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  "يريد العبث بالثوابت" ال تفويض لمن "..مغامرة سياسية" توجه عباس لألمم المتحدة :هنية .1

، قـرار رئـيس الـسلطة       2011-9-18انتقد رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، األحد        : وكاالت
ينية محمود عباس التوجه إلى األمم المتحدة لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية، واصفاً قرار عبـاس               الفلسط
  . ، والتي ال تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني"المغامرة السياسية"بـ

إنه ال تفويض ألي قيادة فلسطينية تريد       : "وقال هنية في كلمة له أمام اجتماع للمجلس التشريعي في غزة          
 بالحق الوطني الفلسطيني، وال تفويض ألي تمثيل فلسطيني من شأنه أن يقدم تنازالت تاريخيـة                أن تعبث 

  ". لألرض الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة
من هذا المنطلق نؤكد رفضنا لمثل هذا التوجه وفي نفس الوقت نوضح بأن مسالة الدولة               : "وأضاف هنية 

 نقف حجر عثر أمام إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة           الفلسطينية هي مطلب وحق فلسطيني ونحن ال      
  ". على األرض الفلسطينية ولكن دون تقديم أي تنازالت عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني

نكرر اليوم نحن مع إقامة دولة فلسطينية على أي جزء محرر من األرض الفلسطينية              : "وتابع حديثه قائالً  
ـ   يتوافق عليها الشعب الفلسطي    ودون التنازل عـن أي شـبر مـن ارض          ) إسرائيل(ني دون االعتراف ب

  ". فلسطين التاريخية، في هذا السياق
وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني بات أمام واقع ال يحتمل مزيد مـن المغـامرات                 

إلـى العـودة للـشعب      ، داعياً   "ويستوجب حالة من الوعي وعدم السير في سياسة العهد البائد         "السياسية  
  . الفلسطيني من أجل االتفاق على إستراتيجية فلسطينية تنطلق من الربيع العربي

: وأكد هنية أن المصالحة الفلسطينية في مأزق من خالل االتجاهات المعاكسة البعيدة عن روحها، قـائالً               
مم المتحدة بعيدة عن روح     إن المصالحة مع التفرد في القرار خطان متوازيات ال يلتقيان، وأن خطوة األ            "

  ". المصالحة والمصالحات المجتمعية
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كان :"كما اعتبر أن الذهاب إلى األمم المتحدة طوق نجاة إلسرائيل وأمريكا بعد الثورات العربية، مضيفا                
علينا أن ننتظر الثورة العربية، واستثمار حركة الشعوب العربية بما يقوي الموقف الفلـسطيني ويحمـي                

  ". لسطينيةالحقوق الف
  18/9/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  نسعى لتثبيت اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية :عباس .2

اننا نسعى لتثبيت اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية       " محمود عباس  رئيس السلطة الفسطينية   قال   :نيويورك
وسنناقش االمور على هـذا     وبذلك تصبح دولة اراضيها محتلة من قبل دولة اخرى عضو االمم المتحدة             

  ".االساس
وقال للصحفيين المرافقين بعد ان سؤل ان كانت الواليات المتحدة هددت القيادة في حال الـذهاب الـى                  

 "الموضوع ليس موضوع تهديدات وانما قالوا ان االمور ستكون صعبة جدا بعـد ايلـول              "االمم المتحدة   
  ".سمع شيئا رسميا اما عن موضوع قطع المساعدات فاننا لم ن" واضاف
من الشعب االسرائيلي مع السالم وأنا اقول لهم انتم تريدون السالم ونحن نريد الـسالم                % 70ان  "وقال

ويجب ان نعمل جميعا من اجل تحقيق السالم اليوم قبل غدا وكلما اسرعنا كلما كان ذلك افضل وال اريد                   
  ".ان يأتي وقت نقول فيه ليتنا فعلنا هذا

من االن وحتى القاء الخطاب في الجمعية العامة فان ال افكار           ..ن نركز على مجلس االمن    االن نح "وقال  
ايا كانـت   "واضاف  " عندنا سوى الذهاب الى مجلس االمن وبعد ذلك نجلس في القيادة ويتم اتخاذ القرار             

  ". ايلول فاننا سنعود الى قيادتنا لنقرر23النتيجة بعد 
" االصوات التسعة المطلوبة في مجلس االمـن فـان الـرئيس قـال            وعما اذا كانت تتوفر لدى فلسطين       

  ". دول تعترف بنا في مجلس االمن9معلوماتنا هو ان هناك 
وذكر انه ال توجد ترتيبات للقاء الرئيس االمريكي باراك اوباما على هامش اعمال الجمعية العامة ولكنه                

نب ربما يكون اولهم وزير الخارجية الروسـي        قال انه سيلتقي بعدد من القادة والمسؤولين العرب واالجا        
  .سيرجي الفروف

منذ ايلول الماضي كانت هناك محاوالت للعودة الى المفاوضات وتعرفـون           "واشارالرئيس عباس الى انه     
ان االميركيين حاولوا من خالل المفاوضات المباشرة وغير المباشرة وفشلوا وقد قلنا لهم انه اذا لم تكـن             

ننا سنذهب االمم المتحدة وقالوا انهم لن يوافقوا على الذهاب الى االمم المتحدة فقلنا لهم               هناك مفاوضات فا  
هل من الممكن ان تجلبوا لنا مقترح ثالث فلم يجلبوا وقد مضى وقت طويل ولكننا بقينا على اتصال معهم                   

  ".لفترة طويلة ولم يتم التقدم باي افكار جديدة
ط كبير للعودة الى المفاوضات على اسس اخرى وقد قلنا لهـم            في االسبوع الماضي جرى ضغ    " واضاف

 تموز وما تقدمونه االن ال نستطيع ان نتعامل معه، لدينا طلبين فقط للعودة الـى                11ان ما تم رفضه في      
 مع تبادل متفق عليه لالراضي ووقف االستيطان واذا ما حدث ذلـك             1967االول حدود    ..المفاوضات  

  ".نعود الى المفاوضات
هم الذين يدفعون االمور للعنف، نحن لن نعـود         " وطنين على الفلسطينيين وقال   توحذر من اعتداءات المس   

الى انتفاضة اطالقا ولن نعود الى العنف اطالقا وكل ما سيقوم به الشعب هو احتجاجات سلمية في داخل                  
خريب ويقوم المـستوطنون    المدن وانما المستوطنين يدربون الكالب ويفلتحوا علينا الخنازير من اجل الت          
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ان .. باحراق البيوت والمساجد ويقتلعون االشجار وتخرب الخنازير الـزرع والكـالب تهـاجم النـاس              
  ".تعليماتنا هي ان كل شيء يجب ان يكون سلميا

 واضـاف  "موقف حماس سمعته في الصحافة"وعن موقف حماس من قرار التوجه الى االمم المتحدة قال  
 193نحن نـذهب الـى       نني ال احب ان تتماهى حماس في موقفها مع اسرائيل،         اسفت لموقف حماس أل   "

هل هذا غير مناسب؟ اما لماذا قالوا ذلـك          دولة وهو اكبر منبر في العالم فهل هذا عمل احادي الجانب؟          
  ".فانا ال اعرف

لعرب ان يـوفروا    طلبنا من ا  " وقال "توجد عندنا ازمة مالية حقيقية تتفاقم     "من جهة ثانية فقد اكد على انه        
  ".لنا شبكة امان اذا ما حدثت مقاطعة ولكن لم يحدث تجاوب

  19/9/2011، القدس، القدس
  

  لقاء سري لفياض وباراك في نيويورك": النهار" .3
أن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض اجتمع سراً مع وزيـر           " النهار"علمت   : علي بردى  -نيويورك  

  .في أحد فنادق نيويورك، من غير أن يرشح شيء عن طبيعة اللقاءالدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك 
  19/9/2011، النهار، بيروت

  
  قادرون على ممارسة العمل والمسؤولية كدولة سيدة : فياض .4

انطلقت االجتماعات المعنية بفلسطين في األمم المتحدة أمس        :  راغدة درغام ورندة تقي الدين     -نيويورك  
فلسطينية في لقاء للدول المانحة ترأسه وزير خارجية النروج يونـاس غـار             بشق بناء مؤسسات الدولة ال    

جهوزيـة فلـسطين لممارسـة العمـل        "ستور مع رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض، وركز على          
وسينطلق الشق السياسي من بحث موضوع فلسطين       . ، كما قال فياض في تقريره     "والمسؤولية كدولة سيدة  

 للجمعية العامة التي باتت     66باس الى نيويورك للمشاركة اليوم في الدورة الـ         بوصول الرئيس محمود ع   
  .توصف بأنها دورة فلسطين

وأكد فياض في تقريره جاهزية المؤسسات الفلسطينية لتوفير األمن والعدالة وتأمين الخدمات العامة وبيئة              
 ما أعلنـه المجتمـع الـدولي بإننـا          ما يؤكد "مؤاتية لالستثمار االقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية        

هما "وشدد على أن االحتالل اإلسرائيلي وسياساته       . "قادرون على ممارسة العمل والمسؤولية كدولة سيدة      
  . "العائق امام عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة

ببه االحتالل واستمرار السيطرة اإلسرائيلية على  عدم قدرتنا على تطبيق المبادرات التنموية س      "واعتبر أن   
 في المئة مـن     60التي تشكل   ) الخاضعة امنيا واداريا لالحتالل    ("ج"القدس الشرقية وما يعرف بالمنطقة      

وأضاف أن التقسيم الذي سببه جدار الفصل والمستوطنات ونظام عرقلة التنقل والحركـة             . الضفة الغربية 
وختم بأنه رغـم اسـتعداد      . " قدرتنا على تأمين الخدمات الى كل مواطنينا       يعيق"واستمرار حصار غزة،    

إلعالن الدولة إال أن الجهود الفلسطينية لن تتوقف حتى بعد تأسيس الدولة لتحقيق التنميـة واإلصـالح                 
  .ومعالجة آثاء االحتالل المدمرة على االقتصاد الفلسطيني

  19/9/2011، الحياة، لندن
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   حق النقض سنحاول العودة الى الجمعية العموميةواشنطناستخدمت إذا : حنان عشراوي .5
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية حنـان عـشراوي              : علي بردى  - نيويورك  

الى األمين العـام    " قبل نهاية الشهر الجاري   "أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقدم        " النهار"لـ
في المنظمة الدولية، من غير أن تستبعد اللجوء الى         " طلباً للعضوية الكاملة  " مون   -كي  لألمم المتحدة بان    

إذا اسـتخدمت   " دولة مراقبـة  "الجمعية العمومية لألمم المتحدة بغية رفع مستوى التمثيل الفلسطيني الى           
  .الواليات المتحدة حق النقض في مجلس األمن

.  المكان الذي سنحـصل فيـه علـى العـضوية الكاملـة            سنذهب في النهاية الى مجلس األمن،     : "وقالت
إذا استخدمت الواليات المتحدة حق النقض، سنحاول العودة الى الجمعية العمومية، إما عبـر              : "وأضافت

ال نريـد   ... قرار متحدون من أجل السالم، واما عبر مشروع لرفع مستوى التمثيل في الجمعية العمومية             
  ".حالته على لجان أخرىأي تالعب بالطلب، بالتأجيل بإ

  19/9/2011، النهار، بيروت
 

   سنبقى متمسكين بعضوية الدولة الكاملة رغم العقبات :عبد اهللاعبداهللا  .6
" المـستقبل "أكد سفير دولة فلسطين في لبنان عبد اهللا عبد اهللا في حديث الـى               :  باسمة عطوي  - حاورته

ل كلمة فلسطين فـي الجمعيـة العامـة لألمـم           الرئيس محمود عباس سيلقي يوم الجمعة المقب      " أمس أن   
االمتحدة، وسيسلّم االمين العام الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة فـي منظمـة االمـم                

إذا وضعت عقبات أساسية من دولة كبرى كالواليات المتحدة، فال نعتبر ذلـك             "، مشيراً الى انه     "المتحدة
  ". رة فسننجح في المرة المقبلة، والمهم ان نبقى متمسكين بهذا الحقفشالً، وإذا لم تنجح خطوتنا هذه الم

 19/9/2011، المستقبل، بيروت
 

   يخوض معركة االعتراف بالدولة الفلسطينية عباس: تقرير .7
يـصل الـرئيس الفلـسطيني      :  محمد علي صالح   ، نظير مجلي  ، تل أبيب واشنطن علي الصالح     - عمان

رك اليوم مسلحا بتأييد شعبي غير مسبوق لمسعاه لنَيـل العـضوية            إلى نيويو ) أبو مازن (محمود عباس   
 في المائة من    80وحسب استطالع أجرته مؤسسة فلسطينية بدعم أميركي فإن         . الكاملة في األمم المتحدة   

المستطلعين يؤيدون هذه الخطوة، ليس هذا فحسب، بل إن الغالبية الفلسطينية العظمى مـستعدة لتحمـل                
ية وغيرها الناجمة عن هذه الخطوة، بعد التهديدات األميركية واإلسرائيلية بفرض عقوبات            التداعيات المال 

  .مالية وأخرى سياسية، بحسب هذا االستطالع
وسيحط أبو مازن في نيويورك ويدخل دهاليز األمم، ليس فقط لتثبيت اسم فلسطين كدولة في المنظومـة                 

ا األول، أال وهو الرعايـة الدوليـة، بعـد أن ظلـت             الدولية، بل ليعيد المفاوضات إلى مسارها وحضنه      
ـ            . "الشرق األوسط "لسنوات طوال حبيسة المفاوضات الثنائية برعاية أميركية، كما قال مسؤول فلسطيني ل

لكن الرئيس الفلسطيني سيصل إلى األمم المتحدة، وإلى ساحة معركة غير محسومة النتائج بغض النظر                
 أصوات من أعـضاء مجلـس   9كي، فالجانب الفلسطيني يجب أن يضمن    األمير) الفيتو(عن حق النقض    

ـ  لذلك فإن المعركة   .  ليحصل على العضوية في ما لو أن الواليات المتحدة لم تستهدف الفيتو            15األمن ال
ستتواصل حتى اللحظة األخيرة بين الجانب الفلسطيني الذي يدخل بقوة، وبوفد كبير منه وصل مبكرا إلى                

ن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، ووزير الخارجية رياض             نيويورك، كأمي 
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المالكي، وبين الواليات المتحدة التي تحاول بالترغيب أحيانا وبالوعيد أحيانا أخرى تجنيب نفسها حـرج               
  .شهدهااستخدام الفيتو وتداعياته، خصوصا على صعيد المنطقة، وفي ظل األوضاع الحالية التي ت

ويتجاوز عدد الوفد الفلسطيني األربعين، منهم خمسة أعضاء في اللجنة المركزية هم نبيل شعث وصائب               
عريقات ونبيل أبو ردينة ومحمد شتيتة وعزام األحمد وقيس عبد الكريم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمـة                

  .التحرير، إضافة إلى الطاقم الدبلوماسي واألمني وعدد من الصحافيين
لمعركة تحتدم حول بعض األصوات غير المحسومة في مجلس األمن، وتحديدا كمـا قـال المـسؤول                 وا

وحسب المسؤول فإن األصـوات     . الفلسطيني، نيجيريا والغابون والبرتغال، إضافة إلى بريطانيا وفرنسا       
يـل  لبنان العضو العربي الوحيد في المجلس، ترأس دورتـه الحاليـة، والهنـد والبراز             : المحسومة هي 

أما األصوات المعارضة فهي بـالطبع الواليـات        . والبوسنة وروسيا والصين وكولومبيا وجنوب أفريقيا     
  .المتحدة وألمانيا التي أعلنت بوضوح معارضتها لهذه الخطوة

  19/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  عباس يلتقي السفراء العرب المعتمدين لدى عمان: السفير الفلسطيني باألردن .8
الـرئيس  "إن " الغـد "لـ السفير الفلسطيني في عمان عطااهللا خيري    قال  : )بترا( -نادية سعدالدين  -عمان  

عباس التقى في عمان، قبيل مغادرته إلى نيويورك، السفراء العرب المعتمدين لدى األردن، الذين أكـدوا                
  ".1967دعم بالدهم ووقوفهم مع المطلب الفلسطيني بطلب عضوية الدولة على حدود 

تلقى عباس أمس اتصاالً هاتفياً من المستشارة األلمانية أنغيال ميركـل، استعرضـا خاللـه آخـر                  "كما
عـدم تعـارض    "وأكـد عبـاس      ".التطورات في المنطقة، وبخاصة التوجه الفلسطيني إلى مجلس األمن        

 وعاصمتها القدس المحتلة مـع عمليـة الـسالم          1967الحصول على عضوية دولة فلسطين على حدود        
، بينما من المنتظر صدور بيان اللجنة الدولية الرباعية في أعقاب اجتماعهـا بنيويـورك،               "فاوضاتوالم

  .لبحث الموقف من قرار القيادة الفلسطينية
وقد غادر الرئيس عباس أمس على رأس وفد كبير إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الـدورة الـسنوية                  

  . الشهر الحالي23ر أن يلقي خطابا في للجمعية العامة لألمم المتحدة، إذ من المقر
  19/9/2011، الغد، عمان

  
   "إسرائيل"ـال مبرر لمعارضة التوجه لألمم المتحدة إال إذا كان هناك انحياز ل: نمر حماد .9

 جدد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس، اليوم األحد، التأكيد علـى أن             : محمود خلوف  - وفا -القاهرة  
ة كان خطوة ال بد منها في ظل عدم تقديم شيء حقيقي للجانب الفلـسطيني يـضمن                 التوجه لألمم المتحد  

  .الوقف التام لالستيطان والعودة للمفاوضات على أسس واضحة وإطار زمني محدد
في مستهل مهمة إعالمية في مصر دعما السـتحقاق أيلـول، علـى أن              ' وفا'وشدد حماد في حوار مع      

 أنه ال يوجد أي مبرر سياسي أو قانوني يفتـرض أن يمنـع قبـول                الذهاب إلى مجلس األمن ينطلق من     
 دون حـل؟،    1945إلى متى تبقى هذه القضية التي تبحث منذ         : وتساءل .فلسطين دولة في األمم المتحدة    

