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   ة ولن نعود إلى انتفاضة إطالقاً كانت النتيجنسعى لتثبيت اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية أياً: عباس .1

لرؤوف أرناؤوط، أن  نقال عن مراسلها من نيويورك، عبد ا20/9/2011األيام، رام اهللا، نشرت 
 أيلول فإننا سنعود إلى قيادتنا 23أياً كانت النتيجة بعد " محمود عباس أكد على انه الرئيس الفلسطيني
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اآلن نحن نركز على مجلس األمن وقد سبق وان تحدث كثيرون عن الجمعية العامة وماذا ": وقال" لنقرر
  ". من مجلس األمن والجمعية العامة هو واحد نحقق فيها، علماً بأن موقف الواليات المتحدة أنيمكن 

 مجلس إلىمن اآلن وحتى إلقاء الخطاب في الجمعية العامة فانه ال أفكار عندنا سوى الذهاب "وأضاف 
  ".األمن وبعد ذلك نجلس في القيادة ويتم اتخاذ القرار

يورك على أن هناك  نيوإلىعلى متن الطائرة الرئاسية في الطريق " األيام"وشدد في رد على سؤال لـ
 يكون أنتناقضا في الموقف الدولي الذي يشيد من جهة بجاهزية الفلسطينيين للدولة ويبخل من جهة ثانية 

هناك تناقض كبير في الموقف الدولي، فالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي "للفلسطينيين دولة، وقال 
حاسبة ودقة أفضل من دول كثيرة في الشرق  لدينا مؤسسات فيها شفافية ومإنواألمم المتحدة يقولون 

 ما إذااألوسط وشمال إفريقيا وغيرها، وفي نفس الوقت فان نفس الدول تبخل علينا بأن تكون لدينا دولة؟ 
  ". كانت عندنا كل هذه الشفافية وكل هذه المؤسسات فمتى ستكون لما دولة؟ هذا فعال تناقض

 الموقف بعد األمم المتحدة سيكون صعباً أنميركيين ابلغوه  األأن" األيام"كما كشف رداً على سؤال لـ
الموضوع ليس موضوع " األمم المتحدة إلى كانت الواليات المتحدة هددت في حال التوجه إنجداً، وقال 

أما إلى  .. األمور ستكون صعبةإنقالوا .. أيلولتهديدات وإنما قالوا إن األمور ستكون صعبه جداً بعد 
 األمم المتحدة إلىأما عن موضوع قطع المساعدات في حال التوجه "، وأضاف "الحقا مدى؟ سنعرف أي

  ". فإننا لم نسمع شيئاً رسمياً
". بعض الدول األوروبية" كانت الدول األوروبية تشاركت في هذا الموقف األميركي قال إذاوعما 

 دول أعضاء في 9افقة ولتمرير طلب العضوية في مجلس األمن الدولي فانه يتطلب الحصول على مو
ضد الطلب، وعلى ذلك فقد " الفيتو" من الدول دائمة العضوية حق النقض أيمجلس األمن وعدم استخدام 

 دول أعضاء في مجلس األمن الدولي تعترف بنا ولكننا ال 9 هناك أنمعلوماتنا هو "أن إلى عباس نوه 
  ". نعرف كيف ستصوت

منذ أيلول الماضي كانت هناك محاوالت للعودة " األخيرة قال ورداً على سؤال بشأن مجريات االتصاالت
إلى المفاوضات، وتعرفون أن األميركيين حاولوا في المفاوضات غير المباشرة والمباشرة، ومن ثم فشلوا 

 األمم المتحدة، وردوا بأنهم لن يوافقوا إلى لم تكن هناك مفاوضات فإننا سنذهب إذا، وقد قلنا لهم إنه 
  ".  تجلبوا لنا مقترحاً ثالثاً فلم يجلبواأنب إلى األمم المتحدة، فقلنا لهم هل من الممكن على الذها
مضى وقت طويل، ولكننا بقينا على اتصال معهم لفترة طويلة، ولم يتم التقدم بأي أفكار جديدة، "وأضاف 

 إن قلنا لهم  المفاوضات على ُأسس أخرى، وقدإلىولكن في األسبوع الماضي جرى ضغط كبير للعودة 
 تموز وما تقدمونه اآلن ال نستطيع أن نتعامل معه، لدينا طلبان فقط للعودة إلى 11ما تم رفضه في 
 مع تبادل متفق عليه لألراضي ووقف االستيطان، وإذا ما حدث 1967األول حدود : المفاوضات، وهما

 إلىهذين األمرين فإننا سنتوجه أما اآلن لنفترض انه تحقق "وتابع الرئيس ". ذلك نعود إلى المفاوضات
 أن األمم المتحدة والعودة إلى المفاوضات، فقد قلنا إلىاألمم المتحدة ألنه ال تناقض بين الذهاب 

 أو ذهبنا إلى األمم المتحدة وسواء نجحنا إنالمفاوضات هي الخيار األساسي الذي ال غنى عنه، واآلن 
  ". فشلنا فان الخيار األساسي هو المفاوضات

 ذلك قلنا هل هناك خيار ثالث فلم يجيبوا وعادوا في آخر أيام يتحدثون عن بيان إلىإضافة "عباس وزاد 
 إالللجنة الرباعية، وان تبقى األمور محصورة في حوار ثنائي، وأن يشرف األميركيون عليها من بعيد، 

الذي سمعناه  "أنمنوهاً إلى "ة  نقوم بالخطوأنأننا قلنا انه ما دام فشل الحوار لنقم نحن بخطوة، وقررنا 
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 األفكار التي كانت قدمتها الواليات المتحدة لم تلقَ قبوالً من أوروبا وروسيا واألمم أن تموز 11في 
ال توجد ترتيبات الجتماع مع الرئيس األميركي باراك اوباما في " انه إلىوأشار الرئيس ". المتحدة
  ". ن المسؤولينهناك لقاءات مع عدد كبير م" وقال" نيويورك

الموقف الروسي واضح منذ اجتماع اللجنة الرباعية "وأضاف رداً على سؤال بشأن الموقف الروسي 
 11 لديهم الكثير من التحفظات على األفكار التي قدمت للجنة الرباعية في أناألخير وقد سبق وان قالوا 

لتي قدمها توني بلير، نحن سنجتمع مع  الروس لديهم نفس الموقف المتحفظ من األفكار اأنتموز، وأعتقد 
  ". الفروف في نيويورك واعتقد أن موقفهم لن يتغير

هم الذين يدفعون األمور للعنف، نحن لن نعود " اإلسرائيليين يدفعون باتجاه العنف، وقال أنوأكد على 
ت سلمية في  انتفاضة إطالقاً ولن نعود إلى العنف إطالقاً، وكل ما سيقوم به الشعب هو احتجاجاإلى

داخل المدن، وإنما المستوطنون يدربون الكالب ويفلتون علينا الخنازير من اجل التخريب، ويقوم 
المستوطنون بإحراق البيوت والمساجد ويقتلعون األشجار وتخرب الخنازير الزرع والكالب تهاجم 

  ". الناس
 األسف لموقف حماس من وأعرب عن".  يكون سلمياًأن كل شيء يجب أن تعليماتنا هي إن"وأضاف 

