظـاهرات                 

إن اجهزة االمن كلهـا     . الجماعية في اآلن نفسه، على خطط لكيفية التحكم بالناس ومنع تصعيد مبالغ فيه            
، والشرطة الزرقاء واجهزة االمـن الـداخلي        'كتائب دايتون 'اني المعروفة باسم    كتائب االمن الوطني الثم   

ويفتـرض أن   .  ألف شخص  23التي تشتمل على عناصر سرية ايضا كلها معا عددها في الحاصل العام             
، الجيش االسرائيلي   )ج(و) ب(ألنها ستالقي في المنطقتين     ) أ(تمنع وضعا تجتاز فيه المظاهرات المنطقة       

  .ف االمر كلياوسيختل
انشأ قادة قوات االمن الفلسطينية غرفة عمليات ستتدفق اليها المعلومات من الميدان كله، ووزعوا الكتائب               
بين المدن، وانشأوا قوة احتياط لتعزيز مناطق سيصعب فيها على القوات المحليـة تـدبر االمـر مـع                   

 ففي القاهرة مـثال لـف المتظـاهرون         .من جهة المظاهرات فان طرز التقليد تتجاوز الحدود       . الجماهير
لكـن ليـست التقنيـات      . أنفسهم بأعالم مصرية ضخمة، وبعد ذلك بايام فعل ذلك متظاهرون في سوريا           

تُذكر التوجيهات  . والشعارات وحدها تنتقل من دولة الى اخرى، بل عدم خوف الشخص في الشارع ايضا             
انـه  :  التي تلقاها رجال الشرطة المصريون وهي      التي ُأصدرت الى رجال االمن الفلسطينيين بالتوجيهات      

فالجمهور المصمم  : لكن الخوف يأتي من هنا ايضا     . ال تطلق النار على المواطنين بأي حال من االحوال        
. الذي يعلم انهم لن يطلقوا النار عليه، قد يتغلب على رجال شرطة مسلحين بالهراوات والـدروع فقـط                 

  .اجل لشراء وسائل عدم قتل من اسرائيلوالنتيجة هي الطلب الفلسطيني الع
  العفن والصرخة

  .إن المصلحة الواضحة السرائيل والسلطة ايضا هي منع اوضاع غير متحكم فيها من اطالق نار وعنف
. والسؤال ماذا سـيحدث بعـد ذلـك       . يقول تقدير الوضع في البالد انه سيكون من الممكن احتواء ايلول          

، وأن يداهمنا فقدان السيطرة وأحداث عنيفة بعد ذلك إما بعـد خيبـة              فالخوف من ان يحشد المسار زخما     
أمل في الشارع الفلسطيني وإما نتيجة اخطاء للجيش االسرائيلي في الميدان، وسواء جاء ذلـك بـسبب                 

  .عمليات ارهاب فلسطينية قاتلة أم بسبب عمليات عنيفة للجماعات اليهودية المتطرفة في المناطق
لى سبيل المثال، الذي كان حادثة تكتيكية، كان يمكـن ان يتعقـد ويـصبح حادثـة                 ان اخالء ميغرون ع   

عشية تأجج المشاعر في الشارع الفلسطيني حث االخالء الجماعات اليهودية العنيفـة علـى              . استراتيجية
والخوف من أن تـراكم هـذه       . ، أضرت بممتلكات فلسطينية واماكن مقدسة للمسلمين      'شارة ثمن 'عمليات  
  .ت وازديادها شدة قد يعجل بفقدان سيطرة السلطة على الشارعالعمليا

يوجد في هذا الشأن الكثير من المجاهيل وال تتصل كلها بالضرورة باألحداث الدراماتية الكبيـرة التـي                 
كـأن يبلـغ   . مثال حادثة تتم في واحدة من القرى بجوار جدار األسـالك    . سيشارك فيها عشرات اآلالف   

وتالحظ القوات االجراء متأخرة ويفقـد جنودنـا        . ين الجدار ويبدأون في تحطيمه    عشرات من الفلسطيني  
إن عـشرات   . السيطرة ويصاب فلسطينيون بنار حية، ومن هنا وما يتلوه يصبح كـل شـيء مفتوحـا               

السيناريوهات من هذا النوع قد تظهر في كل زاوية، ويكون مستقبل المنطقة احيانا كأنه متعلـق بـذلك                  
جب أن يتخذ في سخونة األحداث وعدم اليقين في الميدان، وهو قرار سريع علـى مقـدار                 القرار الذي ي  