ال يوجد أي مبرر لمعارضة التوجه لألمم المتحدة إال إذا كان هناك انحياز للموقف اإلسـرائيلي                : مضيفا
  .ه األرض متنازع عليهاالذي يدعي بأن هذ

  18/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  خليل الحية يدعو إلى طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني .10

دعا القيادي والنائب عن حماس خليل الحية في تقرير للجنة السياسية           : ـ احمد رمضان ووكاالت    رام اهللا 
التوجه بطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية علـى كامـل         "ية خالل اجتماع المجلس التشريعي الى       والقانون

 ".والتأكيد على حق الفلسطينيين كافة بالعيش في حدود هذه الدولة         ) فلسطين التاريخية ( التراب الفلسطيني   
 الهدف الـذي انـشئت    على منظمة التحرير الفلسطينية التمسك بالحقوق والدفاع عنها باعتبارها        "واوضح  

  ".ألجله ورفض كافة المحاوالت التي تهدف الى التفريط باي قطعة من ارض فلسطين
  19/9/2011، المستقبل، بيروت

  
  موقف حماس المعارض للتوجه لألمم المتحدة ُأخذ بعناية فائقة: البردويلصالح  .11

لبردويل أن موقف الحركة من الدكتور صالح ا" حماس"أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية  :غزة
محمود عباس إلى األمم المتحدة تم أخذه بشكل مؤسساتي ويعناية فائقة، وأنه ال  توجه رئيس السلطة

  .خالف بشأنه بين قيادات ومؤسسات الحركة
ومؤسساتها اإلعالمية إلى عدم " فتح"قيادة حركة " قدس برس"ودعا البردويل في تصريحات خاصة لـ 

ومؤسساتها بشأن الموقف من الذهاب إلى " حماس" الحديث عن خالفات بين قيادات إضاعة الوقت في
األمم المتحدة، والعمل بدال من ذلك على تقديم إجابات صريحة وواضحة حول المآخذ التي أشارت إليها 

  .بشأن الذهاب إلى األمم المتحدة" حماس"
موقف من الذهاب إلى األمم المتحدة، بشأن ال" حماس"الحديث عن وجود خالفات بين قيادات : "وقال

واالستشهاد على ذلك بموقف الدكتور أحمد يوسف ليس دقيقا، فنحن مع احترامنا للدكتور أحمد يوسف 
كمحلل سياسي فهو ليس قياديا في الحركة وال يتحدث باسمها، وبالتالي موقفه ال يعبر عن موقف 

  ".لتي تعكس مواقفها، التي لها مؤسساتها اإلعالمية والسياسية ا"حماس"
  18/9/2011قدس برس، 

  
  توجه السلطة لمجلس األمن لن يعيد الحقوق :الجهاد .12

، بأن توجه السلطة الفلسطينية لمجلـس       2011-9-18أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، األحد        
 التي تتواصل على     بأنه لن يعيد حقاً، ولن يمحو المعاناة       الفلسطينية،األمن الدولي لطلب االعتراف بالدولة      

  . مرأى العالم
وقالت الجهاد في تصريح صحفي، إنه جهد غير مدروس هدفه األساس الحفاظ على السلطة التي جـاءت     

وهو بالتالي جهد ال يأتي في سـياق النـضال كمـا يـروج              ",نتاج حالة تفاوضية وصلت طريقاً مسدوداً     
 ". البعض

 18/9/2011فلسطين اون الين، 
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  حكومة العراقية لحماية الالجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى وطنهم تدعو الحماس .13
بشدة اقتحام قوات األمن العراقية لمجمع البلديات، واعتقالها " حماس"استهجنت حركة المقاومة اإلسالمية 

حماية الالجئين "عددا من الالجئين الفلسطينيين، داعيةً الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها في 
  ". لفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهما

نـستهجن اقتحـام األمـن      " حماس"إننا في حركة    : "2011-9-18س في بيان صحفي، األحد      اوقال حم 
العراقي لمجمع البلديات ومداهمته للبيوت، ولجامع القدس، واعتقاله عددا من الالجئين الفلسطينيين، األمر             

  ". الذي يزيد من معاناتهم في العراق الشقيق
 18/9/2011فلسطين اون الين، 

  
  فتح اقترح على عباس بديالً من تقديم طلب الحصول على عضوية مجلس األمنبقياديا : الحياة .14

 اقتـرح  "فتح" أن قيادياً بارزاً في حركة "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ   :  فتحي صباح  -غزة  
ديالً من تقديم طلب الحصول على عضوية كاملة        على الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية للحركة ب       

االقتراح يتمثل في تقديم الفلسطينيين بياناً الى مجلـس األمـن        "وأوضحت أن   . لفلسطين من مجلس األمن   
بديالً من مشروع قرار للتصويت عليه، على أن يقره مجلس األمن ويـصبح جـزءاً مـن مرجعيـات                   

 يقضي بأن يتضمن البيان الحقوق الفلسطينية كافة، بما فيها          االقتراح"وقالت إن   . "المفاوضات مع إسرائيل  
 1967) يونيـو (قضايا القدس والالجئين واالستيطان واالعتراف بالدولة على حدود الرابع من حزيران            

  ."كدولة تحت االحتالل اإلسرائيلي
سطينية التـي   وأشارت الى أن االقتراح لقي معارضة عدد من قيادات الحركة والفصائل والشخصيات الفل            

يأتي في سياق خطوات تكتيكية تهدف الى تحسين شروط العودة الى مائدة المفاوضات، فيما              "اعتبرت أنه   
وأضافت أن االقتراح يهـدف     . "هم يريدون التوجه الى األمم المتحدة في إطار توجه أو خطة استراتيجية           

ل تقديم الطلب والتصويت عليـه مـن        في حا ) الفيتو ("تالفي استخدام الواليات المتحدة حق النقض     "الى  
 اإلدارة األميركية أمام تأييـد غالبيـة دول العـالم           "عدم إحراج "األعضاء الخمسة عشر، كما يهدف الى       

األعضاء في األمم المتحدة حق الفلسطينيين في الحصول على العضوية الكاملـة وعـدم الـدخول فـي                  
  ."ت المالية للسلطة الفلسطينيةمواجهة معها، وما قد يترتب عن ذلك من قطع المساعدا

تم اإليعاز لممثل منظمة التحرير لدى األمم المتحدة رياض منصور بجس النبض في شأن              "وأوضحت أنه   
شعر بالحرج وعـدم    " الذي   "االقتراح وبحثه مع عدد من الدول واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون            

نصور أنه ستتم إحالته على المستشار القـانوني لألمـم          الرضا عن االقتراح لدى إبالغه به، وأنه أبلغ م        
مبعث حرج مون وعدم رضاه راجع الى أن البيـان          "وأشارت الى أن    . "المتحدة لفحصه وإبداء الرأي فيه    

غير متوافق مع اآللية المتعارف عليها في مثل هذه الحاالت، وخوفاً من أن تبدو األمم المتحـدة وكأنهـا                   
لشعب الفلسطيني وطموحاته في حال تبنى المجلس البيان بديالً من قرار الحصول            تقف حائالً أمام حقوق ا    
االقتراح أثار غضب الرئيس نيكوال ساركوزي الذي طلب عقـد          "ولفتت الى أن    . "على العضوية الكاملة  

 على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العمومية في إطار         "اجتماع عاجل مع الرئيس عباس في نيويورك      
  . لها66الدورة 

  19/9/2011الحياة، لندن، 
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   ضد الدولة الفلسطينية يتعارض مع قيم ومبادئ العالم الحرالفيتو: فتح .15
ضغوط اإلدارة األمريكية على السلطة الوطنية، منافيا لقيم العدالة والحرية          ' فتح' اعتبرت حركة    :رام اهللا 

  . بناوالديمقراطية، وأكدت أنها لن تثني القيادة عن تحقيق أهداف شع
وقال الناطق باسم الحركة فايز أبو عيطة في تصريح صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، اليوم األحـد،                 
إن الوقوف إلى جانب حقوق شعبنا مسألة أخالقية، معتبرا ضـغوط اإلدارة األمريكيـة علـى القيـادة                  

  .الفلسطينية أمرا متناقضا مع قيم العدالة والحرية والديمقراطية للعالم الحر
يجب أن ينسجم مع قرارات ومبادئ األمم المتحدة، ونعتبر استخدامه          ' الفيتو'إن استخدام   'وقال أبو عيطة    

ضد حق الفلسطينيين بالحصول على عضوية كاملة في األمم المتحدة متعارضا مـع الـشرائع الدوليـة                 
  .'الصادرة عن األمم المتحدة

  19/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   الفلسطينية في دمشق تحذر من خطوة عباس التوجه إلى األمم المتحدةالفصائل .16
دعت الفصائل الفلسطينية وبعض الشخصيات المستقلة الى رفـض خطـوة توجـه             :  يو بي آي   -دمشق  

  .رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى األمم المتحدة لطلب اإلعتراف بدولة فلسطينية
الخطوة المنفردة التي تقدم عليها السلطة      'خالل اجتماع عقدته في دمشق األحد من هذه         وحذرت الفصائل   

  .'بمعزل عن توافق وطني فلسطيني
ان هذا التحرك يتم بعيداً عن إستراتيجية وطنية        'وقالت الفصائل والهيئات المشاركة في اإلجتماع في بيان         

ل انه يهدف العادة استنساخ مسار المفاوضات بعد        للتحرر والمقاومة وخيارات شعبنا وثوابته الوطنية، ب      
  .'الفشل الذريع الذي منيت به، وسلسلة التنازالت والتفريط بالحقوق

اي حراك فلسطيني او عربي يجب ان ال يكون على حساب الحقوق الوطنية والتاريخيـة               'وأكد البيان أن    
الفلسطيني ناضل من اجل إقامـة      في فلسطين، وخاصة حق العودة وتقرير المصير والقدس وان الشعب           
  .'دولة فلسطينية حقيقية على ارض محررة بعيد عن اإلتفاقيات والمعاهدات

ان هذه الخطوة المنفردة تأتي بمعزل عن أي توافق وطني فلسطيني مما ينذر بمخاطر حقيقيـة                'وأوضح  
  .على مستقبل القضية الفلسطينية، وهو إجراء يتم من دون حصول إجماع وطني

 19/9/2011س العربي، لندن، القد
  

  الذهاب لألمم المتحدة ال ينهي المعركة السياسية مع االحتالل: عبد الرحيم ملوح .17
الذهاب إلـى   'إن  : قال نائب أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح          : بسام أبو الرب  

ي، باعتباره تحديا علـى أرض الواقـع،        األمم المتحدة ال ينهي المعركة السياسية مع االحتالل اإلسرائيل        
  .'فالدولة ستقام على هذه األرض التي تهود وتتوسع بها المستوطنات

ـ     نحن ندرك جديا أن الدولة تقام على األرض الفلـسطينية          '، اليوم األحد،    'وفا'وأضاف ملوح في حديث ل
 أن المطلوب من األمم المتحدة      وبأيدي الفلسطينيين، وال تقام في األمم المتحدة وال في أي مكان آخر، إال            

  .'مساندة شعبنا ومساعدته الستعادة حقوقه الوطنية وإنهاء االحتالل
الذهاب لألمم المتحدة ال يعني استبدال حق بحق، وإن منظمة التحرير هي من سيتوجه إلى األمـم                 'وقال،  

ة قضاياه من حق العـودة      المتحدة وستبقى ممثل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده حتى تنتهي كاف           
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والمياه والقدس وغيرها، وإن حق العودة حق ال يستبدل والذهاب لألمم المتحدة ال يعني التنازل عن هذا                 
  .'الحق

  18/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   تكتيك الستعادة المفاوضاتسبتمبر/ خطوة أيلول: خالدة جرار .18
كتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جـرار توجـه الـرئيس             وصفت عضو الم  : رام اهللا 

محمود عباس وفريق من منظمة التحرير لألمم المتحدة للمطالبة بعضوية فلسطين كدولـة فـي األمـم                 
  ".إسرائيل"وبأنها تكتيك الستعادة مفاوضات ثنائية بين السلطة و" الوهم"المتحدة بالخطوة 

 لألمم المتحدة بالصيغة التي تعلنها القيادة يهدف إلدارة أزمة المفاوضات بعـد             التوجه"إن  : وقالت جرار 
وكانت جـرار   ".وصولها إلى طريق مسدود، وهو تكتيك للضغط على الرعاية األمريكية للمفاوضات فقط           

  .نظمتها اتحاد لجان الطلبة في رام اهللا األحد" استحقاق أيلول"تتحدث في ندوة بعنوان 
  18/9/2011، )صفا(الفلسطينية وكالة الصحافة 

  
   تتهم أمن السلطة باعتقال ثمانية من أنصارها في الضفةحماس .19

أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتقال ثمانية " حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية  :رام اهللا
  . من أنصار الحركة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

  18/9/2011قدس برس، 
  

   الجهود األميركية معتمدا علىفشل المشروع الفلسطيني في األمم المتحدةنتنياهو واثق من  .20

أعرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ثقته بفشل المشروع الفلسطيني في األمم المتحـدة،               
د ال تضطر إلـى     ، وأضاف أن واشنطن ق    "الجهود األميركية العظيمة  "وقال إنه يعتمد في تقديره هذا على        

ألنها تحاول منع تجنيد أكثرية تـسع       "في مجلس األمن إلجهاض المشروع،      ) الفيتو(استخدام حق النقض    
  ."السالم يتحقق فقط من خالل المفاوضات المباشرة"وقال إن . "دول أعضاء في مجلس األمن

رور، بـالقول إن  شدد رئيس مجلس األمن القومي في الحكومة اإلسرائيلية، الجنـرال يعقـوب عاميـد       و
  . حكومته لن تدفع ثمن هذا الموقف األميركي اإليجابي بأي تنازل عن مواقفها

الغاضبة من السلطة الفلسطينية على إصـرارها الـشديد         "وقالت أوساط إسرائيلية إن اإلدارة األميركية،       
تظهـر للفلـسطينيين    " ، تستّل حاليا سيفا جديدا    "التوجه لمجلس األمن طالبة االعتراف بالدولة الفلسطينية      

 المقصود هو محاولة تشكيل     "السيف"و. "بواسطته أنهم سيفشلون فشال ذريعا في تحديهم الواليات المتحدة        
فحسب دستور المجلس يحتاج كل مشروع قـرار إلـى          . مجموعة رافضين للمشروع داخل مجلس األمن     

 مضمونة لصالح الفلسطينيين،    وفي المجلس الحالي توجد سبع دول     . تأييد تسع دول حتى يطرح للتصويت     
وهناك ثالث دول فقـط تـرفض       . هي لبنان وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل ونيجيريا        

وتحاول الواليات المتحدة تجنيد البقية ضد      . المشروع الفلسطيني، هي الواليات المتحدة وألمانيا وكولومبيا      
فإذا ضمنت سـبع دول معارضـة، فلـن         . ابون والبرتغال فرنسا وبريطانيا والبوسنة والغ   : القرار، وهي 

  .تحتاج إلى استخدام الفيتو
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ويتمنى نتنياهو أن تنجح هذه الجهود األميركية ليعتبرها انتصارا لسياسته، مع العلم أن الفلسطينيين، فـي                
  . هذه الحالة، سينجحون في إحراز اعتراف كدولة مراقبة

 19/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  فلسطين بعد إعالن دولة "إسرائيل"نتفاضة قضائية فلسطينية ضد تستعد إل" ائيلإسر" .21
العبرية أمس النقـاب عـن أن الدولـة         ' يديعوت أحرونوت 'كشفت صحيفة   :  زهير أندراوس  - الناصرة

نية العبرية تستعد لمواجهة ما أسمته المصادر السياسية واألمنية في تل أبيب إلى انتفاضة قضائية فلـسطي               
  .ضد إسرائيل بعد الحصول على االعتراف األممي بدولة فلسطين

                 طاقما كبيرا يتضمن خبراء في القـانون الـدولي وبحسب المصادر عينها فقد أقيم في الجيش اإلسرائيلي
لمواجهة مئات أو أكثر من الدعاوى التي ستقوم الدولة الجديدة بتقديمها إلى محكمة العدل الدوليـة فـي                  

  . الفتةً إلى أن المستوطنين سيكونون أول من تُقدم ضدهم الدعاوىالهاي،
وأكدت المصادر القضائية للصحيفة على أن المحكمة ستستجيب أوتوماتيكيا للدعاوى الفلسطينية، األمـر             

  . لتل أبيب في المحافل الدولية"عويصة"الذي سيخلق مشكلة 
ائيليين يتخوفون من أن يباشر الفلسطينيون مالحقات قـضائية         وتابعت الصحيفة قائلةً إن المسؤولين اإلسر     

  .دولية ضد االستيطان في الضفة الغربية في حال قبول عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة
وقال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو إن انضمام دولة فلسطين إلى األمـم المتحـدة سيـسمح                 

  .د االستيطان أمام المحكمة الجنائية الدولية في الهايللفلسطينيين بتقديم شكوى ض
وشرح أستاذ القانون الدولي يوفال شاني للصحيفة إن التصويت في األمم المتحدة سيـسمح للفلـسطينيين                
بتقديم شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب ببناء المـستوطنات               

وأضاف شاني خالل مؤتمر في المعهد اإلسرائيلي       . ولة هي الدولة الفلسطينية   في منطقة تخضع لسلطة د    
للديمقراطية قائالً إن الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد االستيطان تبدو في هذا المضمون أقـوى                

وبحـسب  . واخطر ورقة ضد إسرائيل سيمتلكها الفلسطينيون بعد التصويت على عضوية دولة فلـسطين            
فإن المسؤولين اإلسرائيليين من الممكن أن يجدوا أنفسهم مبعدين من المجتمع الدولي مثـل معمـر          شاني  
  .القذافي

  19/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  تحذر أمريكا من حلف عربي تركي معاد " إسرائيل" .22