موقف حماس سمعته في الصحافة، أسفت لموقف حماس "توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس األمن، وقال 
 دولة وهي اكبر منبر في 193 تتماهى حماس في موقفها مع إسرائيل، نحن نذهب إلى أن أحبألنني ال 

ذا قالوا ذلك فأنا ال اعرف، ولكن أقول إنه العالم، فهل هذا عمل أحادي الجانب؟ هذا غير مناسب؟ أما لما
  ". ال يجب شخصنة األمور

 إذا يوفروا لنا شبكة أمان أنطلبنا من العرب "وقال " توجد عندنا أزمة مالية حقيقية تتفاقم"وأكد على انه 
  ". ما حدثت مقاطعة ولكن لم يحدث تجاوب لألسف

لشعب اإلسرائيلي مع السالم وأقول لهم انتم من ا % 70 إن" الشعب اإلسرائيلي قال إلىوعن رسالته 
 نعمل جميعاً من اجل تحقيق السالم اليوم قبل غد، وكلما أنتريدون السالم ونحن نريد السالم ويجب 

  ".  يأتي وقت نقول فيه ليتنا فعلنا هذاأنأسرعنا كان ذلك أفضل، وال أريد 
ة اآلن بأمورها الداخلية ولكن هذا ال يعني الثورات العربية مشغول": عباسبشأن الثورات العربية قال و

أن الدول التي فيها ثورات منشغلة عنا، بدليل أن كل الحديث هو حول أوضاعنا في فلسطين، سنرى 
كيف تكون نتائج هذه الثورات في المستقبل، وإنما اآلن فان التركيز منصب حول أوضاع هذه الدول 

رج شيئا فشيئا، ولذلك فمن المبكر ان نحكم على الثورات الداخلية، فبعضها فيها قتال وبعضها بدأ يخ
  ".العربية

 نقال عن مراسلها من نيويورك، علي الصالح، أن عباس 20/9/2011الشرق األوسط، لندن، وذكرت 
االقتراحات التي ناقشتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب األميركي في األسبوع رد بحدة على  

 اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها إذا ما نفذ خطوته للتوجه إلى مجلس األمن، الماضي، التي يمكن
فليفعلوا ": "الشرق األوسط"لـعباس وقال ، من أجل الحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة

 بالنسبة والشيء ذاته.. فأنا أتحداهم أن يحققوا ويثبتوا أنني تسلمت قرشا واحدا بشكل غير قانوني.. ذلك
  ."ياسر يعمل قي قطر، وطارق يعمل في مؤسسة إعالنات ودعاية": وأضاف. "لولدي سواء طارق وياسر
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أتحدى ":  من فوق متن الطائرة التي تقله إلى نيويورك القول"الشرق األوسط" الذي تحدث لـعباسوكرر 
ة فحسب، بل منذ أن أن يثبتوا أنني حصلت على قرش واحد بشكل غير قانوني، ليس بعد قيام السلط

  ."1979، وحتى خروجي منها عام 1974تسلمت رئاسة الدائرة المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 
أنا شخصيا ال أتدخل في صندوق االستثمار الفلسطيني، ولكنني طلبت من إدارته أن ال تستثمر " أضاف

ي السلطة لم يستثمر قرش واحد خارج وأؤكد أنه منذ تسلم. قرشا واحدا من أمواله خارج حدود فلسطين
قررنا االستثمار في . ولكننا مؤخرا قررنا االستثمار في الخارج، ولكن ليس على النحو السابق. فلسطين

إن ذمة السلطة المالية هي ": وبشأن ذمة السلطة المالية قال. "المخيمات الفلسطينية في الخارج فقط
  .وتحدث عن وجود ثالث لجان إشراف ومراقبة مالية. "فريقيااألنظف في منطقة الشرق األوسط وشمال أ

ال نتلقى مساعدات، والدول العربية ال تدفع، وال أدري ": وبالنسبة إلى المساعدات المالية العربية، قال
  . "والوضع المالي سيئ وسيزداد سوءا. السبب

ص، ودنيس روس مستشار أوباما وحول اللقاء األخير مع ديفيد هيل، القائم بأعمال مبعوث السالم الخا
كان ردي ": وقال. "لم يأتيا بجديد، بل كررا طلب العودة إلى المفاوضات": لشؤون الشرق األوسط، قال

قلت لهما أيضا إن ": وزاد. "عليهما أنني لست ضد العودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن على أي أساس؟
 وعاصمتها القدس 1967دولة فلسطينية في حدود عام القبول ب: لدي طلبين للعودة إلى المفاوضات، هما

  ."الشرقية، وكذلك وقف االستيطان
 حول ما إذا كان قد تلمس تغييرا في الموقف المصري بعد الثورة، "الشرق األوسط"وردا على سؤال لـ

رك مبا) المخلوع حسني(إن الرئيس ": وأضاف. سلبا أو إيجابا، قال إنه لم يلمس أي تغير على اإلطالق
  . "نحن ال نريد أن نظلم أحدا": ، مستطردا"كان متعاونا معنا، وكذلك الحال بالنسبة للنظام الحالي

وزير الدفاع (وعن مدى استعداده للقاء المسؤولين اإلسرائيليين، قال أبو مازن إنه التقى إيهود باراك 
يجد تغييرا في الموقف  مرات، ولكنه لم 3 زمرتين، كما التقى الرئيس شيمعون بيري) اإلسرائيلي

لن أقطع ": وردا على سؤال إن كان مستعدا للقاء نتنياهو، قال. اإلسرائيلي في ما جاء به من اقتراحات
، ونتنياهو هو من يمثله في الوقت "الخيوط ألنني في النهاية أتعامل مع ممثلي الشعب اإلسرائيلي

  .الحاضر
االثنين يويورك أن الرئيس عباس أبلغ  من ن 19/9/2011قدس برس، في نفس السياق جاء في 

، األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عزمه تقديم طلب عضوية فلسطين في األمم المتحدة )19/9(
جاء ذلك خالل اجتماع عباس وكي مون في مقر األمم  المتحدة قبيل انعقاد  ).23/9(يوم الجمعة المقبل 
ألمم المتحدة المقرر بعد غد األربعاء، وفق ما أعلنه مارتن  للجمعية العامة ل66أعمال الدورة الـ 

  .نيسيركي المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة
  

      التوجه لألمم المتحدة سيكون بمثابة أوسلو جديد: بحر .2
 حذر أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من خطورة : أحمد فياض- غزة

ئيس الفلسطيني محمود عباس لألمم المتحدة لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية على تبعات توجه الر
  . مستقبل القضية الفلسطينية
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من األراضي الفلسطينية لصالح % 80واعتبر بحر أن توجه عباس لألمم المتحدة يعني تنازالً عن 
الالجئين الفلسطينيين، ومصير إسرائيل، مشيراً إلى أن خطوة التوجه لألمم المتحدة ستهدد مستقبل عودة 

  . 1948فلسطينيي عام 
ورأى في مقابلة مع الجزيرة نت، أن التوجه لألمم المتحدة سيكون بمثابة أوسلو جديد وسيحرم 