  .القوة التي ينبغي استعمالها
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وعنده تقنيات لشق المتظاهرين وتقنيات لعالج مراكـز القـوة داخـل            . تدرب الجيش على الكتل الكبيرة    
وأحد األسـرار   . جودتين عنده قط  الجموع، وله وسائل لتفريق المظاهرات ذات نوعية وكمية لم تكونا مو          

سيرش في الميـدان    . ، أي ذلك السائل الكريه الرائحة الذي ال تستطيع األنوف البشرية تحمله           'العفن'هو  
بواسطة نحو من عشرين مركبة، وتم في المدة االخيرة ايضا محاولة طرح أكياس قذر من الجو تُوجـت                  

 ال يصاب جسمانيا لكن الرائحة الكريهـة سـتظل          وحتى لو وقع الكيس على رأس متظاهر فانه       . بنجاح
  .مؤثرة فيه بيقين
 طنا من المياه القذرة، وتوجد في الوحدات التي تُخزن فيها، بالمناسبة، شـكاوى مـن                50اشترى الجيش   

فاذا ُأغرقت الضفة بعشرات األطنان من الماء القذر فستكون المنطقة األقذر رائحـة             . الجنود من الرائحة  
. وهي اجهزة تعمل بذبذبات ال تستطيع األذن البشرية احتمالهـا         ' الصرخة'وتوجد  . منا طويال في العالم ز  

ويوجد سالح موجه يطلق رصاصا مطاطيا، ورصاصا رمليا، وقنابل تخويف ودخـان وغـاز مـسيل                
  .وال توجد وحدة لن تكون مسلحة جيدا بهذه الوسائل بشرط أال يقتل ناس. للدموع واشياء اخرى

 ألفا يسيرون في هدوء، وال يرمون حجارة وال يـصارعون           40 30يجابه الجيش مسيرة من     لكن كيف س  
رجال الشرطة، وال يستعملون نارا حية، ويقتربون من المفترقات المركزية ومن الجدار والمعابر؟ مـاذا               

 يرمـى   كم طنا من الماء القذر يحتـاج أن       . يفعل بهم؟ انهم ال يفعلون شيئا بل يسيرون في مسيرات فقط          
  . ألف انسان؟100لوقف صف من 
  حكمة الجموع

منظم جدا، وبدأت موجة التسونامي في الحقيقة تتطور بحسب الكتاب، لكنـه ال             ' بذور الصيف 'إن كتاب   
تستطيع االستخبارات ان تقرأ نوايا السلطة،      . يستطيع ايضا أن يتوقع كيف ستسلك الجموع في ذلك الوقت         

وهي ال تدعي أنها تعرف ماذا سيكون المزاج العام والى          .  اجهزة االمن  وتستطيع أن تعلم ما هي قدرات     
ليس عرضا انه وضع على مائـدة       . أين سيجذب الجمهور نفسه حينما يضيق ذرعا بالمظاهرات المنظمة        

كيـف  : ، الذي يحاول ان يواجه نفسية الجموع      'حكمة الجموع 'اللواء مزراحي كتاب جيمس سوروبتسكي      
  . كتلة من الناس ال توجد بينهم صلة مباشرةتتخذ القرارات داخل

تستعمل االدارة المدنية منذ أكثر من سنة فرعا يحاول ان يدرس مزاج الفلسطينيين العام بواسطة نظـام                 
مصغين ومترجمين ومحللي مواد يستمعون الى المذياع ويشاهدون التلفاز ويتـابعون المنـشورات فـي               

انهـم فـي الجـيش      .  غفوة لكن هذا قد يكون خطأ بصريا       والشارع حتى اآلن في   . الصحف واالنترنت 
وتوجد خشية من فرض    . االسرائيلي قلقون من الفتور حيال نجاح عالج أحداث النكسة والنكبة في الضفة           

فالشارع . لهذا ينتقل قائد المنطقة من ركن الى ركن ويبين ان االمر ليس كذلك            . ان ما كان هو ما سيكون     
لم هل يطيع السلطة ويخرج الى الشوارع على نحـو مـتحكم بـه أم يجعـل                 الفلسطيني مجهول وال نع   

المظاهرات نضاال شعبيا لالحتالل، أم أن االجراء التصريحي العالن االستقالل سيولد احتجاجـا عنيفـا               
سنبدأ في االسبوع القادم نرى الـى أيـن         . ايضا على السلطة واجهزة االمن ويفضي الى اختالط االمور        

  .194العالن باستقالل الدولة الـ ستتدحرج كرة ا
  16/9/2011يديعوت 
  17/9/2011، القدس العربي، لندن
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