 معاد  حليفتها الواليات المتحدة من ظهور حلف عربي تركي       " إسرائيل"حذرت   : حنان البدري  -واشنطن  
اشتمل علـى تحليـل     " اإلسرائيلي"، أمس، ان التحذير     "الخليج "ـوذكرت مصادر أمريكية ل    .لمصالحهما

وعلى رأسها مصر بالتركيز على توجهات الرأي       " الدول المفتاح "مواقف للوضع داخل دول عربية كبرى       
بية لتصريحاتئرئيس الوزراء   والواليات المتحدة، وردود الفعل الرسمية والشع     " إسرائيل "ـالعام المعادية ل  

 كان الحالة الواضـحة     - في رأيهم    -التركي رجب طيب أردوغان األخيرة بالقاهرة وغيرها، واألخطر         
بما يعيد لألذهان موقف هؤالء عشية حرب       " إسرائيل"والخطرة في قاعة جامعة الدول العربية بخصوص        

  . وقرار العرب وقف ضخ نفطهم1973
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بأن أي نظام جديـد     " إسرائيليين"أنه بشأن سوريا، فإن واشنطن طمأنت       " ليجالخ"من جهة أخرى، علمت     
  .في سوريا سيقيم سالماً معهم

  19/9/2011، الخليج، الشارقة
  

  جنود اسرائيليون فارون من الخدمة ويؤيدون قيام دولة فلسطينية .23
ية لألمم المتحدة، من اجـل      ، تأييده لتوجه القيادة الفلسطين    )مقاتلون من اجل السالم   (أعلن تجمع   : بيت لحم 

  .نيل عضوية فلسطين في المنظمة الدولية
ويتشكل هذا التجمع، من جنود ومجندات فارين من الخدمة في صفوف جـيش االحـتالل اإلسـرائيلي                 
ويرفضون االحتالل واالستيطان ويؤيدون قيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس فوق األراضي المحتلـة             

  .67عام 
 هذا التجمع، خالل مشاركتهم في فعاليات ضد االستيطان نُظمت، آخر االسـبوع، فـي               وقال اعضاء من  

كإسرائيليين ان يكون للشعب الفلسطيني دولة مستقلة في        ": عدد من المواقع الفلسطينية، انه من مصلحتهم      
 وعاصمتها القدس حتى يعيش الجميع بسالم، ودون دولـة فلـسطينية ال يمكـن ان يعـم                  67حدود عام   

  ."المالس
واستنكروا استمرار االحتالل فوق اراضي دولة فلسطين وشددوا على ضرورة ازالة االحتالل والجدران             

  .والمستوطنات جميعها من دولة فلسطين
  19/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  عضو مشارك في المركز األوروبي لألبحاث النووية" إسرائيل" .24

أمس األحد أن الكيان حصل على وضـع        " اإلسرائيلية"الخارجية  أعلن متحدث باسم وزارة     : )ب.ف  .ا  (
. عضو مشارك في المركز األوروبي لألبحاث النووية وقد يصبح عضواً كامالً فيه في غضون سـنتين                 

إن اتفاق الشراكة الصالح لسنتين تم توقيعه الجمعة من قبل المدير العام للمركز             "وقال يوناتان روزنزفيغ    
 النووية رولف هوير وسفير الكيان لدى مؤسسات األمم المتحدة في جنيـف اهـارون           األوروبي لألبحاث 

 بصفة مراقب غير عادي يسمح لباحثيها بالمشاركة في         1991منذ عام   " إسرائيل"وتحظى  ". ياعر -لشنو
ياعر  -وعبر السفير ليشنو  . التجارب في منشآت المركز والمشاركة في دوراته من دون حق التصويت            

العلمية على اعلـى مـستوى وكـذلك        " إسرائيل"بهذا االتفاق تعترف أوروبا بقدرات      "احه وقال   عن ارتي 
  ".بمساهمتها المنتظمة داخل المركز األوروبي لألبحاث النووية

  19/9/2011، الخليج، الشارقة
 

  "هذه بالدنا وليست بالدهم" و"إسرائيل"ال لدولة مخربين في قلب أرض : "المستوطنون .25
في الوقت الذي تستعد فيه قوات االحتالل اإلسرائيلي بحشود عـسكرية كبيـرة             : ظير مجلي  ن - تل أبيب 

وتهديدات علنية للفلسطينيين بسبب توجههم إلى األمم المتحدة، أطلق المستوطنون اليهـود فـي الـضفة                
 ،"هذه بالدنـا وليـست بالدهـم   "، و"ال لدولة مخربين في قلب أرض إسرائيل"الغربية حملة تحت عنوان    

توجهت قياداتهم خاللها بالدعوة إلى سلسلة نشاطات تخلد الوجود اإلسرائيلي في هذه األرض الفلـسطينية        
المحتلة، وبينها مسيرة استفزازية للمستوطنين على مداخل مدينة نابلس غدا الثالثاء، بمناسبة بدء أعمـال               
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ارق الطرقات وفـي المـستوطنات      وبدأوا في رفع أعالم إسرائيل على مف      . الجمعية العامة لألمم المتحدة   
  ."مظاهرة إثبات وجود للعالم أن هذه بالد إسرائيلية"وعلى سيارات المستوطنين، كـ

  19/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  عشرات الجنود ومجموعات يهودية متطرفة تقتحم األقصى .26
مجموعات مـن   ، أنجمال جمالعن مراسلها القدس المحتلة  من   ،19/9/2011،  الدستور، عمان ذكرت  

اقتحمت امس المسجد األقصى المبـارك تحـت        ،  المستوطنين وقادة الحركة االستيطانية في البلدة القديمة      
حراسة مشددة من الجيش والشرطة اإلسرائيلية والقوات الخاصة الـسوداء، وتجولـوا فـي الـساحات                

  .والمتحف في الغربواالروقة مع تركيز على منطقتي المصلى المرواني في شرق المسجد والمكتبة 
يأتي ذلك في ظل انتشار عسكري مكثف لقوات اإلحتالل في باحات ومحيط بوابات األقصى الخارجيـة                
وفي القدس القديمة، في وقت حلقت طائرة مروحية فوق المسجد على ارتفاعـات منخفـضة، مـصدرة                 

دس المحتلة لتسريع بناء    أصواتا مزعجة إلجبار المصلين على الخروج منه، تزامنا مع عقد مؤتمر في الق            
ونشرت شرطة وقوات االحتالل المزيد من عناصـر وحـداتها          . الهيكل المزعوم مكان المسجد األقصى    

الخاصة وحرس حدودها في الشوارع الرئيسة والفرعية في القدس القديمة المؤدية إلى المسجد األقـصى               
  .فضال عن تعزيز التواجد على البوابات الخارجية للمسجد

 من سكان البلدة القديمة في القدس بحجة االشتباه فيهم بالقاء الحجارة على             6ت الشرطة اإلسرائيلية    واعتقل
منازل تابعة للمستوطنين استولوا بالقوة على منزل في الحي االسالمي بالبلدة خـالل نهايـة االسـبوع                 

  .الفائت
مـستوطنين والخاليـا    وكشفت الشرطة وجيش االحتالل أمس عن توجه نحو العنف من قبل عـشرات ال             

  . االرهابية في المستوطنات
 ،النواب اإلسالميون في الضفة الغربيـة     ، أن   الضفة الغربية  من   19/9/2011،  السبيل، عمان  وأضافت

 لهبة جماهيرية شعبية ورسمية واسعة نصرة للمسجد األقصى، مستنكرين بـشدة اقتحـام قطعـان                وادع
لمسجد األقصى وخطورة استمرار هذه الخطـوات العدائيـة         المستوطنين باحاته أمس، ومؤكدين قدسية ا     
 من مغبة   ،نسخة عنه " السبيل"وحذر النواب في بيان وصل       .بحقه، الهادفة لنزع إسالمية المكان وتهويده     

تمادي قطعان المستوطنين وتسارع وتيرة اعتداءاتهم في ظل صمت عالمي وعربي مطبق يفـتح البـاب                
  .عتداءات، بل وأكثر منهاعلى مصراعيه لمزيد من هذه اال

 والقدس لتفعيل التواصل مع المـسجد األقـصى         48وناشد النواب الفلسطينيين في الضفة الغربية وأهالي        
مؤكدين ضرورة أال يقتصر التواصل مع المسجد األقصى على شهر رمـضان المبـارك والمناسـبات                

  .اإلسالمية
  

  لوث البيئة وسوء المناخمعتقلو النقب بين مطرقة االحتالل وسندان ت: فروانة .27
قال األسير السابق، الباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، إن معاناة األسرى في              : غزة

معتقل النقب الصحراوي تتفاقم يوما بعد يوم جراء األوضاع والظروف القاسية والمعاملة الـال إنـسانية                
شار الزواحف والحشرات الضارة، وتلـوث البيئـة        وسوء المناخ وقساوته صيفا وشتاء، باإلضافة الى انت       
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 ونفاياته النووية وما يتسرب منه من اشعاعات سامة، وما ينتج أيضا            "مفاعل ديمونا "بسبب قربه من شبح     
  .من تلوث للبيئة وباطن األرض جراء دفن مخلفاته السامة هناك

، وقد استشهد بداخله منـذ      1988آذار عام   /  مارس 17يذكر أن معتقل النقب الصحراوي تم افتتاحه في         
  .أسير أي ثلث اجمالي عدد األسرى) 2000(أسرى، ويقبع فيه اآلن قرابة ) 9(نشأته 

  19/9/2011، السبيل، عمان
  

   األسير رائد حوتري شهرا رغم مرضهعزل .28
أقدمت ادارة سجن هداريم الصهيوني على عزل االسير القسامي رائد حوتري مدة شـهر   : الضفة الغربية 

وأضافت عائلة االسـير التـي       .ل بزعم العثور داخل غرفة السجن التي يوجد فيها على هاتف خلوي           كام
تمكنت من زيارته أن إدارة السجن تحاول زيادة العذاب على األسير رائد الذي ظهر عليه النحول جراء                 

 ترفض تقديم   العزل مدة شهر وتفاقم مرض النقرس في إحدى ركبتيه، حيث اخبر العائلة أن إدارة السجن              
  .العالج األمر الذي يزيد من ألمه وعدم مقدرته على أداء الصالة بشكل اعتيادي

 كان قد تعرض لالعتقال منذ االنتفاضة األولى وتمت مطاردته بعد           -من مدينة قلقيلية  -يشار إلى ان رائد     
لها في وجهـه    م، واعتقلته سلطات االحتالل في عملية خاصة أصيب خال        2002عملية السور الواقي عام     

  .وعينيه نتيجة شظايا اصابته
  19/9/2011، السبيل، عمان

  
   المرضى يوجهون رسالة مناشدة الى كي مون النقاذ حياتهم االسرى .29

فيما بدأ وفد دول العالم بالتوجه الى نيويورك للمشاركة فـي الـدورة الـسنوية    : رام اهللا ـ وليد عوض 
 الفلسطينيون المرضى االحد رسالة الى االمين العـام لالمـم           للجمعية العامة لالمم المتحدة وجه االسرى     

  .المتحدة بان كي مون تناشده انقاذ حياتهم من سجون االحتالل االسرائيلي
هو من خط   )  عاما 27(واوضحت وزارة االسرى والمحررين الفلسطينيين ان األسير معتصم طالب رداد           

مون عشية افتتاح دورة الجمعية العامة لألمـم المتحـدة،          الرسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي         
وطلب األسير في رسالته من كي مون بإرسال         .باسم االسرى المرضى، مناشدا فيها التدخل إلنقاذ حياتهم       

الذين يتعرضون لسياسة قتل بطـيء حـسب        'لجنة دولية حقوقية للتحقيق في أوضاع األسرى المرضى         
  .'هم وصرخاتهمقوله، وال أحد يستجيب لنداءات

 أسيرا معاقا ومصابا بالـشلل الكامـل أو النـصفي،       45 أسيرا مصابا بالسرطان و    25وقالت الرسالة إن    
 أسيرا مصابا بأمراض نفسية وعصبية حياتهم باتت مهددة بالخطر، ال يتلقون العناية الصحية،              35وهناك  

أسوأ من السجن، ويفتقد لكل     'لرملة  وأشارت الرسالة إلى أن مستشفى ا      .وال يعيشون سوى على المسكنات    
المقومات الصحية، ويتعرض المرضى فيه إلى المداهمات والتفتيشات، وال تتوفر فيه األجهـزة الطبيـة               

  .'المساعدة
ومن ناحية اخرى قال تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى الفلسطينيين األحد، إن سلطات الـسجون                

بحق األسرى وذلك من خالل فرض إجراءات جديدة علـيهم          ' سفيةالتع'اإلسرائيلية صعدت من إجراءاتها     
مجموعـة  'وذكر أن ذلك يأتي في سياق        .تقضي بتقييد أيديهم وأرجلهم خالل الزيارات أو لقاء المحامين        

من اإلجراءات المشددة والوحشية التي بدأت إدارة سجون االحتالل تفرضها على األسرى فـي نطـاق                
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وأعلن األسرى، في بيان وصل وزارة األسـرى انهـم           .'رامتهم اإلنسانية هجمة شاملة على حقوقهم وك    
، مؤكدين أنهم سيقاطعون الزيارات ويمتنعون      'اإلجراء الخطير الذي يمس حقوقنا وكرامتنا     'يرفضون هذا   

وهدد األسرى بخطوات احتجاجية واسعة بدأوا يعدون لها لتنفيـذها     .عن لقاء المحامين إذا ما طبق عليهم      
  '.لول تقضي بالدفاع عن حقوقهم والرد على اإلجراءات والعقوبات المتواصلة بحقهمبعد أي

  19/9/2011، القدس العربي، لندن
  

   العراق فيتجمع العودة يطالب بوقف الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الالجئون الفلسطينيون .30
ـ    :'القدس العربي'لندن ـ   ع البلـديات لالجئـين   استنكر تجمع العودة الفلسطيني ما يتعـرض لـه مجم

الفلسطينيين في بغداد من حملة مداهمات واعتقاالت عشوائية من قبل األجهزة األمنية العراقيـة دون اي                
  . مبرر، بهدف ترعيب الناس وحثهم على الرحيل باتجاهات مختلفة

عـراق  منذ االحـتالل األمريكـي لل     'نسخة منه انه    ' القدس العربي 'وقال التجمع في بيان له وصل الـى        
وشعبنا الفلسطيني في العراق يتعرض ألبشع أنواع التنكيل واالضطهاد من قبل المليشيات المسلحة فـي               
العراق بهدف اقتالعهم وتهجيرهم، ولم تتوقف هذه الحمالت رغم مرورها بمراحل متفاوتة في الشدة قدم               

قلين، كما تـشرد اآلالف     خاللها الشعب الفلسطيني الالجئ في العراق عشرات الشهداء والجرحى والمعت         
  .'منهم في مخيمات صحراوية منها مازال قائماً ومنها ما انتهى إلى شتات جديد في أقاصي العالم

  19/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  بال عمل ومشتبه به.. الفلسطيني في لبنان: "عكاظ" .31
.. مع في لبنان وأرضـه    طا.. خارج عن القانون    .. "إرهابي": محمود عيتاني، بارعة فارس ــ بيروت     

فالالجئ الفلسطيني في لبنـان يختلـف       .. هي أوصاف اعتادت مسامع الفلسطيني في لبنان على سماعها          
ليس هذا فحسب، بل إن الفلـسطيني       . عن غيره من الالجئين الفلسطينيين في العالم العربي ومعه الغربي         

وما بين هذه المفـردات     . طينية ال تنتهى  ، حقا إنها مأساة فلس    "التوطين"لدى البعض متواطئ في مؤامرة      
  .السابقة، يعيش الفلسطيني حياة ال تليق بالبشر

يقول القيادي الفلسطيني في مخيم عين الحلوة أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبـو العـردات لــ                    
ى األراضي  مأساة الالجئ الفلسطيني في لبنان، تبدأ من أنه المشتبه األول في كل جريمة تقع عل              ": "عكاظ"

اللبنانية، كما أنه محروم من مزاولة المهن الكثيرة، فشهادة القانون والتعليم والهندسـة والطـب ال تفيـد                  
: ويضيف أبو العـردات    ."ممنوع من مزاولة هذه المهنة    "الفلسطيني المقيم في لبنان ألن القانون يقول إنه         

ويتساءلون . لك، وباختصار ال يمكنه العيش بكرامة     الفلسطيني في لبنان، ال يمكنه العمل كما ال يمكنه التم         "
الالجئ الفلسطيني في لبنان ينظـر إلـى        ": ويتابع ."!لماذا ينخرط الشاب الفلسطيني في الجريمة والفساد؟      

قيام الدولة الفلسطينية كضوء في النفق الذي يعيشه، وهو متمسك بحق العودة إلى فلسطين وبالحـصول                
ونحن في لبنان كشعب فلسطيني الجـئ ننتظـر هـذه           . از السفر الفلسطيني  على الهوية الفلسطينية وجو   

  ."اللحظة بفارغ الصبر
نحن نؤكد أنه من حـق الـشعب        ": "عكاظ"في المقابل، قال ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة لـ            

 إلـى   الفلسطيني أن تكون له دولة مستقلة كاملة السيادة على أرضه المحررة، وهذا األمر حقيقة بحاجـة               
استراتيجية فلسطينية موحدة من أجل تكريسه على أرض الواقع، ونحـن نـستغرب ونـدين الموقـف                 
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األمريكي الذي أعلن منذ أيام ويقول إن اإلدارة األمريكية ستستخدم حق الـنقض الفيتـو لمنـع قبـول                   
 لذلك نحن نطالب الرئيس محمود عباس أن يستمر فـي هـذا الموقـف،             . المشروع داخل مجلس األمن   

ويذهب إلى مجلس األمن، وأن يستند إلى موقف فلسطيني موحد من أجل المضي في تحقيـق المطالـب                  
  ."الفلسطينية المحقة

لألسف ال يوجد تنسيق في هذا المجال بين حركتي فتح وحماس، ولذلك نحن ندعو الرئيس               ": ويتابع بركة 
ن أجل االنطالق فـي اسـتراتيجية       عباس إلى التشاور مع بقية الفصائل الفلسطينية، ومع حركة حماس م          