وحذر بحر من عودة الرئيس عباس للمفاوضات بعد األمم المتحدة . الفلسطينيين من السيادة على أرضهم
  . سطينية إلى مهالك كثيرةوالتي قال إنها أوردت القضية الفل

ودعا بحر الرئيس عباس إلى تنفيذ اتفاق المصالحة والعمل على استعادة وحدة الشعب الفلسطيني، 
وقال إن معارضة المجلس التوجه لألمم المتحدة، نابع من . وترسيخ المقاومة الفلسطينية والكفاح المسلح

الغيرة عليها كونها قضية األمة العربية نظرة إستراتيجية للقضية الفلسطينية تنبع من الحرص و
  .واإلسالمية

  20/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   وموقف حماس غير مسؤول.. المتحدة لتثبيت حقنااألممذاهبون إلى : نمر حماد .3
انتقد المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية نمر حماد بشدة موقف حركة حماس : رام اهللا

   ".غير مسؤول"ع الذهاب إلى األمم المتحدة، ووصفه بأنه المعارض لمشرو
أن السلطة ذاهبة إلى األمم المتحدة لتثبيت حق الفلسطينيين " قدس برس"وأكد في تصريحات خاصة لـ

حول الذهاب الفلسطيني إلى " حماس"مالحظات حركة : "في أرضهم وليس التفريط في ثوابتهم، وقال
نحن ذاهبون إلى . فضل من رد عليه هو الدكتور أحمد يوسف في غزةاألمم المتحدة غير مسؤولة، وأ

األمم المتحدة لنثبت رسميا أن هذه األرض الفلسطينية حقيقة وليست أرضا متنازع عليها، وبالتالي 
ضايا الحل النهائي، األرض والالجئون قاالعتراف بالدولة الفلسطينية سيمكننا من المفاوضات على كل 

  ". من القضايا، وهكذا فتثبيت حقوقنا ال تتعارض مع المفاوضاتوالقدس وغير ذلك
  19/9/2011قدس برس، 

  
  لقيادة رفضت الدولة بحدود مؤقتة التي تشير تصريحات قادة في حماس بقبولها: عبد الرحيم .4

المجلس الوطني في لقاء تشاوري  أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم أعضاء قال:  نائل موسى- البيرة
 إضافة القيادة رفضت الدولة بحدود مؤقتة التي تشير تصريحات قادة في حماس بقبولها،  أمس إنعقد
 أحدا لم يفوض الرئيس للقيام بالخطوة أن سعيهم لتقويض تمثيل منظمة التحرير للقيادة باالدعاء إلى

ن ضمن استحقاق أيلول والذي أوضح انه كان جزءا من حوار المصالحة مع حماس التي أقرت أ
  .التفاوض من صالحية منظمة التحرير

 خطيرة، تتطلب من الشعب وهو إنها لم يقل أن أمام محطة جد دقيقة وحساسة أنناورأى عبد الرحيم 
بأغلبيته الساحقة مع الخطوة، مزيدا من االلتفاف التام وخاصة الرئيس في األمم المتحدة سيما وأننا نتطلع 

 الخطوة المقبلة إنالشرعية الدولية وتنسجم مع ثوابتنا الوطنية وقال  مرجعية إلى عملية سياسية تستند إلى
  .  أكثر مقدرا انه تواجهان معركة ساخنةأوستكون تصعيدية في الجمعية العامة في حال تلقينا فيتو 

  20/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   تاريخ العالم  ليس بدعة بل له سوابق في لألمم المتحدةالتوجه الفلسطيني: الزعنون .5
 اختتم المجلس الوطني برئاسة سليم الزعنون، أمس، لقاء تشاوريا موسعا حول : نائل موسى- البيرة

استحقاق أيلول، جدد فيه برلمان منظمة التحرير دعمه الكامل للرئيس محمود عباس وللقيادة في قرارها 
ألمم المتحدة، لكن أرجأ قراره الذي  مجلس األمن الدولي لنيل عضوية فلسطين الكاملة في اإلىالتوجه 

 ما وصفه إلىونبه في كلمته االفتتاحية  . اليوم الثالثاءإلىتعكف لجنة صياغة خاصة على بلورته 
بحساسية ودقة وخطورة اللحظة التي ينعقد فيها اجتماع أعضاء الوطني على عتبة تقديم طلب عضوية 

 االحتالل إنهاء على طريق 1967 الرابع من حزيران فلسطين الكاملة في األمم المتحدة دولة على حدود
أكد الزعنون أن التوجه الفلسطيني بالذهاب لمجلس األمن والجمعية العامة  و.  الحرية واالستقاللوإحراز

  .لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين ليس بدعة بل له سوابق في تاريخ العالم
  20/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   طلب العضوية لدولة فلسطين بإفشال من نجاح واشنطن فلسطينيةمخاوف ": دس العربيالق" .6

 مصادر فلسطينية رسمية االثنين أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أكدت: وليد عوض -رام اهللا 
 طلب العضوية لدولة فلسطين في مجلس بإفشال األمريكية اإلدارةوصل الى نيويورك يخشى من نجاح 

وحسب المصادر فان واشنطن تسعى لتجنيد العديد من .  بدون اضطرار واشنطن الستخدام الفيتومناأل
 الذي سيعفي األمر لرفض مشروع طلب العضوية لدولة فلسطين األمنالدول التي تشغل عضوية مجلس 

  . ا منهواإلسالمية شعوب العالم وخاصة العربية أمامواشنطن من استخدام الفيتو الذي قد يحرجها 
 15 الدولي الـاألمن من مجلس أعضاء 9 المصادر أن الجانب الفلسطيني بحاجة لتأييد وأوضحت

 .إلفشالها المتحدة حتى تضطر واشنطن الستخدام الفيتو ضد العضوية األمملعضوية دولة فلسطين في 
ة  على عضوية دولاألمن من مجلس أعضاء 9 عباس لم يضمن لغاية اآلن موافقة أن إلى وأشارت

  .األوروبية هناك حالة من الضبابية بشأن مواقف الدول أنفلسطين، موضحة 
 20/9/2011، القدس العربي، لندن

   
 شخصيات فلسطينية مستقلة ترفض التوجه إلى األمم المتحدة  .7

 أعربت شخصيات فلسطينية مستقلة عن رفضها توجه السلطة الفلسطينية إلى األمم المتحدة :القاهرة
استحقاق أيلول ال يخرج عن سياق المفاوضات ": تراف دولي بفلسطين، وقالت في بيانللحصول على اع

غير المستقوية بميزان قوي في ميدان القتال، تلك الصيغة المستهجنة التي تبناها منذ سنوات محمود 
 سبتمبر، وفي حديثه/ عباس، األمر الذي تأكد في كلمته في دورة المجلس الثوري لحركة فتح في أيلول

 أيلول، حين أكد تشبثه بالعودة إلى المفاوضات مع العدو الصهيوني، 6مع مثقفين وأدباء صهاينة في 
حتى بعد الذهاب إلى األمم المتحدة، فضالً عن أنه استمرأ التأكيد على أن خياره األول والثاني والثالث 

  . "هو المفاوضات، فيما دأب على استنكار الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني
إنها محاولة يائسة من عباس للظهور في صورة الفارس المغوار الذي يخوض كفاحاً ": وأضاف البيان

أميركي، فيما عجز عن الخروج على ذلك العدو، الذي يرفض علناً -جسوراً ضد العدو الصهيو
  ."المصالحة الفلسطينية

  20/9/2011، الحياة، لندن
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   لن يؤثر على حق العودةهاإعالنودولي دولتنا  نريد قبول المجتمع ال:اهللاعبداهللا عبد .8

 المتحدة األمم إلىبالتزامن مع توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس :  سعد الياس- بيروت
 الدولة الفلسطينية أن"اهللا  اهللا عبد للمطالبة بإعالن الدولة الفلسطينية أكد السفير الفلسطيني في لبنان عبد

ولكن نحن نريد أن يقبل المجتمع الدولي هذه الدولة عضواً بين الدول حتى يكون  1988معلنة منذ العام 
ونفى عبد اهللا في حديث  ." دولة أخرىأراض كدولة محتلة تحتل اإلسرائيليطريق تعاملنا مع الجانب 

  . " الدولة على حق لالجئين في العودةإعالن أن يؤثر أمس "القدس العربي" إلى
  20/9/2011، القدس العربي، لندن

  
   في مجلس األمن سيرفع المكانة القانونية لألسرىفلسطينقبول عضوية : قراقع .9

قال وزير األسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، أمس، إن قبول طلب فلسطين الحصول على 
. عضوية مجلس األمن الدولي هذا الشهر من شأنه رفع المكانة القانونية لألسرى في سجون االحتالل

ر قراقع، في تصريح صحافي، أن الوضع القانوني لألسرى سيتعزز أكثر بصفتهم أسرى حرب، وذك
وليسوا جنائيين خاضعين لقوانين وأوامر االحتالل، مؤكدا أن رفع التمثيل الفلسطيني يكسر العزلة عن 

يق ورأى أن المجتمع الدولي سيكون مطالباً عند ذلك بتحمل مسؤولياته في تطبيق المواث .األسرى
والعهود الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تقضي بعدم جواز احتجاز أسرى في داخل 

  . أراضي الدولة التي تحتل شعباً آخر 
  20/9/2011، لخليج، الشارقةا

  
  مليون دوالر للسلطة 200السعودية ستحول : فياض .10

 مليون دوالر 200كة العربية السعودية ستحول قال رئيس حكومة رام اهللا سالم فياض، االثنين إن الممل
وقال فياض إنه تلقى مساء االثنين وهو في طريق عودته من نيويورك بعد انتهاء . إلى خزينة السلطة

اجتماع المانحين اتصاال هاتفياً من وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أعلمه فيه أن خادم الحرمين 
  .  مليون دوالر للسلطة الفلسطينية200تحويل الشريفين قد أصدر توجيهاته ب

 20/9/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  سبتمبر/ محافظ نابلس يهدد بمالحقة كل موظف حكومي ال يشارك في فعاليات أيلول .11
هدد محافظ نابلس، جبرين البكري، بمالحقة كل موظف حكومي ال يشارك في فعاليات : الضفة الغربية

ونقل  .ة محمود عباس في توجهه إلى األمم المتحدة لطلب عضوية فلسطين فيهاالتأييد لرئيس السلط
 في نابلس بمشاركة وزير الداخلية في االثنينشهود عيان ممن حضروا اجتماعا مفتوحا عقد أمس 

حكومة فياض سعيد أبو علي وقادة أجهزة أمن السلطة في الضفة، نقلوا عن البكري قوله إن أجهزة أمن 
تابع وتحاسب كل موظف في مؤسسات السلطة ال يشارك في تلك الفعاليات المزمع تنفيذها السلطة ست

  .يومي األربعاء والجمعة القادمين
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وأضاف شهود العيان أن البكري ذهب إلى أبعد من ذلك حين ألمح إلى إمكانية فصل من يتخلف من 
يعقل أن يتلقى موظف ما رواتب من ال : "الموظفين عن المشاركة في تلك الفعاليات من وظيفته، قائالً

  ". سنة وال يشارك في هذه الفعاليات16السلطة طيلة 
  20/9/2011السبيل، عمان، 

  
  يزور األردن هنيةحكومةفي وزير الصحة  .12

 باسم نعيم .دقالت مصادر نقابية أردنية أن وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة : عمان
 اللجنة -بحسب المصادر-وسيلتقي نعيم ). 9-21(عمان يوم األربعاء القادم سيزور العاصمة األردنية 

األردنية الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة، كما سيتخلل الزيارة لقاء الوزير نعيم مع األطباء 
  . والممرضين من أبناء غزة المبتعثين إلكمال دراستهم وتخصصاتهم في األردن

در قيادية نقابية قولها إن وزارة الداخلية األردنية وافقت على السماح ونقلت المصادر النقابية عن مصا
  . لوزير الصحة في قطاع غزة الدكتور باسم نعيم بدخول المملكة

  20/9/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   قذيفة مدفعية في الخليل12الشرطة الفلسطينية تضبط  .13
ة أنها ضبطت، االثنين، اثنا عشر قذيفة مدفعية غير أعلنت الشرطة التابعة للسلطة الفلسطيني: الخليل

وقالت  .متفجرة داخل محل للخردة في بلدة دير سامت في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة
إن قوة من : نسخة عنه" قدس برس"إدارة العالقات العامـة واإلعالم بالشرطـة في بيان صحفي وصل 

ى محل الخردة، وضبطت القذائف غير المتفجرة، وذلك بناء على شرطة هندسة المتفجرات توجهت إل
  .معلومات توفرت لها حول حيازة أحد األشخاص ألجسام مشبوهة داخل محله في البلدة

  19/9/2011قدس برس، 
  

   لن تقبل بقيام دولة فلسطينية وأمريكا تسعى إلرضائها"إسرائيل": حمدانأسامة  .14
 لحركة حماس، مساء األثنين، إن مسئول العالقات الخارجيةن قال أسامة حمدا: أشرف عاشور-بيروت

الذهاب إلى األمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية ليس استحقاقاً؛ 
  .لكنه سلوك سياسي روتيني يمكن أن يقدم في كل دورة من دورات الجمعية العامة لألمم المتحدة

اإلخبارية أن محاولة تضخيم هذا األمر هو محاولة للتغطية على " الجزيرة" مع قناة وأكد حمدان في مقابلة
  .فشل السلوك السياسي التفاوضي وعلى فشل مسار التسوية

وأشار إلى أن موقف حماس واضح وهو أن شعبنا هو شعب كل أرض فلسطين، مؤكدا أن األراضي 
  .سطينية على كامل أراضيهاالفلسطينية واضحة، وينبغي على ذلك أن تبنى دولة فل

وأوضح أنه ال خالف على أن كل الفصائل الفلسطينية تريد دولة للشعب الفلسطيني على كل أرض 
  .فلسطين؛ لكنه أشار إلى أن الخالف هو على هذه الخطوة التي تعطى اكبر من حجمها