فلسطينية موحدة حتى نواجه معا التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وندرس معا ماذا بعـد قـرار                 
من حقنا كشعب فلسطيني أن تكون لنا دولة مستقلة دون التنازل عن حـق العـودة،                . مجلس األمن القادم  

  ."مة التحرير الفلسطينيةوأن تكون القدس عاصمة لفلسطين ودون التخلي عن منظ
نحن من اآلن ندعو الرئيس عباس إلى المشاورات من أجل وضع خطة فلسطينية مشتركة ومدعومة من                

  . األمة العربية واإلسالمية
: "عكـاظ "في المقابل، للقيادي العسكري في مخيم عين الحلوة العقيد منير المقدح رأي مناقض فيقول لـ                

 عاما من المفاوضات لم تنتج أي شيء، ولم تعـد الحقـوق             20 في ظل    إعالن الدولة هو حراك سياسي    "
الفلسطينية لكن الدولة الفلسطينية معلنة منذ األزل، وهي تحت االحتالل اإلسرائيلي وهـذا االحـتالل ال                
يعترف باالتفاقات كاتفاق أوسلو الذي ال يلبي مطالب الشعب الفلـسطيني إال أن االحـتالل اإلسـرائيلي                 

رب العسكري، وفصل المناطق وأقام األسوار، لذلك فنحن ننظر إلى هذه الخطوة على أنهـا               استمر بالض 
المفاوضات العبثيـة   . من ضمن الحراك السياسي، وال نأمل أن تنتج شيئا خاصة في ظل الفيتو األمريكي             

مع هذا االحتالل وإصراره على قضم األراضي وال سيما في الضفة الغربية تؤكد لنـا علـى ضـرورة                 
لعودة إلى تثبيت الوحدة الفلسطينية والعودة إلى الكفاح المسلح، وأن ال يسقط هذا الخيار ألنـه الخيـار                  ا

  .الوحيد الذي يحقق مطالب الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة
  19/9/2011، عكاظ، جدة

  
32. لموظفي رئاسة األونروا احتجاجا على اإلجراءات التعسفية إلدارة الوكالةاعتصام: انعم   

أمس، أمام مبنى الرئاسة في عمـان،       ) األونروا(اعتصم موظفو رئاسة وكالة     :  نادية سعد الدين   -ان  عم
، إلدارة الوكالة بإزاء العاملين، والتي وصلت أخيـرا         "اإلجراءات التعسفية "احتجاجا على ما وصفوه بـ      

تبعها إدارة الوكالة تجـاه     وأعربوا عن استيائهم من سياسة ازدواجية المعايير التي ت         .حد الفصل والتهديد  
  .موظفيها، ما تسبب أخيرا في ترفيع درجات أو تخفيضها وفق اعتبارات بعيدة عن المهنية والموضوعية

بينما اتخذت الوكالة أخيرا قرارات بفصل بعض المعلمين، ضمن سـياق تخفـيض الخـدمات المقدمـة                 
  .إلغاثة االجتماعيةلالجئين، التي طالت المجاالت األساسية الصحية والتعليمية وا

وطالبوا بالتراجع عن قرار تمديد الوالية االنتخابية للجنة الخدمات العامة، الذي يتعـارض مـع النظـام                 
الداخلي للجان العاملين، حيث يتطلب موافقة أغلبية أعضاء الهيئة العامة وليس أعضاء المجالس، وذلـك               

  .حسب معايير العمل النقابي
فيذية لقطاع الخدمات في األونروا شرعية عمل اللجنة الحاليـة، حيـث تنتهـي    بدورها، أكدت اللجنة التن 

القادم، وستجري االنتخابات في موعدها القـانوني، بـدون         ) ديسمبر(واليتها القانونية في تشرين الثاني      
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ـ    .تأجيل أو تمديد   التصرف غير المسؤول الذي ال يـصب فـي المـصلحة           "ووصفت اللجنة االعتصام ب
  ".ما تمزيق وحدة الصف واإلضرار بمصالح العاملينالعامة، وإن

  19/9/2011، الغد، عمان
  

  يتوقعون نجاح المطالبة بالدولة الفلسطينية باألمم المتحدة% 57: استطالع .33
أن ) نير ايست كونسلتنج  (كشف أحدث استطالع للرأي أجرته شركة الشرق األدنى لالستشارات          : رام اهللا 

 نجاح المطالبة باالعتراف الدولي للدولـة الفلـسطينية المـستقلة علـى             من الفلسطينيين يتوقعون  % 57
  .فشلها% 43، بينما توقع 1967حدود

وقد نفذ االستطالع في الفترة الواقعة بين الثالث عشر والسابع عشر من شهر أيلول، على عينة عشوائية                 
 -+طأ في االستطالع    وكان هامش الخ  ,  فلسطينيا موزعين في محافظات الضفة وقطاع غزة       865حجمها  

  %.95ومعدل ثقة % 3.3
مـن المـستطلعين    % 84فقد أبدى   , وحول التأييد الشعبي للحكومة الفلسطينية بالذهاب إلى األمم المتحدة        

  %.16تأييدهم لهذه الخطوة بينما عارضها 
 بين المستطلعين ان اسـرائيل سـترفع مـن وتيـرة          % 90اما فيما يتعلق بالرد االسرائيلي، فقد اعرب        

  .كان لهم توقع مختلف% 10اجراءاتها التعسفية اتجاه الفلسطينيين ردا على المطالبة باالعتراف، مقابل 
اعتبروا أن االعتراف % 70وفي سؤال حول قضية الالجئين، كشفت النتائج أن األغلبية الفلسطينية بنسبة            

ـ        1967بالدولة الفلسطينية على حدود      مـن  % 71وتوقـع   . (ين سيكون له اثر سلبي على حقوق الالجئ
  ).من غير الالجئين % 68الالجئين ذلك مقابل 

اعتبـروه مطلبـا    % 26انه مطلب شـعبي و    % 32فقد اعتبر , أما بالنسبة للجهة المطالبة باستحقاق أيلول     
  .في تحقيق هذا المطلب) الشعب والحكومة ( برغبة الطرفين % 42حكوميا بينما صرح 

  19/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

34. ينفذ اعتصامين تأييدا إلقامة الدولة الفلسطينية"حراك فلسطينيي الشتات": انعم   
اعلن الحراك الجماهيري لفلسطينيي الشتات المؤيد إلعالن الدولة الفلسطينية في األمـم المتحـدة              : عمان

مـسجد  -ردنيـة   والمؤكد لحق العودة انه سينفذ اعتصامين امام مقر االمم المتحدة في منطقة الجامعة اال             
الجامعة تعبيرا عن تأييده لهذه الخطوة، االول يوم غد الثالثاء في الساعة السادسة مـساء والثـاني يـوم     

  .الجمعة المقبل في نفس المكان والزمان
واكد الحراك في بيانه على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى رأسـها حـق العـودة لالجئـين                  

وع في اقامة الدولة الفلسطينية ورفض الوطن البديل الـذي يعتبـر مـشروعا              الفلسطينيين والحق المشر  
  .صهيونيا بامتياز وان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني

  19/9/2011، الدستور، عمان
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   على عين الحلوة"يهطل"الغبار  .35
فبعد مجبلَي الباطون اللذين أنشئا حـديثاً علـى         . ةمجابل الباطون تخنق سكان عين الحلو     : سوزان هاشم 

 مجابل أخرى، ما ينـذر بانعكاسـات        10تخوم الطرف الجنوبي منه، يجري العمل حالياً على استحداث          
  .صحية خطرة على سكان المخيم الذين يلوحون بتحركات شعبية

يم باإلطارات المشتعلة فـي     يلوح األهالي بتحركات واسعة، بعدما سبق لهم أن قطعوا الطرقات في المخ           
ال نهدف إلى قطع رزق أحد، لكن بالمقابـل         ". أوائل رمضان الماضي، للعودة عن هذه المشاريع وإقفالها       

، يقول حسن عمار، أحد سكان      "ال أحد يمكنه القبول والسكوت عما يصدر عنها من أضرار صحية هائلة           
 بدأت تظهر جلياً في تلك المنطقـة، وأهـل          فاألضرار الصحية . حي حطّين المتاخم للمشاريع الصناعية    
  . المخيم يختنقون من الغبار المتناثر فيها

نتائج المجابل الجديدة ستكون كارثية على      "يقول معين عباس، عضو لجنة المتابعة الفلسطينية، مشيراً إلى          
 سـكان جنـوب     أهل المخيم وجواره أي بلدة درب السيم؛ إذ إنه حالياً، وبوجود اثنين فقط، يعاني معظم              

. "المخيم من أمراض الربو والحساسية، فكيف ستكون الحال لدى مباشرة المشروع الجديـد واألضـخم؟              
  ."هل بات شعبنا مجرد حقل تجارب؟": ويسأل

ويلفت عضو اللجان الشعبية في عين الحلوة فؤاد عثمان، إلى أنه سبق أن ألفنا لجنة من اللجان الـشعبية                   
هية الحريري، وخصوصاً أن أصحاب شركة جينيكو هم من آل الحريري، لكن            لبحث األزمة مع النائبة ب    

 آذار، رغم أن الـشأن الـسياسي        8جوبهت مطالبنا بالتسييس واتهمنا بأننا مع فريق        "من دون جدوى بل     
، متهمـاً   "اللبناني ال يعنينا، ال من قريب وال بعيد، ونحن أبعد ما يكون عن هذه االصـطفافات الـدائرة                 

محاولة إفشال المطلب ومنهم أطراف فلسطينية، جرى إرضاؤها بأشكال مختلفة مـن أصـحاب              البعض ب 
، "الكارثة البيئيـة  "ويحمل عثمان اللجان الشعبية جزءاً كبيراً من مسؤولية         . المشاريع للسكوت عما يجري   
  .لعدم قيامها بخطوات جدية

أن المكـان   " بشير الديماسي، الفتاً إلى      "جينيكو"، يشرح مهندس مشروع مجابل      "رغماً عنا أتينا إلى هنا    "
المتاخم للطرف الجنوبي للمخيم هو الوحيد المصنف كمنطقة صناعية يصلح فيها عمل مجابل اإلسـمنت               

الكلفة اإلضافية التي تتكبـدها الـشركة       "وشكا  . "في صيدا، والذي على أساسه جرى الترخيص لنا بذلك        
  . "ى العراقيل اليومية أمام آلياتنا جراء مرورها عبر الحاجزبسبب الموقع البعيد عن المدينة، إضافة إل

 سـنة،   20 يعود إلى أكثر من      "صناعية" إلى أن تصنيف المنطقة      "معطي"من جهته، يشير صاحب شركة      
  .بحيث لم تكن األحياء المتاخمة موجودة آنذاك

  19/9/2011، االخبار، بيروت
  

  طينية بالتوجه إلى األمم المتحدةحشد لدعم قرار السلطة الفلس: الضفة الغربية .36
تظاهر عشرات الفلسطينيين عند حاجز قلنديا العسكري اإلسرائيلي بين الضفة الغربية والقدس المحتلـة              
لدعم قرار السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى األمم المتحدة للحصول على اعتـراف بالدولـة الفلـسطينية،                

 ناشـطون فلـسطينيون     -ي صالح وبلعـين ونعلـين     التي جرت في قرى النب    –وشارك في المظاهرات    
وقد استخدمت قوات االحتالل الغاز المسيل للـدموع واألعيـرة           .وناشطات من حركات سالم إسرائيلية    

  . منهم18المطاطية لتفريق المتظاهرين، وهو ما أدى إلى إصابة 
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البرلمان النرويجي أمس   وفي هذا السياق نظمت اللجنة النرويجية الموحدة من أجل فلسطين مظاهرة أمام             
وطالب المتحـدثون المجتمـع الـدولي بالوفـاء      .لدعم الجهود الرامية للتصويت على قيام دولة فلسطين     

بوعوده باالعتراف بدولة فلسطين، وحشد الرأي العام العالمي لهذه الدولة باعتبارها حقا مشروعا للشعب              
  .الفلسطيني

  18/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  ة عمليات خاصة لرصد اعتداءات المستوطنين في الخليل وقراهاغرف .37
، عن تشكيل غرفـة     )18/9(في محافظة الخليل، اليوم األحد      " شباب ضد االستيطان  "أعلن تجمع   : الخليل

عمليات خاصة لرصد ومتابعة اعتداءات المستوطنين التي ازدادت وتيرتها خالل الفترة األخيرة مع قرب              
  .موعد التوجه لألمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة

، عيسى عمرو، أن هذه الخطوة تأتي على ضوء تخوف المواطنين الفلسطينيين في             وأوضح منسق التجمع  
من قيام المستوطنين بتصعيد عمليـاتهم المنظمـة ضـدهم وضـد            ) جنوب الضفة الغربية  (مدينة الخليل   

وتتكون غرفـة عمليـات رصـد        .ممتلكاتهم، ال سيما في البلدة القديمة والمناطق المحاذية للمستوطنات        
المستوطنين من مجموعة من المتطـوعين الفلـسطينيين والنـشطاء األجانـب والحقـوقيين              اعتداءات  
  .واإلعالميين

  18/9/2011، قدس برس
  

   نائبا يطالبون االتحاد البرلماني العربي بدعم إعالن الدولة الفلسطينية80: األردن .38
العربي لعقد دورة طارئـة،      نائبا في مذكرة بدعوة االتحاد البرلماني العربي والبرلمان          80طالب  : عمان

ولفتت المـذكرة إلـى أن       .لدعم توجه القيادة الفلسطينية إلى األمم المتحدة إلعالن دولة فلسطينية مستقلة          
 تبني طلب السلطة الوطنية الفلسطينية في األمم المتحدة إلعالن فلسطين دولة عربية             إلىاالجتماع يهدف   "

اضح، يؤكد أن فلسطين للفلسطينيين واألردن لألردنيين، ردا        ، وحثت االتحاد على اتخاذ موقف و      "إسالمية
على دعوات الصهاينة المتواصلة والمدعومة من قبل بعض الدوائر الغربية، بـأن األردن وطـن بـديل            

  .للفلسطينيين
وفيما أكدت المذكرة حق العودة للفلسطينيين إلى مدنهم وديارهم، طالبت رئيس مجلس النواب بمخاطبـة               

  . الدولية لدعم موقف السلطة الفلسطينية إلعالن دولة فلسطينالبرلمانات
19/9/2011، الغد، عمان  

 
   كانت تعرف بما ُيعد لرفـيق الحريري"إسرائيل": فريد مكاري .39

أنا أعرف مـن قتـل      ":  نفسه يساءل النائب فريد مكاري   في حديث القهوة واألخذ والرد       :غدي فرنسيس 
لكنني متأكـد مـن أن االسـتخبارات        ":  إلى النظام السوري مستدركاً    ، ثم يلمح  "الحريري ولكن لن أقول   

يقـر فريـد    . "األميركية واإلسرائيلية كان عندهما علم بأن شيئاً بهذا الحجم سيحدث في لبنان ومررتـاه             
مكاري ببساطة وصراحة وضحكة أن المرحلة التي سلّطت ثورة األرز والحريري على حكومـة لبنـان                

  . "إسرائيل"ركا وكانت من مصلحة أمي
19/9/2011، ، بيروتاألخبار  
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   عمالء وليسوا مبعدين"إسرائيل"الهاربون إلى : "تيار المقاومة" .40
، في بيان أمس، بعد اجتماع قيادته استثنائياً برئاسة رئيس التيار جميل ضاهر،             "تيار المقاومة اللبناني  "رد  

 اإلسرائيلي، على ما أعلـن عـن إعـادة          وعدد من المقاومين واألسرى المحررين من سجون االحتالل       
إنهـم عمـالء   : نريد أن نصحح تـسمية هـؤالء  : "وسأل". إسرائيلالمبعدين اللبنانيين إلى  "تحريك ملف   

للصهاينة وليسوا مبعدين، وإعادتهم إلى لبنان وبتغطية وتشريع من الدولة تعني بناء خاليا جديدة للعـدو                
 ."في الداخل اللبناني

19/9/2011، السفير، بيروت  
  

   ضد الدولة الفلسطينية يزيد العداء العربي لهايميركاأل استخدام الفيتو : اإلبراهيمياألخضر .41
 األخضر الدولية "مجموعة الحكماء"أكد عضو :  الحالوة ومحمد أبو خضيرأبو من زكي -القدس 

 األمم إلىبالتوجه  على تأييد المسعى الفلسطيني األوروبيةقامت بحض الدول " المجموعة أن اإلبراهيمي
  ." تقوية الطرف الفلسطينيإلىكان نسبياً سيؤدي  النجاح الفلسطيني ولو"ن أ عن اعتقاده ب، معرباً"المتحدة

استخدام الواليات المتحدة للفيتو ضد مسعى الفلسطينيين " أن عبر الهاتف "الراي"ورأى في مقابلة مع 
الحاجة لتحقيق " في الوقت نفسه على ، مشدداً" العربيلالعتراف بدولتهم سيزيد من العداء لها في العالم

 الفلسطينية األطراف يبرر استمرار الجفاء بين أوال يوجد شيء يمنع "وقال انه . "المصالحة الفلسطينية
على قيادات هذا " إنوقال . "تصب الثورات العربية في صالح الشعب الفلسطيني" أنوتوقع  ."المختلفة
  ." في العالم العربيالتطوراتتفيد من هذه  تعرف كيف تسأنالشعب 
 التركية - اإلسرائيلية يستفيدوا من توتر العالقات أنعلى العرب والفلسطينيين "ن أ اإلبراهيمي وأكد

 الحصار ، واصفاً" الفلسطينيةلألراضي االحتالل وإنهاء الدولة الفلسطينية إقامةوتوظيفه لمصلحة 
  ." وغير قانونيإنسانيظالم وغير " بأنهالمفروض على غزة 

  19/9/2011الراي، الكويت، 
  

  رؤساء المحاكم العرب يدعمون التوجه لألمم المتحدة: المغرب .42
 اعتمد المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية المنعقد بمدينة الدار البيضاء في :المغرب

ونص القرار  .متحدة طلب العضوية الكاملة يدعم التوجه الفلسطيني لألمم ال قراراًأمسالمغرب مساء 
استناداً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأعماال للحق التاريخي والقانوني ": هو

 وتحقيق االستقالل والسيادة، فان اإلسرائيلي االحتالل بإنهاءوالسياسي واألخالقي للشعب الفلسطيني 
العليا بالدول العربية المنعقد بالدار البيضاء يدعم بقوة الطلب الفلسطيني المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم 

للعضوية الكاملة باألمم المتحدة لتحقيق السالم العادل والدائم والشامل في الشرق األوسط وتحقيقاً للعدالة 
  ."وأحكام القانون الدولي، ويتوجه للمجتمع الدولي كافة لدعم هدا الطلب المشروع

  19/9/2011جديدة، رام اهللا،  الالحياة
  

  أبواب كردستان مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني: بارزاني .43
 كردستان العراق مسعود بارزاني األحد في منتجع صالح الدين إقليمالتقى رئيس : .)أ.ش.أ( –بغداد 

عالقات  الإلىوأشار بارزاني  . كردستان نظمي حزوريإقليمبأربيل القنصل العام للسلطة الفلسطينية في 
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 الشعبين يربطهما تاريخ من المعاناة والمظالم أنالتاريخية التي تربط الشعبين الكردي والفلسطيني مؤكدا 
 كردستان مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني للمشاركة إقليم أبواب أنوأكد  .وقضية عادلة ولهما تجربتهما

  .في العمليات االستثمارية
  19/9/2011 الكويت، الوطن،

  
  تمر بمرحلة حرجة" إسرائيل" تركي يقول إن العالقة مع برلماني .44

 بمرحلة حرجة، وان  تمر حالياً"إسرائيل" العالقة بين بالده وإنقال برلماني تركي : ).آي.بي.يو(
وقال النائب أمر اهللا ايشلر كبير المستشارين السابق لرئيس  ."إسرائيل"تصحيح مسار هذه العالقة هو بيد 

ن تعود إلى أال يمكن للعالقة مع إسرائيل "تصريح ليونايتد برس في عمان، انه الوزراء التركي في 
 الحرية أسطول تنفذ إسرائيل شروط تركيا المتمثلة بتقديم االعتذار عن ضحايا أنمسارها األول من دون 

، وإنهاء الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي ال يمكن القبول باستمراره حيث ال أسرهموتعويض 
إصالح العالقة مع إسرائيل لن يتم " أنوشدد على  ."ستند هذا الحصار إلى أي سند قانوني أو أخالقيي

 عدم أسباباستمرار الحصار على قطاع غزة هو أحد " أن، معتبراً "من دون تنفيذها للشروط التركية
قطاع غزة وتحصيل  بالده ستقوم بكل التدابير لرفع الحصار عن أناالستقرار في المنطقة، مشدداً على 

  ."حقوق ضحايا سفينة مرمرة
  19/9/2011الخليج، الشارقة، 

  
  وزير تركي يقاطع كلمة للرئيس اإلسرائيلي في أوكرانيا .45

 قاطع وزير تركي خطاب  الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، الذي ألقاه أمام مؤتمر في أوكرانيا، :أنقرة
؛ فإن وزير تركيا لشؤون االتحاد األوروبي ايجامان التركية" األناضول"وبحسب ما أفادت به وكالة 

 عقد في مدينة يالطا األوكرانية بعد وقت قصير من بدء رئيس الدولة  سياسياًباغش، غادر مؤتمراً
  .العبرية شمعون بيريز إلقاء كلمته أمام المؤتمر

 الرباعية الدولية وبحسب الوكالة؛ فإن المؤتمر يعقد بمشاركة مسؤولين أوروبيين، من بينهم مبعوث
  .للسالم في الشرق األوسط، طوني بلير ووزير الخارجية السويدي  كارل بيلدات

  17/9/2011قدس برس، 
  

   انتهى"كامب ديفيد"دور :  موسىعمرو .46
أكد المرشح المحتمل لرئاسة مصر عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، : القاهرة

، وإنما هناك اتفاقية سالم بين مصر وإسرائيل يحكمها )كامب ديفيد( شيء اسمه اًال يوجد حالي"على أنه 
االحترام باالحترام وااللتزام بااللتزام من الجانبين ويمكن تعديلها، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمتطلبات 

فاقية  له من ات"موقف مغاير" لما ورد حول وأشار إلى أنه ال صحة مطلقاً ."الوضع األمني في سيناء
 كاتفاق إطاري، أما معاهدة السالم "دور كامب ديفيد"، مشددا على أن 1979كامب ديفيد الموقعة عام 

  . اإلسرائيلية القائمة فيجب النظر في تعديل ملحقها األمني بما يحقق أمن مصر القومي-المصرية 
  19/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  في القاهرة" إسرائيل" ثري إلثارة الشغب أمام سفارة  استأجرهم بلطجيا150ً: " المصريةاألهرام" .47
 عن ،كشفت التحقيقات واعترافات المتهمين في حادث اقتحام السفارة اإلسرائيلية الجمعة قبل الماضية

 ألف 11 و5 تورط شخصية ثرية في تحريض أعداد كبيرة من الشباب مقابل مبالغ مالية تراوحت بين
 بأن ،ول لألهرامؤوصرح مصدر قضائي مس .الفوضىة وإثارة  لمهاجمة السفار،جنيه لكل شخص

 ىويؤكد المصدر أن األفراد التق .المقبوض عليهم أدلوا بأسرار مثيرة عن الساعات التي سبقت الحادث
 وقال لهم إنه البد من الثأر ألوالدنا الذين قتلوا ، حسب تعبيرهم،بهم شخصية قالوا إنها يبدو عليها الهيبة

  .والبد من طرد السفير اإلسرائيلي, مع إسرائيلعلي الحدود 
  18/9/2011األهرام، القاهرة، 

  
  مبارك حذر األسد بأنه سيدفع ثمنًا باهظًا في حال استمرار استضافته لمشعل بدمشق": ويكيلكس" .48

 كشفت برقية سرية بعث بها السفير األمريكي األسبق لدى مصر فرانسيس ريتشاردوني إلى :بيت لحم
ربها موقع ويكيليكس اإللكتروني، أن الرئيس السابق حسني مبارك قال للرئيس بشار األسد أنه بالده، وس

سيدفع ثمناً باهظاً في حال استمراره باستضافة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في 
بالمدعي واعتبر خالل لقائه  .سوريا، فيما وصف الرئيس السابق قيادة حماس بأنها غير جديرة بالثقة

، "يهتمون فقط بالحصول على مال العرب"، أن الفلسطينيين 2006العام األمريكي، ألبرتو جونزاليس عام 
كما رأى أن العرب مخطئون لتقديمهم المال لهم، واستشهد بروايات وصفتها البرقية بالمألوفة، مثل قيام 

ل ياسر عرفات خالل حرب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين برشوة الرئيس الفلسطيني الراح
  ..الخليج، بحسب قوله

 مبارك إلى جهوده أشار، حيث 1/6/2006وتناولت البرقية تفاصيل اللقاء بين مبارك وجونزاليس فى 
الشخصية للعمل مع اإلسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، للتوصل إلى حل عملي يؤدي إلى إطالق 

 لن تقبل شروطاً في هذا "إسرائيل"وإقناع الفلسطينيين بأن سراح العريف اإلسرائيلي جلعاد شاليط، 
  .الملف، فيما ذكرت البرقية أن مبارك سخر من إصرار حماس على الحصول على ضمانات دولية

 إلى الجهود المبذولة لحل أزمة غزة، االنضمامونقلت البرقية عن مبارك قوله إن تركيا وقطر تحاوالن 
 ذلك، لكنه أوضح أنه ال اعتراض لديه على كل ما فيكنها أن تسهم كثيراً معتبراً أنه ال توجد دولة يم

يمكنهما القيام به، ورأى مبارك أن كلتا الدولتين تريدان المشاركة باعتبار األمر يمس هيبتهما وسمعتهما 
  .القومية، أكثر من حرصهما على التأثير على الفلسطينيين

، معرباً عن قلقه من أن "إسرائيل"ت المتحدة على تهدئة وطلب مبارك من جونزاليس أن تعمل الواليا
  . قطاع غزة تدهوراً، مما يثير احتمالية اجتياح عناصر من سكان غزة معبر رفحفييزداد الوضع 

  19/9/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  وفاة السفير المصري األسبق لدى تل أبيب محمد بسيوني .49
، بعد حياة "إسرائيل" سفير مصر األسبق لدى ، محمد بسيونيداألحتوفي أمس :  داليا عاصم- القاهرة

 عاما في السفارة المصرية في تل 21، قضى منها  عاما74ً عن عمر يناهز ،عسكرية ودبلوماسية حافلة
  . عاما14 إلى منصب السفير الذي قضى فيه أبيب، وتدرج في مناصبها وصوالً
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محاضرة بمكتبة اإلسكندرية أنه تم إرساله إلى  فجر بسيوني مفاجأة حين أعلن في 2008وفي عام 
 كان واجهة ليخفي عمله األصلي، وهو  ليتم زرعه كضابط مخابرات، وأن عمله سفيراً"إسرائيل"

  ."إسرائيل"التصريح الذي تسبب في حالة من الجدل داخل 
  19/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  ضة الدولة الفلسطينية تجنًبا للفيتو جهود امريكية لتجنيد غالبية في مجلس األمن لمعار .50

قال دبلوماسيون أمريكيون إن الواليات المتحدة تبذل جهودا مكثفـة أخيـرة            :  زهير أندراوس  -الناصرة  
بهدف تجنيد غالبية في مجلس األمن لمعارضة أو لالمتناع عن التصويت على الدولة الفلسطينية، وذلـك                

وقالـت مندوبـة الواليـات      . العبرية' هآرتس'أمس صحيفة   لكي تتجنب استخدام حق النقض، كما أفادت        
المتحدة في األمم المتحدة سوزان رايس، يوم السبت، إنها تعتقد ان عدة دول في مجلس األمـن متـرددة                   

  .بشأن الطلب الفلسطيني االعتراف بالدولة
يدة في مجلس األمن التي     وقالت إنه إذا لم يتراجع الفلسطينيون فإن الواليات المتحدة لن تكون الدولة الوح            

  .ستعارض المسعى الفلسطيني
19/9/2011، القدس العربي، لندن  

  
  تعرض على عباس دولة على نسق الفاتيكان  باريس: الحياة .51

قالت مصادر فرنسية مطلعة على المفاوضـات األوروبيـة مـع الـسلطة             :  رندة تقي الدين   -نيويورك  
ولة الفلسطينية في األمم المتحـدة، إن وزيـر الخارجيـة           الفلسطينية في شأن طلب العضوية الكاملة للد      

 إلـى الفرنسي آالن جوبيه سيلتقي غداً في نيويورك الرئيس محمود عباس ليسأله إن كان خيار التوجـه                 
 أنه سيبلغه اسـتعداد فرنـسا       إلىالجمعية العمومية بدالً من مجلس األمن، ما زال خياراً مفتوحاً، مشيرة            

  . أجل دولة على نسق الفاتيكان في حال اعتماد السلطة خيار الجمعية العموميةودول أخرى للتصويت من
واعتبرت مصادر فرنسية مختلفة في العاصمة الفرنسية أن وزيرة خارجية االتحاد األوروبـي كـاثرين               
آشتون لم تنقل الموقف األوروبي كما هو بالكامل الى الجانب الفلسطيني قبل إعالن عباس قراره التوجه                

ى مجلس األمن ألنها خضعت لضغوط المبعوثين األميركيين ديفيد هيل ودنيس روس ومبعوث اللجنـة               ال
وأضافت أن ثمة إحباطاً لدى عدد من األوساط في باريس في شأن نهـج تفـاوض                . الرباعية توني بلير  

ية بنظـام   آشتون وعدم عودتها الى بعض المسؤولين في فرنسا أو غيرها من الدول المؤيدة لدولة فلسطين              
  .الفاتيكان

 خلفيات المفاوضات بين آشتون والفلسطينيين، والتي حملت عباس على          "الحياة"وكشفت هذه المصادر لـ     
االستياء والتوجه الى مجلس األمن، وقالت إن الفلسطينيين والعرب أدركوا في مرحلة معينة أن التوجـه                

ولة، وأن التوجه الى الجمعيـة العموميـة        الى مجلس األمن خيار سيء إذ لن يحصلوا على االعتراف بد          
كان األفضل، إذ على رغم أنهم لن يحصلوا على دولة كاملة العضوية بل علـى دولـة مراقبـة مثـل                     

  .الفاتيكان، إال أنهم كانوا متأكدين من الحصول على غالبية مريحة لهذا الطرح في الجمعية العمومية
 -اإلسرائيلي واألميركي تقدماً في المفاوضات األوروبية       وأشارت المصادر الى أنه عندما لمس الجانبان        

 العربية، أسرعا بإرسال روس وهيل اللذين اعتمدا كالماً شديد اللهجة ومهـدداً، خـصوصاً     -الفلسطينية  
الضغط بشدة على آشتون كي تغير كالمها وموقفها بقولها إن قراراً من الجمعية العمومية غير مفيـد وال              
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، وأن من األفضل التركيـز      "فيتو"مضيفة أنه في مجلس األمن هناك احتمال استخدام         يخدم أي مصلحة،    
  . ويسمح بإطالق المفاوضات"الرباعية"على بيان يخرج من 

وتابعت المصادر أنه عندما رأى الجانب الفلسطيني نفسه أمام تخلي حتى األوروبيين عـن تأييـده فـي                  
إال أن المـصادر أشـارت الـى أن         . من كمخرج مشرف  الجمعية العمومية، فضل التوجه الى مجلس األ      

 األميركـي، بـل أن   "الفيتو" صوتاً مؤيداً في مقابل 14خطورة هذا الخيار هي أن ال يحصل عباس على   
  ."الفيتو" و4 أصوات مؤيدة وامتناع 10 أو 9يحصل على نتيجة سيئة مع 

19/9/2011، الحياة، لندن  
  

  في األمم المتحدةية فلسطين وف يؤدي إلى عضو يمكن أن يكون لدينا اتفاق س:أوباما .52
أعلن البيت األبيض أمس أن الرئيس باراك أوباما سيلقي خطابا في مؤتمر قادة العالم عـن األمـراض                  
المستعصية، ولم يشر البيان إلى الموضوع الفلسطيني، رغم أن الرئيس أوباما، كما قال مراقبـون فـي                 

عندما نأتي إلى هنا في العام القـادم،        ": في خطابه في األمم المتحدة    واشنطن، كان قال في السنة الماضية       
دولة فلسطينية مـستقلة وذات     : يمكن أن يكون لدينا اتفاق سوف يؤدي إلى عضو جديد في األمم المتحدة            

  ."سيادة، تعيش في سالم مع إسرائيل
موقفنا األساسي هو   ": معةوقال بنجامين رودس، نائب مستشار األمن القومي في البيت األبيض، يوم الج           

الطريق إلى إقامة   ": وأضاف. "لن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية     ) عضوية األمم المتحدة  (أن هذه األعمال    
هذه هو السبيل الوحيدة لنكون قادرين      . دولة فلسطينية يجب أن يكون من خالل المفاوضات بين الطرفين         

  ."من، ومستقبل القدسعلى التعامل مع المسائل المتعلقة بالحدود، واأل
وقال ديفيد ماكوفسكي، مدير قسم السالم في الشرق األوسط في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنـى،                

إنهـم يحـاولون    . يأتي األسوأ من الشرق األوسط إلى نيويـورك       ": وأضاف. "جاء وقت الدراما  ": أمس
  ."التوصل إلى حل غير الحل التفاوضي للخروج من هذه األزمة

 الوقت شن قادة في الحزب الجمهوري هجوما عنيفا على الرئيس أوباما، ليس ألنـه سيـستعمل                 في نفس 
الفيتو، كما هو مؤكد تقريبا، ولكن ألنه قصر حتى أعطى الفرصة للفلسطينيين ليطلبـوا إعـالن دولـة                  

لواليـات  وألقى السفير السابق في األمم المتحدة، جون بولتون، اللوم على أوبامـا، وقـال إن ا               . مستقلة
االنطباع هو أن اإلدارة ال تعارض ما       ": وأضاف. المتحدة لم تفعل المطلوب لتفادي هذه األزمة قبل أشهر        

  ."يريد الفلسطينيون
19/9/2011، الشرق األوسط، لندن  

  
  "إطار مرجعي للمفاوضات" تفاوض على "الرباعية: "بلير .53

 أن أمـس خاص للجنة الرباعية تـوني بليـر        علن الموفد ال  أ:  راغدة درغام ورندة تقي الدين     -نيويورك  
 "إيه بي سي  "، وقال لشبكة    األمنالجهود مستمرة لثني الفلسطينيين عن مواصلة تحركهم في اتجاه مجلس           

السبيل الوحيد في النهاية للتوصل الـى دولـة         "، لكن   "اعتقد بان هناك وسيلة لتفادي مواجهة     ": االميركية
اطـاراً مرجعيـاً    " تحاول صوغ بيان يـشكل       "الرباعية" ان   ضافوأ. "هو اجراء مفاوضات  ... فلسطينية

الرباعية ستسعى خالل االيام المقبلة الى إيجاد سبيل لجمع العناصر التي تتيح            " ان   وأوضح. "للمفاوضات
 ضـرورة اجـراء     "وطموحاتهم المشروعة لقيام دولـة، مـع تكـرار        ) الفلسطينيين(االعتراف بمطالب   
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 نوع من جدول زمني إلنجاح المفاوضـات، هـذا          إعطاء بمكان   األهميةمن  ": مفاوضات مباشرة، مضيفاً  
  ."العمل جار حالياً

19/9/2011، الحياة، لندن  
  

   المتحدةاألممتأييد كبير لمنح فلسطين العضوية الكاملة في : استطالع لـ بي بي سي .54
مـن الـذين شـملهم       % 49 بلدا ان    19اظهر استطالع للرأي قامت به هيئة االذاعة البريطانية وشمل          