 تتجاوز المرجعيات أنها: الخطر األول: "وأشار إلى أن هذه الخطوة تنطوي على ثالثة مخاطر أساسية
أنها تتجاوز المشروع : الوطنية الفلسطينية، ولذلك عبر عنها البعض بأنها خطوة منفردة، والخطر الثاني
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الوطني الفلسطيني الذي يبنى أساساً على التحرير والعودة، وبالتالي هناك تهديد لقضية الالجئين، والخطر 
  ".يل الشعب الفلسطيني، والتي ستنشأ عن هذه الخطوةالمحاذير السياسية التي  تتعلق بتمث: الثالث هو

وأكد أن حركة حماس ال تقصد المناورة السياسية من تقليلها لشأن هذه الخطوة لكنه عبر عن أسفه لعدم 
: الرجوع إلى اإلطار المرجعي الذي تم االتفاق عليه في المصالحة للتشاور في أي خطوة سياسية؛ وقال

  ".لى المستقبل الفلسطينيإن الفلسطينيين قلقون ع"
وأشار حمدان إلى أنه في حال اإلعتراف أو الموافقة على أن الدولة الفلسطينية عضو في منظمة األمم 
المتحدة؛ سيؤدي ذلك إلى إثارة أسئلة عن مصير منظمة التحرير، وعن الجهة التي تمثل كل الفلسطينيين، 

  .من الشعب الفلسطيني% 60 وغزة؛ والذين يمثلون باالضافة إلى الالجئين الذين ال يقيمون في الضفة
وأكد أنه إذا جرى اإلعتراف بالدولة الفلسطينية ستنشأ معضالت قانونية سيستفيد منها اإلحتالل 
اإلسرائيلي؛ وأوضح أن مشكلة الجانب اإلسرائيلي هي أنه يرفض مبدأ الدولة الفلسطينية من األساس، 

  .التسوية ستؤدي إلى قيام دولتين جنبا إلى جنبوهذا أبلغ رد على الذين قالوا إن 
كما ذكر حمدان أن الجانب اإلسرائيلي بذلك الرفض هدم حل الدولتين؛ وبالتالي هدم التسوية، مشددا على 
أن هذه الرسالة تقرأ على هذا األساس، كما أشار إلى أن اإلدارة األمريكية تنظر إلى المسألة بنظرة 

  . تحافظ على الرضا اإلسرائيليمتوازنة حيث أنها تريد أن
 20/9/2011محيط، شبكة اإلعالم العربي، 

  
   انسجام مواقف حماس مع إسرائيل وأميركا حول استحقاق أيلولالمؤسفمن : القواسمي .15

 اعتبر الناطق اإلعالمي باسم حركة فتح، أسامه القواسمي، تصريحات إسماعيل هنية، الرافضة : رام اهللا
ينية لألمم المتحدة لنيل عضوية دولة كاملة، منسجمة إلى حدود مخجلة مع الموقفين لتوجه القيادة الفلسط

وقال في بيان لمفوضية اإلعالم والثقافة، اليوم اإلثنين، من المؤسف جدا تطابق . اإلسرائيلي واألميركي
تحدة، في موقف حماس مع الموقفين اإلسرائيلي واألميركي المعاديين لتوجه قيادة شعبنا نحو األمم الم
 مليار 5.5نفس الوقت الذي يقيم فيه المجتمع الدولي عرسا لفلسطين في األمم المتحدة، ويصفق لفلسطين 

إن حماس بموقفها إنما تفضح وتعري ': وقال. إنسان، يشكلون األغلبية من األمم والشعوب في العالم
لسطينية، من أجل المعارضة نفسها أمام الشعب الفلسطيني، فهي تعارض قرارات السلطة الوطنية الف

. 'مهمة السلطة الوطنية نقل الشعب الفلسطيني من مرحلة االحتالل إلى مرحلة االستقالل'، وأكد أن 'فقط
كيف يمكننا تفسير التصعيد العدواني للمستوطنين ضد مدننا وقرانا ومخيماتنا ': وتساءل القواسمي

جماهيري مساند لتوجه القيادة الفلسطينية إلى بالتزامن مع إجراءات حماس التي قررت قمع أي تحرك 
أال تخجل حماس، أن تضع نفسها في خانة المستوطنين، وفي خانة اليمين :  ثم تابع قائالاألمم المتحدة؟،

  . اإلسرائيلي الحاكم وخانة األميركيين الذين يلوحون بالفيتو في مجلس األمن؟
قيادات في حماس، مشيدا بانتقاد أحمد يوسف، وأشار القواسمي إلى مواقف إيجابية صدرت عن بعض 

غازي حمد، وغيرهما لموقف حماس الرسمي من الحراك السياسي الفلسطيني لنيل العضوية في األمم 
ودعا قيادات حماس، إلى التعقل وتحكيم ضمائرهم، ومراعاة المصالح الحيوية العليا للشعب . المتحدة

وأكد القواسمي، أن فتح هي أكبر من اإلنجرار إلى مربع . ةالفلسطيني، قبل المصالح الحزبية والفئوي
االنفعال والمناكفات ومعركة جانبية مع حماس، خاصة في هذا الوقت الذي نخوض فيه معركة مصيرية 
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ال صوت يعلو فوق صوت دولة فلسطين في 'لنيل عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة، مؤكداً أنه، 
  .'األمم المتحدة

  19/9/2011، )وفا(نباء والمعلومات الفلسطينية وكالة األ
  

   الرسمية لطلب عضوية فلسطين في االمم المتحدة اإلجراءاتبداية ب قام عباس: شعثنبيل  .16
نبيل شعث ان االمين العام لالمم المتحدة بان كي .د" فتح" اكد عضو اللجنة المركزية لحركة:نيويورك

اعتماد لجنة خاصة تتشكل من مجلس االمن الدولي مون وعد الرئيس محمود عباس بتسريع عملية 
للنظرفي مدى استيفاء الفلسطينيين طلب العضوية الكاملة لالمم المتحدة توطئة لتصويت مجلس االمن 

  . على الطلب الفلسطيني ولكنه اشار الى ان ليس هناك سقف زمني واضح التمام هذه العملية
  19/9/2011القدس،القدس، 

  
  "ُيعيد مسار قضيتنا إلى الوراء" السلطة إلى األمم المتحدة هتوج: محمد الهندي .17

الدكتور محمد الهندي أن » الجهاد اإلسالمي« رأى عضو المكتب السياسي لحركة : فتحي صباح-غزة 
خطوة انفرادية ال قيمة لها، «، ووصفه بأنه »يعيد مسار قضيتنا إلى الوراء«التوجه إلى األمم المتحدة 

  .»مصالحة، وتعيدنا إلى المفاوضات مرة أخرىويعطل أجواء ال
  20/09/2011، الحياة، لندن

  
  التهديد الصهيوني بنتائج خطيرة مترتبة على إعالن دولة فلسطينية ال يخيفنا: كايد الغول .18

، مسؤولها في »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«شدد عضو اللجنة المركزية لـ   : فتحي صباح-غزة 
التهديد الصهيوني بنتائج خطيرة مترتبة على إعالن دولة فلسطينية من «ول على أن قطاع غزة كايد الغ

جانب واحد ال يخيفنا ألن إسرائيل لن تستطيع أن تمارس ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه أكثر مما 
مارسته وتمارسه حتى اآلن، ولن تستطيع مهما اتخذت من إجراءات أن تنفي حق الشعب الفلسطيني في 

ستساهم في إعادة «ورأى أنه في حال نفذت إسرائيل تهديداتها فإنها . »واالستقالل والعودةالحرية 
الصراع إلى أصوله، وفي إعادة اعتماد المواجهة الشاملة بين الشعب الفلسطيني ودولة االحتالل، وتنهي 

 وإنهاء الصراع أوهام الذين يرون في اتفاقات أوسلو وما تالها مدخالً لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني،
هذه االتفاقات من إسرائيل وإعادة احتاللها المباشر » نسف«وشدد على أن . » اإلسرائيلي-الفلسطيني 

ال تشكل شيئاً جديداً بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني ألن هذه القوات «مدن الضفة التي انسحبت منها نظرياً 
عن أن المستوطنين يمارسون اإلرهاب بأشكاله كانت وال تزال تدخل المدن الفلسطينية متى شاءت، عدا 

ودعمها، والمستوطنات تتوسع وتنتشر بمراسيم تصدر ) إسرائيل(في األراضي الفلسطينية بتغطية منها 
يستوجب منا إعادة النظر في البرامج والسياسات واألدوات وأشكال النضال «واعتبر أن ذلك . »عنها

  .»وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية واالستقاللالتي البد من اعتمادها لدحر االحتالل 
  20/09/2011، الحياة، لندن
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   حماس المعارض لتوجه السلطة إلى األمم المتحدة موقفحزب الشعب ينتقد  .19
في » حماس«وليد العوض، موقف » الشعب« عضو المكتب السياسي لحزب انتقد : فتحي صباح-غزة 

بحاجة إلى كل الدعم الوطني في هذه المرحلة «وقال إن القيادة التوجه إلى األمم المتحدة، » امعاكسته«
 دولة تدعم التوجه 126وجود «وأبدى استغرابه من . »التي تخوض خاللها معركة سياسية حاسمة
تمنع حتى الفعاليات «التي » حماس«، في إشارة إلـى »الفلسطيني فيما تقف حركة فلسطينية ضده

المرحلة تتطلب من الجميع االبتعاد عن المماحكات «وشدد على أن . »الشعبية الداعمة لهذه الخطوة
  .»السياسية وااللتفات للمصلحة الوطنية

  20/09/2011، الحياة، لندن
  

   سبتمبر/ أيلولحماس وفتح تتفقان على عدم التظاهر تزامناً مع  .20
على " فتح" حركة ، أنها اتفقت مع2011-9-19، مساء االثينن "حماس"أعلنت حركة المقاومة اإلسالمية 

عدم تنظيم أي فعاليات في قطاع غزة تؤيد أو تعارض طلب االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية األمر 
نسخة عنه، " فلسطين"في بيان صحفي وصل " حماس"وقال مصدر مسؤول في حركة . الذي نفته األخيرة

 سواء مؤيدة أو مناهضة لخطوة عدم القيام بأي فعاليات جماهيرية أو مسيرات"إنه جرى االتفاق على 
وأضاف ". الذهاب إلى األمم المتحدة، التي ينوي رئيس السلطة محمود عباس القيام بها خالل هذا الشهر

في إطار حماية المصالحة الوطنية وتكريس الجهود المخلصة من أجل االنتهاء من حالة : "المصدر
ة؛ اتفقت حركتا حماس وفتح على تجنيب الساحة االنقسام وتعزيز التوافق الوطني والمصالحة المجتمعي

ال "وذكرت حماس أنه ". الداخلية في قطاع غزة أي خطوات من شأنها الذهاب بنا إلى االنقسام مجدداً
ستمنع أي فعاليات جماهيرية "لما نشر في مواقع فلسطينية محلية أن الحكومة الفلسطينية في غزة " صحة

ناجم عن تفهم الحركتين لمقتضيات "، مشيرة إلى أن هذا االتفاق أو مسيرات مؤيدة لخطوة أبو مازن
عن هذا االتفاق بعد االنتقادات التي وجهتها حركة " حماس"ويأتي إعالن ". المصالحة في هذه المرحلة

لمنعها تنظيم أي فعاليات مؤيدة لتوجه الرئيس الفلسطيني للحصول على اعتراف دولي "إلى الحركة " فتح"
  ".لسطينيةبالدولة الف

  19/09/2011 موقع فلسطين أون الين
  

   مع عباس في نيويوركلقاءبعقد " مهتم"نتنياهو  .21

 جاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو قبل ايام من قيام عباس بتقديم طلـب لقبـول عـضوية                    :القدس
". ي نيويورك رئيس الحكومة مهتم بعقد لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية ف         "فلسطين في االمم المتحدة ان      

ادعو رئيس السلطة الفلسطينية الى البدء بمفاوضات مباشرة في نيويورك          "واضاف نتانياهو بحسب البيان     
  . في الضفة الغربية" تستمر بعدها في القدس ورام اهللا

  19/9/2011، القدس، القدس
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   من ارتفاع تكاليف المعيشةبالحدنتنياهو يتعهد  .22

، بتنظيم النظام االقتصادي    2011-9-19سرائيلي بنيامين نتنياهو، اإلثنين     تعهد رئيس وزراء االحتالل إل    
لمنع سيطرة عدد محدد من كبار رجال األعمال، وخفض تكـاليف المعيـشة لمواجهـة االحتجاجـات                 

  . هذا الصيف) إسرائيل(االجتماعية التي هزت 
وتقليل تركـز االقتـصاد بيـد       أريد أن أسمح بلعبة المنافسة الحرة       "وأعلن نتنياهو خالل مؤتمر صحفي      

وأدلى نتنياهو الليبرالـي المحـافظ      ". مجموعة مختارة من الشركات وتخفيض سعر المنتجات والخدمات       
بهذه التصريحات بعد تلقيه تقرير اللجنة المؤقتة من الخبراء برئاسة االقتـصادي مانويـل تراكتنبـرغ                

ريد تعطيل سير عمل هذه الشركات التي ليست        ال ن "وأشار  . المسؤولة عن االستجابة لمطالب المتظاهرين    
يجـب أن يكـون     :" وأضاف". عدوتنا بالطبع ولكنهم أصدقاؤنا ألنهم يقدمون وظائف ويحركون االقتصاد        

ويوصي تقرير تراكتنبرغ بتعديل نمط سيطرة الـشركات        ". االقتصاد مزدهرا لتحقيق العدالة االجتماعية    
  . د عدد قليل منهااإلسرائيلية لتجنب تركيز االقتصاد في ي

  19/09/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   باراك ينتقد نتنياهو بسبب األزمة مع تركيا ويلقي باللوم على ليبرمان":هآرتس" .23
وجه وزير الجيش اإلسرائيلي، إيهود باراك، انتقادات الذعة لرئيس حكومته بنيامين           : )فلسطين(الناصرة  