 المتحدة بينما يعارض ذلـك ل       األمماالستطالع يؤيدون حصول فلسطين على صفة العضوية الكاملة في          
  .  رأيإبداءعن % 30فيما امتنع % 21

  . شخصا20446 االستفتاء من قبل بي بي سي بالتعاون مع مؤسسة غلوبسكان وشمل إجراءوتم 
الفلسطينية بالحصول اعتراف االمم المتحدة بفلطسين كدولـة        وبين االستطالع ان المؤيدين لطلب السلطة       

  . هي االعلى في الدول االسالمية والصين1967مستقلة على حدود عام 
  . ضد% 9مقابل % 56ضد والصين % 9مقابل % 90وكانت نسبة التأييد االعلى في مصر وبلغت 

  .ائة معارضين بالم19 بالمائة مقابل 60اما في تركيا فقد بلغت نسبة المؤيدين 
مؤيدين % 36مقابل  % 45بالمقابل سجلت اعلى نسبة معارضة للفلسطينيين في الواليات المتحدة وبلغت           

  .معارضين% 25مؤيدين مقابل % 32معارضين والهند % 26مؤيدين مقابل % 41والبرازيل 
لنتائج على الـشكل    اما في الدول الثالث االعضاء في االتحاد االوروبي والتي شملها االستطالع فجاءت ا            

مـع  % 53ضد وبريطانيـا    % 28مع مقابل   % 53ضد والمانيا   % 20مع مقابل   % 54فرنسا  : التالي  
  .ضد% 26مقابل 

ضـد اال ان نـصف الـذي شـملهم     % 13مقابـل   % 37وفي روسيا جاءت نسبة مؤيدي الفلسطينيين  
  .االستطالع لم يعطوا رأيا

اغسطس الماضي عبر الهـاتف     /التاسع والعشرين من اب   يوليو و /وجرى االستطالع بين الثالث من تموز     
  . بالمائة3.5 الى 2.1او في اتصال مباشر ونسبة احتمال الخطأ في االستطالع تتراوح ما بين 

19/9/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية   
  

    الفلسطينيون قد يندمون إذا تراجعوا عن مساعي االعتراف بدولتهم : كارتر .55
 "المصري اليوم "في حوار مع صحيفة      أكد الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر     : )أ.ب  .د  ( -القاهرة  

 تأييده الشديد لمساعي الفلسطينيين لطلب عضوية كاملـة فـي األمـم المتحـدة ورأى أن                 ،نشرته أمس 
  . الفلسطينيين قد يندمون إذا تراجعوا عن مساعيهم في هذا الشأن

مر ما يقرب من ثالثة عقود منـذ        "امب ديفيد هى اتفاقيتان منفصلتان، وقال       وأشار إلى حقيقة أن اتفاقية ك     
مفاوضات كامب ديفيد بين رئيس الوزراء اإلسرائيلى األسبق مناحم بيجن والرئيس المـصري األسـبق               

 وقد وعدت إسرائيل خالل تلك المفاوضات باالنـسحاب العـسكري مـن    1978أنور السادات في أيلول    
تها ومنح الحكم الذاتي للفلسطينيين، وبعد ستة أشهر اجتمـع الـسادات وبـيجن وتـم                المناطق التي احتل  

  ." اإلسرائيلية-التفاوض حول اتفاقية السالم المصرية 
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كل بنود االتفاقية الثانية تم احترامها من قبل الدولتين، لكن إسرائيل لم تنفذ وعدها باالنـسحاب                "وأضاف  
ن بأن اتجاه الفلسطينيين لألمم المتحدة سيأتي بنتائج إيجابية، لكن لن           من األراضي الفلسطينية، لذا أنا أؤم     
  ."يكون األمر إيجابيا في مجلس األمن

19/9/2011، الدستور، عمان  
  

   منظمة نقابية دولية تطالب بدعم انضمام فلسطين إلى عضوية األمم المتحدة21 .56
ة تحت اطار االتحاد العـالمي للنقابـات،         منظمة نقابية منضوي   21 طالبت   : كامش أبو إبراهيم -رام اهللا   

المجتمع الدولي بممارسة ضغوطاته على الدول األعضاء في االمم المتحدة ومجلس األمـن بالتـصويت               
لصالح قيام دولة فلسطين القائمة على أساس الشرعية الدوليـه وكنتـاج االسـتحقاق نـضالي ووطنـي         

جهها لالمم المتحدة واعتبار مطلبها باالعتراف بدولتـه        للفلسطينيين ودعم مطالب القيادة الفلسطينية في تو      
المستقلة كمطلب أساسي ونضالي وطبيعي ومطلبي والتأكيد على حق العودة للالجئين واالفراج عن كافة              

  .االسرى وازالة جدار الفصل العنصري واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
 في فعاليات الندوة الدولية، والتي عقدت فـي مقـر البرلمـان             جاء ذلك في ختام مشاركة هذه المنظمات      

فرنسا، حول التدخالت االمبريالية في شمال افريقيا والشرق األوسـط ودور  / االوروبي في ستراسبورغ  
  ، "الحركة النقابية

19/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  المتحدة النرويج تؤيد طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم  .57
قال وزير الخارجية النرويجي يوناس جاهر ستور امس األحد إن بالده سوف تعترف بإعالن              : )أ.ب  .د  (

وكتب ستور في مداخلة على صفحته بموقع التواصل االجتماعي فيس          . دولة فلسطينية في األمم المتحدة      
سطينيين وهي يجـب أن تبـدأ   والفل” إسرائيل“المفاوضات فقط هي التي يمكن أن تحل القضايا بين      “بوك  
وسوف تؤيد النـرويج ذلـك      . لكن الفلسطينيين لهم الحق في الذهاب إلى األمم المتحدة          “وأضاف  . ”فوراً

  .”وهي مستعدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية
19/9/2011، الخليج، الشارقة  

  
  الفلسطينية مستوى الحريات في مؤسسات التعليم العالي في  تراجع هناك": أصدقاء اإلنسان" .58

قالت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية في تقرير لها أنها جمعت إفادات تمنح انطباعا عن تراجع مـستوى                 
الحريات األكاديمية والسياسية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وكذلك زيادة تـدخالت األجهـزة              

  .باألمنية والتشكيالت السياسية في العملية اإلدارية وشؤون الطال
وقالت المنظمة في تقريرها إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي مدعوة إلى التوقف التام عن االعتقاالت التي               

  .تقوم بها لقاسم، وعن إطالق التهديدات في حقه، وكذلك إلى السماح له بالسفر وحرية التنقل
19/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
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  "كلنا لفلسطين"اإلعالن في باريس عن إطالق مبادرة  .59
أطلق ناشطون ورجال أعمال فلسطينيون أمس في العاصـمة الفرنـسية بـاريس             :  عماد الدبك  -باريس  

 كمؤسسة تهتم برصد أسماء ونشاطات المبدعين الفلسطينيين بعيدا         "كلنا لفلسطين "مبادرة جديدة تحمل اسم     
لة رسميا في فرنسا حسب القوانين      وتهدف المبادرة المسج   ."له منابره األخرى  "عن العمل السياسي الذي     

  .واألنظمة الفرنسية، إلى إطالع العالم على اإلبداع الذي حققه فلسطينيون خارج الوطن
19/9/2011، السبيل، عمان  

  
   الفلسطيني الغامض حتى اآلنسبتمبر/ استحقاق أيلول .60

  بالل الحسن
 إلى األمم المتحدة، وبهدف الحصول تثير الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا ضجة كبيرة حول خطة الذهاب

وحين .  إسرائيلية شديدة-وتبرز مقابل ذلك معارضة أميركية . على صفة العضوية للدولة الفلسطينية
 اإلسرائيلي، يبدو -يتابع المراقبون ما يقال حول النية الفلسطينية، وما يقال حول االعتراض األميركي 

 استراتيجية لهذا الطرف أو ذاك، فما حقيقة هذه المعركة وكأن هناك معركة ضارية وشرسة حول أهداف
ما حقيقة الموقف الفلسطيني، وما حقيقة : التي تدور علنا وتشارك فيها دولة عظمى؟ وبكلمات أقل صخبا

   اإلسرائيلي؟-الموقف األميركي 
ناك لتحقيق أنصار الذهاب إلى األمم المتحدة من الفلسطينيين يطرحون المسألة وكأنهم ذاهبون إلى ه

 من إسرائيل ما رفضت أن تقدمه "لينتزعوا"نصر استراتيجي للقضية الفلسطينية، أو أنهم ذاهبون 
 حتى يتم تسجيل "دولة فلسطينية"للفلسطينيين عبر سنوات طويلة من التفاوض، فما إن تنال فلسطين صفة 

ية، ثم تجري مفاوضات هزيمة سياسية كبرى إلسرائيل، تضطر بعدها ألن تسلم بوجود دولة فلسطين
  فهل هذه هي صورة األمر حقا؟.  لوضع هذه الدولة على الخريطة الجغرافية"سهلة"

والمسألة . أوال نريد أن نقول إن الذهاب إلى األمم المتحدة، هو من حيث المبدأ أمر مقبول وال غبار عليه
 نذهب؟ يمكن مثال أن يذهب المسألة في الجوهر؛ ماذا نريد أن نقول حين. ليست أن نذهب أو ال نذهب

، مع االعتراف بدولة إسرائيل فوق كل ما 1967الطرف الفلسطيني ليطلب دولة فلسطينية في حدود عام 
 في المائة، مع 22تبقى من أرض فلسطين، أي دولة فلسطينية فوق نسبة من األرض ال تتجاوز 

وهنا يصبح األمر خسارة كبيرة .  في المائة78االعتراف بدولة إسرائيل فوق نسبة من األرض تساوي 
للفلسطينيين، ذلك أن األمم المتحدة كمرجعية قانونية هي صاحبة قرار تقسيم فلسطين الذي يعطي 

والحصول على القرار بالصيغة الجديدة سيشكل هزيمة .  في المائة من األرض45الفلسطينيين 
   المطلوب؟فهل هذا هو. للفلسطينيين حتى على صعيد قرارات األمم المتحدة

إن أرض الضفة الغربية احتلت : أن يذهب الفلسطينيون إلى األمم المتحدة ليقولوا.. ثمة احتمال آخر
وبما أنها دولة معتدية ومحتلة . 1967بعدوان من دولة إسرائيل على دولة األردن ذات السيادة في عام 

وفي حالة من هذا . رض الضفةفال بد إذن من قرار يدعوها إلنهاء عدوانها واالنسحاب الكامل من أ
دولة "وحتى لو احتاج األمر إلى تعاون مع . النوع، فإن األمر ال يتطلب اعترافا، وال يتطلب معاهدة سالم

 فال أحد يتصور أن األردن سيحجم عن هذا التعاون، بل ربما يكون طرح المسألة بهذه الطريقة "األردن
والحصول على قرار . شوء عالقة من نوع جديد بينهمامدخال لرفع مستوى التعاون بين الطرفين، ولن



  

  

 
 

  

            30ص                                     2267:                العدد19/9/2011اإلثنين  :التاريخ

بهذه الصيغة سيشكل نصرا للفلسطينيين واألردنيين، وهزيمة سياسية إلسرائيل، على صعيد قرارات 
  األمم المتحدة؛ فهل من الممكن العمل حسب هذا التوجه؟

وتتلوها . بدأتبرز في الواجهة معارضة إسرائيل لطرح الموضوع في األمم المتحدة من حيث الم
ويبدو من خالل هذا الرفض المزدوج أن كال من الطرفين . معارضة أشد من الواليات المتحدة

نعم، إنهما يخشيان هذا التحرك الفلسطيني، ولكن . اإلسرائيلي واألميركي، يخشى هذا التحرك الفلسطيني
وقواعد . ر في قواعد اللعبةليس ألنه يشكل خطرا سياسيا عليهما، بل ألنهما ال يريدان إحداث أي تغيي

العمود األول هو تفاوض ثنائي بين إسرائيل : اللعبة القائمة تقول إن معالجة المسألة تقوم على عمودين
والعمود الثاني أن هناك طرفا واحدا وحيدا هو الطرف األميركي الذي يحق له أن . والسلطة الفلسطينية

اب إلى األمم المتحدة إذا نجح، سيدخل األمم المتحدة والذه.  لهذه المفاوضات"الراعي النزيه"يكون 
كطرف جديد في عملية التفاوض، وهو ما ترفضه إسرائيل ألنها ترفض االحتكام إلى قرارات األمم 

ولهذا . المتحدة، وهو ما ترفضه أميركا أيضا، ألنها ترفض دخول وسيط آخر سواها في عملية التفاوض
وبدليل أن . يتو، وليس ألنها تخشى من التحرك الفلسطيني ونتائجهالسبب تهدد أميركا باستخدام الف

الرئيس الفلسطيني يقول إنه إذا نجحت خطة التحرك التي يعمل عليها، فسيعود بعدها إلى المفاوضات 
وبدليل أن واشنطن تتعهد للرئيس الفلسطيني بطرح مشروع جديد للتفاوض إذا هو أراد ذلك، . فورا

تخدام أميركا للفيتو ضد المسعى الفلسطيني يحول موضوع االعتراف بالدولة في خاصة حين نعلم أن اس
  ."اعتراف معنوي" إلى "اعتراف رسمي"الجمعية العامة لألمم المتحدة، من 

وهناك جانب آخر في المسألة، إذ يبرز رفض فلسطيني لخطة الذهاب إلى األمم المتحدة إلى جانب 
كيف يلتقي الطرفان على هذا الموقف؟ والحقيقة أن :  يبرز استغرابوهنا. الرفض األميركي واإلسرائيلي

الرفض الفلسطيني ينطلق من .  اإلسرائيلي-هناك فارقا نوعيا بين الرفض الفلسطيني والرفض األميركي 
، "دولة فلسطين" مع "دولة إسرائيل"القول إن السعي إلى صيغة الدولة الفلسطينية، ستكون نتيجته تعامل 

 - أما الرفض األميركي . د موضوع حق عودة الالجئين إلى ديارهم، ومن هنا منطلق الرفضوهذا يهد
ولذلك فإن الحديث عن تالقي . اإلسرائيلي فعماده الحفاظ على قواعد التفاوض القائم من دون أي تغيير

  .الموقفين ال أساس له من الصحة
) أيلول(التي تعمل من أجل استحقاق سبتمبر ثم نشير إلى نقطة أخرى مهمة، وهي أن الرئاسة الفلسطينية 

في األمم المتحدة، بحماس إعالمي شديد، تكاد تحصر عملها في الغرف المغلقة، أوال مع الجهاز اإلداري 
الفلسطيني، وثانيا مع المستشارين الدوليين الذين تعتمدهم، وثالثا مع رؤساء بعض الدول التي يزورها 

ويغيب عن هذه الصورة الطرف الفلسطيني؛ الطرف .  عربا أو أجانبالرئيس الفلسطيني، سواء كانوا
الفلسطيني الشعبي في المدن والقرى والمخيمات، والطرف الفلسطيني السياسي المنظم في فصائل أو 
أحزاب، والطرف الفلسطيني المتمثل في القوى االجتماعية سواء كان في المخيمات أو في النقابات أو ما 

غياب الشعبي الفلسطيني عن المعركة اإلعالمية يمثل نقطة ضعف أصبحت سمة من سمات هذا ال. يماثلها
عمل الرئاسة الفلسطينية التي اعتادت على العمل الدبلوماسي المكتبي، وهذا أمر يفقدها دائما قوة 

 الذي يجري العمل عليه "الكرسي"نستثني من ذلك موضوع . ضاغطة تتسلح بها في معاركها السياسية
  .ب وإتقان ليكون كرسي فلسطين في األمم المتحدةبدأ
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ويبقى أن نالحظ باستهجان، أنه على الرغم من الحملة اإلعالمية التي تروج لفكرة الذهاب إلى األمم 
المتحدة، فإن أحدا ال يعلم حتى اآلن حقيقة الموقف الذي ستطرحه السلطة الفلسطينية على األمم المتحدة، 

  .ك والمخاوف من صيغة تمثل تنازال فلسطينيا جديداويثير هذا الغموض الشكو
وبما أن أحدا ال يعرف حقيقة موقف الرئاسة الفلسطينية إال في جانبه اإلعالمي، فإن اإلعالم نفسه يتحدث 

 فلسطينية جديدة، فهل سيقبل الجانب -عن رفض أميركي، وعن خطة أميركية لبدء مفاوضات إسرائيلية 
األميركية؟ من المحتمل أن يقبل ما دامت األسرار تحيط بالموقف السياسي حتى الفلسطيني هذه المحاولة 

  .اآلن
  19/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  !حماس تتآمر مع أمريكا والكيان الصهيوني..  الرهيبلالكتشافيا  .61

  زياد ابو غنيمة
 االلكترونية على م، التقت عدّة مقاالت في بعض الصحف والمواقع2011/ 9/ 18في يوم واحد، األحد 

من مغامرة التوجه الى األمم ” حماس“موضوع واحد هو موقف حركة المقاومة االسالمية في فلسطين 
المتحدة عبر مجلس األمن للحصول على اعترافهما بالدولة الفلسطينية، وكعادتهم في تسخير المساحة 

الثوري في مهاجمة ” نضالهم“ا التي تشغلها مقاالتهم في بعض الصحف والمواقع االلكترونية ليمارسو
االسالميين اتفق أصحاب هذه المقاالت ومعظمهم من الرفاق المناضلين، وفي نوبة توارد لألفكار عجيبة 

  .مريبة على تصوير موقف حماس وكأنه تآمر مع األمريكان ومع الصهاينة ضد القضية الفلسطينية
ريكان والصهاينة ضدّ فلسطين، أحدهم لم يرفَّ له هل يصدّق انسان يحترم عقله أن حماسا تتآمر مع األم

، وآخر )لماذا حماس واسرائيل وأميركا ضد الدولة الفلسطينية؟: (جفن وهو يختار لمقاله عنوانا يقول
، بل لقد ذهب أحدهم بعيدا )متناغمة.. اسرا.. مواقف حما: (اختار نفس العنوان ولكن مع بعض التذاكي