دبلوماسية مع أنقرة، في ظل التراجع السريع والمستمر فـي مـستوى            نتنياهو، على خلفية تفاقم األزمة ال     
  .العالقات بين الجانبين

، فقد وجه بـاراك     )19/9(العبرية، في عددها الصادر اليوم اإلثنين       / هآرتس/وبحسب ما نشرته صحيفة     
ي اتبعه نتنياهو في وللمرة األولى منذ تصعيد األزمة الدبلوماسية مع تركيا، العديد من االنتقادات للنهج الذ            

، مؤكداً أنه كان باإلمكان التوصل لتفاهمات مع األتراك وإنهاء األزمة           "أسطول الحرية "التعامل مع قضية    
  .دون التسبب بإساءة العالقات بين البلدين

إن نتنياهو أخطأ عندما رضـخ لـضغوط        "ونقلت الصحيفة عن باراك قوله في اجتماعات سرية ومغلقة،          
، علـى   "ان في طريقه نحو إيجاد حل للمعضلة، إال أن ليبرمان قيد حركته في هذا المجال              ليبرمان؛ لقد ك  

  .حد قوله
  19/9/2011، قدس برس

 
  "الزاوية" االسرائيلية حشر الواليات المتحدة في الحكومةغباء : ليفني .24

لغبـاء  تسيبي ليفنـي امـس إن ا      » كاديما«قالت رئيسة المعارضة في اسرائيل وزعيمة حزب        : رام اهللا 
جاءت اقـوال   . الدبلوماسي الذي يميز الحكومة اإلسرائيلية يؤدي إلى حشر الواليات المتحدة في الزاوية           

ليفني، والتي نقلتها وسائل اعالم اسرائيلية، خالل جلسة خاصة عقدت أمـس فـي الكنيـست اسـتعدادا                  
 ما آلت العملية الـسياسية التـي   وطالبت ليفني بالمبادرة فورا إلى. الجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة 

  . حاول بنيامين نتنياهو منعها وبالنتيجة وصل الفلسطينيون إلى األمم المتحدة، على حد قولها
، »حكومة نتنياهو تقود إسرائيل إلـى العزلـة الـسياسية         «وفي كلمة موجهة إلى نتنياهو، وتحت عنوان        

ـ        ، كما وصـفت ائـتالف نتنيـاهو        »م الغفران عشية يو »وصفت ليفني وضع إسرائيل اليوم بأنه مماثل ل
وقالت أيضا إنه على الحكومة أن تقـرر مـا إذا    . ، وشككت بقدرته على اتخاذ قرارات صائبة      "السيئ"بـ
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كانت ستبقى سلبية على الحياد، وفي هذه الحالة فإن أية نتيجة ستكون سيئة، أو يتوقف رئيس الحكومـة                  
التي ينتظرها العالم كله ويخرج إسرائيل من حالة        » العملية«لى  عن النظر إلى شركائه الطبيعيين ويبادر إ      

  . الدفاع
الحكومة لها روايتها بشأن الواقع القائم، تقول في القسم األول أن كل شيء علـى مـا   «وتابعت ليفني أن    

تـصالح مـع حمـاس،      ) الرئيس محمـود عبـاس    (يرام، وفي القسم الثاني أن الجميع ضدنا، أبو مازن          
الميون، وكل ما يمكن أن نفعله      اسالمي، وال يمكن معرفة ماذا سيحصل في مصر، الجميع          وأردوغان إس 

وأضـافت  . »إسرائيل على حق، ولكن الحكومة مخطئة     «وبحسب ليفني فإن    . »هو انتظار ماذا سيحصل   
إلى جانب أعداء إسرائيل هناك أصدقاء على رأسهم الواليات المتحدة التي هي على استعداد لضمان               «أنه  
وبحسبها فإن الواليات المتحدة غير قادرة على فهم سياسة إسـرائيل وإصـرارها علـى               . من إسرائيل أ

. »المستوطنات، وال تثق برئيس الحكومة الذي يقول بحل الدولتين ولكنه ال يفعـل شـيئا بهـذا الـصدد             
لـى طاولـة    على استعداد لدعم الحكومة إذا قامت بخطوات للعودة إ        » كاديما«وختمت حديثها بالقول إن     
  . المفاوضات مع الفلسطينيين

   20/09/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   التصويت لصالح الدولة الفلسطينية"إسرائيل"على : السابق" الشاباك"رئيس  .25
األسبق عـامي أيـالون إسـرائيل       ) الشاباك(يدعو رئيس جهاز المخابرات العامة      : وديع عواودة  -حيفا  

  .فلسطينية في األمم المتحدة وإعادة المستوطنين لغربي الجدارللتصويت لصالح الدولة ال
مـشددا علـى أن   , وأبدى أيالون في حديث مع صحيفة معاريف االثنين قلقه من المسيرة السياسية العالقة      

كل ذلك يلزم إسرائيل بـإطالق      "عزلة إسرائيل الدولية توجه الفلسطينيين لألمم المتحدة والربيع العربي، و         
  ".اسية جديدةمبادرة سي

 مع األكاديمي الفلسطيني سري نسيبة لدعم دولة فلـسطينية          2002وأوضح أيالون الذي رعى حملة منذ       
 أنه بغياب أنظمة عربية معتدلة عقب سقوط نظام مبارك لن يستطيع الفلسطينيون اليوم تقـديم                67بحدود  

  .ما كان بوسعهم تقديمه قبل عام
دة بفلسطين دولة مستقلة يشكل فرصة إلسـرائيل داعيـا األخيـرة            ويرى أيالون أن اعتراف األمم المتح     

علينـا إعـادة    "وأضاف  , للتفاوض مع الفلسطينيين بشأن الحدود دون االكتراث للتبعات القضائية لنشوئها         
المستوطنين اليوم وليس غدا بسن قانون يمنحهم فرصة التعويض عن انسحابهم بعدما ذهبوا لهناك بمهمة               

  ".من قبل الدولة
أنه في حال اصطدم الفلسطينيون مع المستوطنين لك أن تتخيل ردود الفعل العنيفة في القاهرة،               "وأضاف  

  ".وإسطنبول وعمان
  19/09/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   بالدولة الفلسطينية"إسرائيل"ؤكد ضرورة اعتراف ي اً سبب50:  للسالمزمركز بيري .26

 للسالم في   يزد أطلق عبر الشبكات االجتماعية، خرج مركز بير       في مشروع جدي  : نظير مجلي – تل أبيب 
يافا، بحملة توعية للجمهور اليهودي في إسرائيل والعالم، يتحدث فيها عن أهمية أن تعتـرف إسـرائيل                 

  .بالدولة الفلسطينية العتيدة، فورا وبال تأخير
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بالدولة الفلسطينية، قبل أي     سببا تفسر ضرورة االعتراف اإلسرائيلي       50«: وجاءت الحملة تحت عنوان   
  . »دولة أخرى في العالم
  :، كما وردت في وثيقة الحملة50وهذه هي األسباب الـ

ألننا بهذا االعتراف نؤمن الهوية اليهودية والصهيونية والديمقراطيـة إلسـرائيل حـسب وثيقـة                – 1
  .1948االستقالل التي قامت الدولة على أساسها سنة 