تفاق األمريكي مع جماعة االخوان المسلمين لتمكينهم من حكم مجموعة من أنّ اال: (في خياالته فزعم
الدول العربية التي للجماعة وجود تنظيمي كبير فيها، كمصر وتونس وليبيا وسوريا اضافة الى دويلة 
غزة، مقابل تنفيذ الجماعة وأذرعها للشرط األمريكي االسرائيلي الوحيد قد دخل حيز التنفيذ بوقوف 

  ). بكل طاقاتها ضد القرار الفلسطيني بالتوجه لألمم المتحدة لتحقيق واقع الدولة الفلسطينية قانونياالجماعة
المفارقة أن هؤالء الرفاق وغير الرفاق وهم يصرّون على التذاكي على قرائهم ينسون أنهم يكتبون 

ي عصر االنترنت لشعب ذكي ال تنطلي عليهم هذه الفبركات التي أكل الدهر عليها وشرب وخاصة ف
والفضائيات والفيسبوك والجوّال وهي كلها تتناقل على مدار الساعة ما تتعرّض له حماس من األمريكان 

ليست هي الوحيدة ” حماس“ومن الصهاينة ومن المتصهينين من حصار واغتياالت وخطف وأسر، ثمّ ان 
مي والعديد من الفصائل وبعضها من التي تعترض على مغامرة سلطة محمود عبّاس، هناك الجهاد االسال

حلفاء فتح، وهناك شخصيات فلسطينية كثيرة داخل وخارج فلسطين تعترض على مغامرة عباس، فلماذا 
  . يركز الرفاق وغير الرفاق على حماس دون غيرها من المعترضين، أال يكاد المريب يقول خذوني

يضيعوا وقتهم ووقت قرائهم في تدبيج هذه الفبركات كنت أوّد لو أن هؤالء الرفاق وغير الرفاق بدل أن 
الساذجة توقفوا عند مقولة عبّاس في كلمته المتلفزة األخيرة قبل توجهه الى نيويورك التي تحرم قائمة 
وزارة الخارجية األمريكية السوداء االسالميين من حماس ومن غير حماس من دخولها، ماذا يقولون في 

، فال ”اسرائيل“نحن ال نذهب الى األمم المتحدة لنطالب بنزع الشرعية عن : (م كلهقول عبّاس أمام العال
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اسرائيل، نحن فقط نريد اعترافا بشرعية دولتنا على حدود ” نحن وال غيرنا يستطيع نزع الشرعية عن
ب ، قد ال تعني هذه العبارات للرفاق ولغير الرفاق شيئا حتى وهي تلغي حق الفلسطينيين والعر)م1967

والمسلمين في فلسطين التاريخية مثلما تلغي حق عودة أهل فلسطين الى وطنهم الذي اعترف به عبّاس 
وطنا لليهود، ولكنها تعني الكثير للذين سيظلون يؤمنون بحتمية تحرير فلسطين من البحر الى النهر وفي 

  .مقدمتهم حماس
رعية عن والية عبّأس بعد أن انتهت هو تراجعها عن سحب الش” حماس“أعتقد أن أكبر خطأ ارتكبته 

واليته القانونية بنص القانون األساسي الفلسطيني على أمل أن يسهم تراجعها في انجاح المصالحة 
الفلسطينية، كان على حماس أن تصرّ على قرارها بعدم االعتراف بشرعية رئاسة عبّاس للسلطة حتى ال 

أظن أن األمر لم يفت تماما، على حماس أن تعود لتفعيل يستمر في مغامراته بالقضية الفلسطينية، و
قرارها وخاصة أن العالم كله يعرف أن السيد محمود عبّاس هو الذي يصرّ على تعطيل المصالحة 

  .الفلسطينية
  19/9/2011، الدستور، عمان

  
  لماذا يفزع اإلسرائيليون من استحقاق أيلول؟ .62

  صالح النعامي
من تداعيات استحقاق أيلول حقيقية، وتعبر عن مأزق استراتيجي يمر به الكيان مظاهر الهلع اإلسرائيلي 

الصهيوني، مأزق يقلص إلى حد كبير من هامش المناورة المتاح للقيادة اإلسرائيلية، ويفاقم من أزمات 
وعلى الرغم من أن المحاذير التي تطرحها عدد من الفصائل والنخب والشخصيات . حكومة تل أبيب

 الفلسطينية بشأن تداعيات استحقاق أيلول وجيهة، وعلى الرغم من أن الخطوة التي أقدم عليها الوطنية
رئيس السلطة انفرادية، فإنه يتوجب قياس موضوعية تحقق هذه المحاذير في ضوء اإلحاطة بالمخاطر 

  .جراء االستحقاق، بل وبالبرنامج السياسي لعباس نفسه" إسرائيل"التي تحدق ليس فقط ب
  ال الستار على التسويةإسد

على الرغم من أن عباس يعلن صباح مساء أن استحقاق أيلول يهدف بشكل أساسي إلى توفير الظروف 
، إال أن هناك مؤشرات تدلل على أن األمور قد تسير بعكس "إسرائيل"المناسبة إلحياء مسار التسوية مع 
 نخبة سياسية متطرفة ال تحسب دائما ففي تل أبيب تدير شؤون الحكم. ما يخطط له عباس ويرغب فيه
ففي مقابلة نشرتها معه مجلة أمريكية، قال السفير األمريكي في . خطواتها بشكل منطقي وعقالني

والسلطة " إسرائيل"واشنطن مايكل أورن إن حكومة نتنياهو ستتجه إلى إلغاء كل االتفاقيات بين 
ية الجمعية العامة، في حين يرى وزير الفلسطينية في حال حصلت الدولة الفلسطينية على عضو

ال تستبعد أن تعلن عن السلطة الفلسطينية ككيان " إسرائيل"الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن 
على قطاع غزة في أعقاب سيطرة حركة حماس على " إسرائيل"، وهي نفس المكانة التي خلعتها "معاد"

  .مقاليد األمور في قطاع غزة
ساسة في االئتالف الحاكم في تل أبيب إلى حد المطالبة بفرض السيادة اإلسرائيلية على ويذهب بعض ال

إن مآالت األمور ال تتأثر بإرادة عباس، . جميع مناطق الضفة الغربية كرد على الخطوة الفلسطينية
ت السلطة من ناحية ثانية، إذا كان. فالواقع، وليس النوايا، هو الذي سيملي وتيرة األحداث وليس العكس
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قد عجزتا عن إدارة المفاوضات قبل استحقاق أيلول، فهل باإلمكان انجاز مثل هذه المهمة بعد " إسرائيل"و
  .هذا االستحقاق؟

  وتراج مكانتها" إسرائيل"محاصرة 
ومن الواضح أن إسدال الستار على إمكانية استئناف المفاوضات يأتي في ظل قناعة معظم دول العالم 

هي الطرف المسؤول عن هذه النتيجة، وبالتالي فإن هذا السيناريو سيضاعف مع عزلة " إسرائيل"بأن 
فلم يعد أحد في العالم مقتنع بحق أن هناك ما يمكن التفاوض بشأنه مع . وتراجع مكانتها الدولية" إسرائيل"

 حصول هو حقيقة أن" إسرائيل"ومما يزيد من خطورة وضع . الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب
، وإن كانت على ورق، على صفة مراقب في الجمعية العامة لألمم المتحدة، فإن هذا قد "دولة فلسطين"

فكما يقول العديد من خبراء القاانون الدولي فإن الحصول على . سيفاقم من كلفة االحتالل اإلسرائيلي
حتلة إلى دولة غازية،  من دولة م-حسب القانون الدولي-" إسرائيل"مكانة مراقب يعني أن تتحول 

وتتحول الدولة الفلسطينية إلى دولة تقع تأثير غزو دولة أخرى، مع كل ما ينطوي عليه من مخاطر رفع 
وهناك إمكانية أن يتم نزع الشرعية الدولية عن أي . في المحافل الدولية" إسرائيل"دعاوى دولية ضد 

اليات المتحدة ودوالً أوروبية ستعمل على صحيح أن الو. نشاط للجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية
  ".إسرائيل"تطويق تداعيات هذه الخطوات، إال إنها ستسبب ازعاجاً كبيراً ل

  توقيت صعب
هو حقيقة أن التوجه لألمم المتحدة يأتي في توقيت صعب، وهو " إسرائيل"إن أكثر ما يثير القلق في 

جراء هذه " إسرائيل" والمخاطر التي باتت تحدق بتواصل ثورات التحول الديمقراطي في العالم العربي،
الثورات، والتي باتت تنبئ بتحول أي حدث محدود إلى تطور إقليمي يحمل في طياته بذور انفجار كامل 

تحت " إسرائيل"ف". إيالت"إزاءه أثماناً استراتيجية باهظة، كما حدث في أعقاب عملية " إسرائيل"تدفع 
ستكون في مأزق كبير، فمن ناحية ال تسمح لنفسها عدم الرد على الخطوة القيادة اليمينية المتطرفة 

الفلسطينية بشكل مناسب، لكنها في نفس الوقت تدرك أن ردا إسرائيليا سيكون مقترناً برد ما بعد ثورات 
التحول الديمقراطي العربية، وهو رد يعكس عدم استعداد العرب المرور مر الكرام على السلوك العدائي 

  .سرائيلي تجاه الفلسطينييناإل
  إضعاف الواليات المتحدة

إن هناك الكثير من األسباب الوجيهة التي دفعت الرئيس أوباما لبذل جهود كبير لثني عباس عن التوجه 
لألمم المتحدة وتلويحه بالعصا والجزرة لردعه عن الذهاب إلى هناك، فأوباما يعي النتائج الكارثية 

صالح الواليات المتحدة، حيث إن اضطرار واشنطن للوقوف إلى جانب للتحرك الفلسطيني على م
عبر استخدام حق النقض الفيتو لدى التصويت على المشروع الفلسطيني في مجلس األمن " إسرائيل"

سيحرج أمريكا ويقلص من صدقيتها ويكشف زيف محاوالت ركوب أوباما موجة الثورات العربية وتقديم 
  .بي العربينفسه كنصير للحراك الشع

إن اوباما يدرك سخف المسوغات التي يقدمها لرفض توجه السلطة لألمم المتحدة، حيث يزعم أن حل 
الصراع يتأتى عبر المفاوضات، لكن العالم بأسره يعي أن أوباما الذي حاول التأثير على الموقف 

االستيطان والمشاريع اإلسرائيلي فشل فشالً ذريعاً في ذلك عندما اضطر للتراجع عن مطالبته بوقف 
لقد بلع أوباما كل الوعود التي قدمها للعرب في خطابه في جامعة القاهرة، واختار . التهويدية في القدس

وسيبلغ . عمل كل ما في وسعه لضمان والية رئاسية ثانية عبر استرضاء المنظمات اليهودية األمريكية
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ديموقراطيون في الكونغرس تهديدهم بتقديم حرج أوباما ذروته في حال نفذ النواب الجمهوريون وال
مثل هذه . مشاريع قرار لقطع المساعدات األمريكية عن السلطة الفلسطينية عقاباً لها على هذه الخطوة

ومما ال شك فيه أن هذا . الخطوة ستضع أمريكا في صف واحد مع اليمين المتطرف اإلسرائيلي
  . المنطقة تحديداً وسيزيد من عزلتها الدوليةسيضعف مكانة الواليات المتحدة في العالم وفي

على الرغم من المالحظات التي يمكن تسجيلها على التوجه لألمم المتحدة، إال إنه في : قصارى القول
المقابل ال يمكن تجاهل دالالت مظاهر الحرج اإلسرائيلي واألمريكي، وهذا ما يستوجب على الفرقاء في 

فات القائمة واالتفاق على برنامج عمل مشترك ضمن الحد األدنى من الساحة الفلسطينية تجاوز الخال
  .القواسم المشتركة الستنفاد الطاقة الكامنة في استحقاق أيلول

  19/9/2011، السبيل، عمان
  

   في مصر "إسرائيل"نهاية  .63
  عبد الحليم قنديل 

ريقة عفوية جدا، وعبر عن االقتحام الشعبي للسفارة اإلسرائيلية في مصر عمل وطني بامتياز، وجرى بط
مشاعر وطنية تلقائية صادقة، وأحرز نصرا كبيرا بطرد السفير اإلسرائيلي، وفي عملية هروب كبيرة 

  .جرت تحت جنح الليل
األيام التالية لالقتحام أثبتت صحته، وردت على تخرصات صغيرة، تخوف بعضها مما أسماه سقوط هيبة 

القانون الدولي، أو إنزال عقوبات بمصر، بينما ما جرى جاء على الدولة المصرية، أو اإلخالل بقواعد 
العكس بالضبط، فقد ابتلعت إسرائيل ما جرى، ولجأت إلى التهدئة الذليلة، وتحدثت عما أسمته استمرار 

  .اتفاقية السالم، وأولوية التواصل مع الحكومة المصرية
ء من الشبان المصريين برصاص قوات االقتحام الشعبي أخذ صورة معركة حقيقية، سقط فيها شهدا

األمن، وأحيل العشرات إلى تحقيقات النيابة العسكرية، وينتظرون المحاكمة أمام محاكم أمن الدولة 
  .االستثنائية، وفي تطبيق فظ غليظ لحالة الطوارئ المفروضة على البالد منذ ثالثين سنة مضت 

وار حملة إعالمية أمنية سارعت إليها دوائر وقد سقطت كل التأويالت الصغيرة لما جرى، وانفضح ع
شبه رسمية، وبدت هذه الدوائر كبقايا لنظام مبارك المخلوع، وكانت تأمل في رد فعل إسرائيلي عنيف 
يدعم مواقعها التي لم تتطهر بعد، ويجهض عملية بلورة وحضور القضية الوطنية المصرية، وتأثيرها 

صرية، واستعادة روابط العروة الوثقي بين قضية تحرير مصر المتزايد على خرائط معارك الثورة الم
  .وقضية تحرير المصريين، بين قضية كسب الديمقراطية وقضية كسب االستقالل الوطني 

المجلس العسكري الحاكم فضل الصمت رسميا، لم يعلق المشير طنطاوي، والذي بدا رابط الجأش في 
لمصري باآلالف من ميدان التحرير، وهم يحملون الشواكيش الليلة الحمراء، والتي شهدت تقدم الشباب ا

والمرزبات، وحطموا الجدار العازل أمام عمارة السفارة اإلسرائيلية، وأحدثوا ثغرة في جدار الحماية 
األمنية، وصعدوا إلى حيث مقر السفارة بأعلى العمارة، وبعثروا وثائق للسفارة في الهواء، وفي مشهد 

، وقبل أن تنتقل االشتباكات واالحتكاكات إلى مقر مديرية أمن الجيزة القريب، درامي استمر لساعات
  .وحيث جرت حوادث مؤسفة، اختلطت فيها الدماء بالنيران 

وفي لحظة االقتحام الشعبي لسفارة العدو اإلسرائيلي، كان المشير طنطاوي مشغوال عن استغاثات بنيامين 
ل نتنياهو تماما في الوصول هاتفيا للمشير، ولجأ نتنياهو نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، وفش
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المصدوم إلى الرئيس األمريكي أوباما، والذي أدار عملية واسعة من االتصاالت، استعان فيها بمئة 
دبلوماسي أمريكي، ونجح أخيرا في مكالمة المشير، والذي قرر تنفيذ عملية كوماندوز إلجالء حراس 

ستة، والذين هربوا إلسرائيل مع سفيرهم وكامل الطاقم الدبلوماسي، وعلى متن السفارة اإلسرائيليين ال
  .طائرة حربية خاصة 

، تداخل الوقائع قد 2011سبتمبر / أيلول9وتداخل وقائع الليلة الحمراء التي بدأت مساء جمعة التصحيح 
ن المقتحمين للسفارة يثير االلتباس، ويثير أسئلة في التفاصيل، بينها أسئلة عن هوية ودوافع الشبا

اإلسرائيلية، وقد توالت اقتراحات عبثية من نوع يثير السخرية، وإلى حد أن بعضهم عزا الحادث إلى 
تدبير سئ من فلول نظام مبارك المخلوع، أو من جماعة جمال مبارك، وقد اختفى التفسير العبثي سريعا، 

ير آخر التسنده وقائع كافية، وهو أن وجرى سحبه من التداول اإلعالمي والسياسي، وحل محله تفس
العملية كلها من تدبير المجلس العسكري، وأن قوات الشرطة العسكرية المتواجدة على مسرح الحادث 
غضت البصر عما يجري، والتفسير األخير اليبدو دقيقا، ولسبب ظاهر، وهو أن أعداد المتظاهرين فاقت 

الخطة األصلية، وقد كانت مقصورة على تحطيم الجدار كل توقع أمني، وزادت حماستهم مع النجاح في 
األسمنتي بوسائل بدائية، ومع النجاح السريع في تحطيم العائق، بدا اندفاع المتظاهرين إلى مدخل عمارة 
السفارة فوق المقدرة على صده دون إطالق النار، وقد كانت أوامر عدم إطالق النار سارية، حتى 

لجيش على نحو حرفي، وزاد في التهاب مشاعر الجمهور وصول خبر كئيب ساعتها، وتلتزم بها قوات ا
من جبهة المواجهة مع إسرائيل، وهو وفاة الجندي المصري عماد عبد المالك متأثرا بجراحه، وهكذا 
أضيف الشهيد السادس إلى ضباط مصر وجنودها الخمسة الذين قتلتهم إسرائيل في حادث الحدود، كانت 

س تصعد إلى بارئها، بينما شباب مصر الوطني يرد على الجريمة اإلسرائيلية في تلقائية روح الفقيد الساد
  .وعفوية، ويقتحم بيت الشيطان اإلسرائيلي الكائن أعلى نيل الجيزة 

المجال إذن لتفسيرات ملتوية تتحايل على القيمة الوطنية السامية لما جرى، أو تعتذر إلسرائيل من الباب 
رت شخصيات مريبة كشفت عن هواها األمريكي، ولم تعتذر السلطات المصرية الخلفي، وقد اعتذ

الرسمية، ولم يعتذر المجلس العسكري بالذات، ولو فعلها لكان وضعه أسوأ شعبيا، فهو يعرف عمق 
كراهية المصريين إلسرائيل، ويعرف حدود رد الفعل الذي قد تقدم عليه إسرائيل، وقد وجدت نفسها في 

تجد ربما غير فرصة تسول استمرار السالم مع مصر، والرجاء الملح بإعادة سفير إسرائيل المأزق، وال 
للقاهرة، والبحث عن مخبأ آمن إلقامته، ولو كان في منطقة صحراوية معزولة على نحو ما يجري 

  .التفاوض عليه اآلن
 داهس، وال تميل وأيا ما كان الذي تفعله السلطات الرسمية المصرية، وهي واقعة تحت ضغط أمريكي

إلى قطع فوري لكل الصالت مع إسرائيل، أيا ما كان الموقف الرسمي، فإن وجود إسرائيل في مصر 
ذاهب إلى التالشي بالتدريج، فقد كسر المصريون حواجز الخوف جميعا، وفكت الثورة المصرية عقدة 

ما يجري في القاهرة وعلى لسانهم، وحررت أيديهم القادرة على صنع المعجزات، ولنا أن نالحظ مغزى 
قوات الجيش تدهس : تعقب شعبي ألي وجود إسرائيلي، وفي سيناء : جبهة سيناء معا، في القاهرة

خطوط نزع السالح، وتستعيد وجودها بكثافة، وسوف يتسع الخرق مع اطراد األيام، وتتحول اتفاقية 
تتغير، والقوى االقليمية الكبرى تعزل السالم إلى حبر على ورق، فالمعادالت االستراتيجية في المنطقة 

إسرائيل، إيران ضد إسرائيل بالخلقة، وتركيا تتحفز إلسرائيل وتتطهر من إثمها، ومصر في حالة ثورة 
لم تستقر بعد على مشهد ختام، وإسرائيل تبدو كعدو مفضل لألطراف الثالثة، فالعداوة إلسرائيل هي 
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متزايد بالدور عند شعوب المنطقة العربية، وقد اتسع دور شرط نمو الدور اإلقليمي، وشرط القبول ال
إيران وتركيا على أساس القاعدة الذهبية، والدور اآلن على مصر التي اقتحم شبابها سفارة إسرائيل، 
جرت المعركة في مصر، رفع المصريون الصوت، وكان الصدى الفوري في األردن، وقد سارعت 

وقبل أن يقتحمها شباب األردن تأسيا بسلوك وسيرة الشبان إسرائيل إلخالء سفارتها في عمان، 
  .المصريين

  19/9/2011، القدس العربي، لندن
  

   المتحدة بالدولة الفلسطينية يضع على اتفاقية اوسلو عالمة استفهام األمماعتراف  .64
  شلومو أفنري

لحديث عن مصيبة، فليس فقط ال يدور ا. سلسلة األحداث التي تواجهها اسرائيل مؤخرا ليست تسونامي
السرائيل : بل ان احداث االسابيع االخيرة هي نتيجة سياقات سياسية بعضها يترابط معا وبعضها ينفصل

حتى لو كانت معظمها . كان نصيب في بعض التطورات ولكن ليس لها سيطرة على تطورات اخرى
حقيقها اذا ما عرفت كيف غير مريحة السرائيل، فال تزال محفوظة لها حرية عمل ما في أن تتمكن من ت

في مجاالت معينة تتخذ الحكومة احيانا خطا مغلوطا، بسبب . تتخذ القرارات السليمة التي قد تكون قاسية
فالحكومة تضحي بمصالح حيوية على مذبح االيديولوجيا . تقديرات غير صحيحة واخفاقات ايديولوجية
يجب أن نرى التطورات االخيرة في في هذا الضوء . التي توجهها أو توجه بعضا من عناصرها

  . العالقات مع تركيا ومع مصر واالحداث الكفيلة بان تكون في االمم المتحدة في السياق الفلسطيني
 تركيا، يجب التمييز بين أحداث قليلة وبين تطورات سياسية بعيدة -في كل ما يتعلق بعالقات اسرائيل 

  .ن االسطول الى غزةفقد فشلت اسرائيل مرتين في موقفها م. المدى
الفشل الثاني يكمن في عدم االستعداد لتبني استنتاجات . الفشل األول كان في التصدي لالسطول نفسه

التقرير الذي وضعته لجنة بالمر واالعراب عن االستعداد لدفع التعويضات لعائالت المدنيين االتراك 
الكرامة " التعويضات، وربطت بمفهوم المبررات التي منعت الحكومة من أن تقرر دفع. الذين قتلوا
كما أن . ، تأتي من مطارح الخطابة والعقلية التي ال صلة لها بالمصالح الوطنية الحقيقية"الوطنية

االحاديث عن مساعدة المنظمة االرهابية الكردية، حزب العمال الكردستاني مالئمة لبرلمان شعبي في 
  .رجية واقعية ومسؤولةمقهى وليس لمن هو مسؤول عن ادارة سياسة خا

ومع ذلك، يخطيء من يعتقد بان سياسة اسرائيلية صحيحة كانت ستعيد الى سابق عهدها عالقاتها مع 
وان كانت حكومة تركيا يقودها حزب اسالمي، اال انه ليس المذهب الديني وحده هو الذي يوجه . تركيا

نطالقا من مفاهيم استراتيجية شاملة، رئيس الوزراء، رجب طيب اردوغان، يعمل مع شركائه ا. سياستها
  .حدث مثل االسطول الى غزة، مع كل مركزيته االعالمية، يحتل مكانا هامشيا تماما بالقياس اليها

المبدأ االول لهذه االستراتيجية، الذي صاغه وزير الخارجية التركي احمد داود اغلو، هو التطلع التركي 
وفقا لهذا الخط بادرة أنقرة الى محاوالت مصالحة مع . انها مع جير"صفر النزاعات"الى خلق وضع من 

كتحصيل حاصل لهذه السياسة، وباالساس في . ارمينيا، انفتاح تجاه ايران وتحسين العالقات مع سوريا
سبب العملية لم يكن . اعقاب توثيق العالقات مع ايران وسوريا، وهنا التحالف الوثيق مع اسرائيل

فهوما شامال، كان هو أيضا المحرك للمحاولة التركية للوساطة بين سوريا مناهضا السرائيل، بل م
  .واسرائيل
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يوجد منطق استراتيجي في السياسة التي ترمي الى تخفيض حدة التوترات في المنطقة، ولكن مبادرات 
ريا المصالحة مع أرمينيا لم تنجح، السباب معقدة؛ محاولة الوساطة بين سو: تركيا لم تحظى بنجاح كبير
 أخيرا، تركيا تتخذ صورة غير لطيفة على االطالق طالما كان صديقها، -واسرائيل فشلت؛ وأخيرا 

يحتمل أيضا أن يكون فشل االنفتاح تجاه سوريا يشرح، . الحاكم السوري بشار االسد، يذبح أبناء شعبه
فهم التركي، فان مهما كان مصدر ال. على االقل بشكل جزئي، التطرف في مواقف تركيا تجاه اسرائيل

  .قسما منه بعيد عن ان يكون قصة نجاح
مصدره في الرفض الفظ لمساعي االنخراط التركية . القسم االخر من االستراتيجية التركية اكثر تعقيدا

في االتحاد االوروبي، بالذات بعد أن اتخذت حكومة اردوغان عدة خطوات حقيقية لالستجابة للمطالب 
بعد أن تبين .  الموت، اصالح في الجهاز القضائي، تمدين الرقابة على الجيشالغاء عقوبة: االوروبية

  .بان الباب الى اوروبا اغلق، قررت أنقرة التوجه شرقا وترسيخ مكانتها كقوة عظمى اقليمية
. هناك من يرى في الفهم التركي الجديد كعثمانية جديدة، وهناك من يعرفه بالرغبة في الهيمنة االقليمية

حكام تركيا يكتفون . ليس النقرة نوايا العادة اقامة االمبراطورية: كن من أمر، االستنتاج واضحمهما ي
بتثبيت مكانتها كقوة عظمى اقليمية رائدة، يتعين على دول المنطقة ان تنسق خطها معها، أو على االقل 

  .تمتنع عن الصدام الجبهوي معها
، او الموقف "خارج البالد القريب"قف روسيا تجاه مع كل الفوارق، شيء ما في هذا النهج يذكر بمو
واضح أن سياسة كهذه ال ترى بارتياح التجاهل . التاريخي للواليات المتحدة من دول أمريكا الوسطى
من جهة اخرى، هذه السياسة التركية ترحب بما . االسرائيلي للنهج التركي تجاه المسألة الفلسطينية

نه حتى لو لم تكن الثورات في الشرق االوسط تغير الطغاة لتحل يحصل في العالم العربي، وذلك ال
  .محلهم أنظمة ديمقراطية، فان السلطات في الدول العربية تضعف

  ال تضر
مصر ضعيفة، تسيطر عليها طغمة عسكرية مترددة وذات شرعية مهزوزة، افضل من ناحية أنقرة من 

ر هذا االسبوع هي احدى نتائج ضعفها كقوة زيارة اردوغان الى مص. مصر قوية بقيادة حسني مبارك
موقف الحكام في القاهرة من هذه الزيارة كان معقدا، . عظمى اقليمية في أعقاب احداث ميدان التحرير

  .فكرة الهيمنة التركية في المنطقة ال تلقى الكثير من الحماسة في مصر. وليس صدفة
مشورة الوحيدة التي يمكن اسداؤها في هذا السياق ال. السرائيل يكاد ال تكون سيطرة على هذه التطورات

حتى االن الحقنا بأنفسنا بضعة . أوال وقبل كل شيء، ال تضر: تذكر االمر االول في القَسم الطبي
في االيام االخيرة يتخذ وزير الخارجية، افيغدور . اضرار، وال سيما في اتخاذ الخطابة االستفزازية

  .ر سبق أن وقعليبرمان لغة منضبطة، ولكن الضر
أحداث نهاية االسبوع الماضي، في السفارة االسرائيلية في القاهرة، تنخرط بالطبع في جملة تاريخية من 

حملة رصاص مصبوب، التي رفعت . المعارضة للسالم مع اسرائيل في أوساط جماهير واسعة في مصر
ربي عبر التلفزيون، عظمت هذه فيها القوة العسكرية الوحشية السرائيل الول مرة لتعرض في كل بيت ع

قتل الشرطة المصريين على الحدود، في أعقاب الحادثة قبل ايالت، صبت مزيدا من . المشاعر فقط
  .الزيت على الشعلة

ولكن سبب التدهور في مصر، الذي ذروته حتى اآلن كانت االقتحام العنيف لمبنى السفارة االسرائيلية، 
بشكل مفعم . عية االساس وامتناعه عن المواجهة مع الشارعهو ضعف النظام الحالي، عديم الشر
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بالمفارقة، فان االحتجاج الجماهيري في ميدان التحرير رفع الى الحكم، او عمليا ابقى هناك، من كانوا 
  .هذا االمر ال يخفى عن ناظر الجنراالت، وال عن ناظر الجماهير. يخدمون مبارك لعشرات السنين

 المصرية بل وأيضا - االسرائيلية ألحق ضررا ليس فقط بالعالقات االسرائيلية الحصار العنيف للسفارة
الحكم الذي ال يستطيع أن يسيطر على شوارع عاصمته ويحمي . بمكانة الحكم الحالي في مصر

المجلس العسكري فشل في اختبار .  يفقد شرعيته- فما بالك اذا كان حكما عسكريا -السفارات االجنبية 
 المصرية هو بقدر كبير نتيجة مباشرة لقدرة المجموعة - ومستقبل العالقات االسرائيلية -ل له القوة االو

  العسكرية على السيطرة الناجعة؟
اسرائيل معنية . هذا الحدث قلص أيضا احتماالت اجراء انتخابات في مصر في الزمن القريب القادم

 كان الحكم بيد مبارك، واليوم تمسك به أمس. بالسالم مع مصر، وبالتالي معنية بحكم مستقر هناك
التعابير .  وعدو الشعب المصري-الفوضى هي عدو السالم . الطغمة العسكرية، وغدا من يدري

الديمقراطية قد تكون جيدة لحلقة بحث في النظرية السياسية، وليس للواقع الوحشي لدولة مركبة ومعقدة 
  .يضايبدو ان االخوان المسلمين يفهمون هذا ا. كمصر

في هذا الموضوع تصرفت اسرائيل بحكمة وحذر، اذا تجاهلنا التصريح الحماسي لرئيس الوزراء بعد 
الحادثة الدموية على الحدود المصرية قرب ايالت، والذي كان موجها ربما الى فرع الليكود في بيتح تكفا 

 ان اسرائيل أعربت عن حسن أن االقوال لم تتقرر، حسن. وليس الى المصالح االستراتيجية السرائيل
وان نتنياهو شكر لمصر انقاذ ) على لسان وزير الدفاع والرئيس(أسفها على موت الشرطة المصريين 

هل هناك حاجة . ينبغي االمل في أن تواصل اسرائيل هذا الخط مكبوح الجماح. رجال االمن المحاصرين
لعله من المجدي . لقائمة اليوم لست واثقالبذل جهود العادة كل فريق السفارة الى القاهرة؟ في الظروف ا

. اشتراط عودة الدبلوماسيين االسرائيليين بالتطورات في مصر ووضع الجارة الجنوبية في اختبار معين
  .يجب العمل بحذر، بحساسية ولكن بتصميم

  االعتراف بالدولة
الكثير جدا كتب حول . ولتهمالمسألة االخيرة هي التوجه الفلسطيني الى االمم المتحدة، لنيل االعتراف بد

هذه الخطوة، الكثير جدا هددنا به أنفسنا بالنتائج المحملة بالمصائب، والتي خرجت على ما يبدو عن كل 
لعله ليس متأخرا بعد بذل الجهد . لحكومة نتنياهو توجد مسؤولية غير قليلة عن هذا الوضع. توازن

على طرح شروط مسبقة هو الذي منع في نهاية الستئناف المفاوضات، وان كان اصرار الفلسطينيين 
  .المطاف استئنافه

، سيحظى الفلسطينيون بانتصار 67اذا قررت الجمعية العمومية االعتراف بدولة فلسطينية في حدود 
ولكن الدولة الفلسطينية لن تقوم . دعائي مثير لالنطباع، واسرائيل ستقف عندها أمام تحديات غير بسيطة

 وأوال وقبل كل شيء الشرعية التي - تشرين الثاني هو االخر، مع كل أهميته 29قرار . بسبب ذلك
الدولة اليهودية اقامتها قدرة .  لم يقم دولة هنا-في بالد اسرائيل ) وعربية(منحها القامة دولة يهودية 

مزدوج الدولة الفلسطينية لم تقم بسبب فشل . الحاضرة اليهودية في بالد اسرائيل في الدفاع عن نفسها
 في الحرب ضد اسرائيل، وفي انعدام القدرة على خلق أدوات فاعلة لبلورة اطار سياسي -للفلسطينيين 

  . .شرعي، يمنحهم القدرة على بناء أمة
الواقع اليوم مختلف، بالطبع، ولكن السبيل الوحيد الذي سيصل فيه الفلسطينيون الى االستقالل الذي هم 

طالما تسيطر في اسرائيل حكومة يمينية، المفاوضات بالتأكيد . رائيلجديرون به هو المفاوضات مع اس
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ولكن بدونها لن يكون بوسع قرار في االمم المتحدة أن يخلق دولة في المكان الذي . لن تكون بسيطة
هذه الصعوبة ). القدرة على السيطرة الفاعلة على االرض(تغيب فيه شروط الحد االدنى لوجودها 

. لسلطة الفلسطينية ال تسيطر في غزة، وال يمكن الي قرار في نيويورك أن يغير ذلكتعظمها حقيقة ان ا
هذا هو أحد أسباب التردد الذي يبديه . القرارات اللفظية التي ال يمكن تحقيقها ليست بديال عن السياسة

ناه ان ليس الشرخ بين الضفة والقطاع مع. االوروبيون، مع كل انتقادهم لسياسة اسرائيل بقيادة نتنياهو
هكذا ولدت النكتة . للفلسطينيين اليوم سلطة متفق عليها، قادرة على أن تعبر بشكل شرعي عن سيادتهم

لعله يجدر باالمم المتحدة ال ان تعترف بدولة فلسطينية واحدة : التي تروى مؤخرا في الدوائر الدبلوماسية
في كل االحوال، القرار . طبع مجرد نكتةهذه بال.  واحدة في الضفة، واالخرى في القطاع-بل بدولتين 

اللفظي في االمم المتحدة لن ينجح في القفز عن الحقائق العسيرة، التي تفيد بان الفلسطينيين يوجدون في 
اذا كانت السلطة : يحتمل ان في كل هذا تكمن فرصة السرائيل. وضع قريب من حرب أهلية غافية

 فان عليها أن - ليس عاما، بل مثيرا لالنطباع -عتراف دولي الفلسطينية تدعي بأنها دولة واعطي لها ا
القانون الدولي ينطبق عليها واسرائيل يمكنها ربما ان تدعي بان اتفاقات اوسلو، التي . تتصرف كدولة
واضح ان اسرائيل ال يمكنها . ف وبعد ذلك مع السلطة الفلسطينية، لم تعد سارية المفعول.ت.وقعت مع م

ت اوسلو، ولكن مجرد االعالن عن دولة فلسطينية كفيل بان يضع سريان مفعولها في أن تلغي اتفاقا
  .عالمة استفهام

وال ينبغي االستخفاف بمساهمتها هي في . واضح ان اسرائيل توجد في وضع غير سهل: باختصار
دوات، في جعبة اسرائيل توجد أ. ولكن ال مبرر لالحاسيس الهستيرية القائمة االن في البالد. نشوئه

  .ويمكن استخدامها انطالقا من وعي بالواقع المركب؛ عمل ذلك بذكاء، بحذر وباالساس بعقل
 19/9/2011، الدستور، عمان

  
  :كاريكاتير .65

  

 
  19/9/2011، تالنهار، بيرو

  