 1947 الفلسطينية تكمل تطبيق القرار التاريخي الذي اتخذته األمم المتحدة في عام             ألن إقامة الدولة   – 2
  .لتقسيم فلسطين

ألن إقامة الدولة الفلسطينية تتيح إلسرائيل أن تتفرغ لتطبيق التكافل االجتماعي وتـرميم المجتمـع                – 3
  .اإلسرائيلي

يل بالواليات المتحدة ومصر وتركيا     ألنه من دون هذا االعتراف، سيحصل تدهور في عالقات إسرائ          – 4
  .وأوروبا والعالم أجمع

  .ألن االعتراف يؤدي إلى إقامة عالقات إسرائيلية مع العالمين العربي واإلسالمي – 5
  ).1967حدود عام (ألن العدالة االجتماعية ال تقف عند الخط األخضر  – 6
) إسـرائيل (ما بين دولتين ولـيس دولـة    ألن المفاوضات من أجل التسوية السياسية السلمية تصبح       – 7

  ).فلسطينية(مقابل سلطة 
ألن العالم سيعترف عندئذ بالقدس عاصمة إلسرائيل وتنقل السفارات األجنبية من تـل أبيـب إلـى                  – 8

  .القدس
  .ألن االعتراف بالدولة الفلسطينية يضع حدا لالحتالل، الذي يفسد المجتمع اإلسرائيلي – 9

  .حرية للجميع: حدث االنعطافألن االعتراف ي – 10
ألن االعتراف يحدث تغييرا جوهريا في العالقات بين اليهود والعرب في إسرائيل، ممـا يجعلهـا            – 11

  .دولة مساواة
ألن ذلك يوفر األمن لكل دولة من الدولتين، علما بأن أمن الدولة الواحدة مـرتبط بـأمن الدولـة                    – 12

  .األخرى
  .ئ واضحة للمفاوضات وهذا يجعلها ناجعةألن االعتراف يضع مباد – 13
  .ألن االعتراف يغلق فم كل من يستغل القضية الفلسطينية لصالحه – 14
  .ألن االعتراف يؤدي إلى رسم حدود واضحة إلسرائيل – 15
  .ألن عدم وجود دولة فلسطينية يحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، مما يبدد الحلم الصهيوني – 16
 إقامة دولة تكون بيتا قوميا للشعب الفلسطيني، يتيح تسوية قضية الالجئين الفلـسطينيين فـي                ألن – 17

  .إطارها
  .ألن إقامة الدولة الفلسطينية يضع حدا للحل الوهمي بدولة واحدة للشعبين ما بين البحر والنهر – 18
اني تكنولوجي يعتد بنفسه    ألن هناك جيال جديدا في تل أبيب ورام اهللا والقاهرة ودمشق، جيل علم             – 19

  .ويرفض الرضوخ للمخاوف التي تزرعها فيه الحكومات
ألن إقامة دولة فلسطينية، يغلق الطريق أمام القوى التي تريد إلسرائيل أن تعيد احتالل المنـاطق                 – 20

  . ماليين فلسطيني4الفلسطينية وتحمل المسؤولية عن تمويل وإدارة 
  .»أبرتهايد«فقط يمنع أن تتحول إسرائيل إلى دولة ألن إقامة دولة فلسطينية  – 21
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  .ألن إقامة الدولة الفلسطينية يتيح إلسرائيل أن تعيش بسالم في الشرق األوسط – 22
  .ألنها تضمن التعاون مع قوات األمن الفلسطينية على مكافحة اإلرهاب – 23
 حق المواطنة، الـذي سـيتطور       ألنها تضمن أن ال يعطى الفلسطينيون تحت االحتالل اإلسرائيلي         – 24

  .الحقا إلى حق التصويت للكنيست
  .ألن ثمن عدم تسوية الصراع يظل أقل بكثير من الثمن الذي يدفع بالسالم – 25
  .فهذا هو حقه األولي. ألن إقامة دولة فلسطينية هو األمر األكثر عدالة بالنسبة للشعب الفلسطيني – 26
  .الدولة الفلسطينية، فسنكون آخر دولة تعترف بهاإذا لم نكن أول دولة تعترف ب – 27
إقامة الدولة الفلسطينية هي السبيل لمنع المتطرفين اليهود والفلسطينيين من العمل علـى تـدهور                – 28

  .أوضاع كال الشعبين والذهاب بهما إلى الهاوية
الفلسطيني، إذ توفر له    إقامة دولة للفلسطينيين إلى جانب إسرائيل، هي تعبير عن االحترام للشعب             – 29

  .حق تقرير المصير والعزة القومية
  .ألن من يريد االزدهار للشعب في إسرائيل، فعليه أن يوقف العناء لدى الجيران – 30
  .ألن هذا هو الحل الذي يريده ويؤيده غالبية المواطنين اإلسرائيليين والفلسطينيين – 31
ة إلسرائيل في الشرق األوسط، ال تتـوفر حاليـا بـسبب            إقامة الدولة الفلسطينية هي فرصة رائع      – 32

  .الصراع
إقامة الدولة الفلسطينية يتيح التعاون البناء بين البلدين في قضايا البيئة واستغالل الثروات الطبيعية               – 33

  .ومنع تلوث المياه الجوفية وغيرها
  .بإقامة الدولة فقط، تتحقق المصالحة التاريخية بين الشعبين – 34
  .هكذا فقط يسقط خطر الحرب والثكل لكال الشعبين – 35
  . هكذا فقط يسقط حلم الدولة الواحدة لدى الفلسطينيين– 36
  .هكذا فقط يوضع حد للمطالب ويتم إنهاء الصراع – 37
  .إقامة دولة فلسطينية يتيح استغالل ثروات المياه بين الطرفين – 38
 تقف اليوم حائال وحيدا أمام حق الفلسطينيين في االستقالل          يجب إقامة دولة فلسطينية ألن إسرائيل      – 39

  .والحرية
 41! إذا كان مناسبا للسودان الجنوبي أن يكون دولة، فلماذا ال يكون هذا الحق مناسبا للفلسطينيين؟               – 40
  .ألننا باالعتراف بالدولة الفلسطينية، نعيد لجيراننا احترامهم لنا–

  .ن تطالب بحقوقها، وهي ال تعترف بحقوق الفلسطينيينألنه ال يمكن إلسرائيل أ – 42
االعتراف بالدولة الفلسطينية هو البرهان على أن كل طرف يوجد له شريك فـي الـسالم لـدى                   – 43

  .الطرف اآلخر
ألن البديل عن إقامة دولة فلسطينية هو أن نتحول إلى يوغوسالفيا يهودية فلـسطينية، أي تـدمير                  – 44

  .للطرفيناقتصادي واجتماعي 
  .ألن المستقبل بيدنا نحن فقط – 45
  .هكذا فقط نعيش في دولة ديمقراطية وأخالقية تحترم األقليات وتتيح لها العيش بمساواة – 46
ألنه لو كانت الصحافة ووسائل اإلعالم تقول الحقيقة لكان الجمهور اإلسرائيلي قـرر وحـده أن                 – 47

  .يعترف بالدولة الفلسطينية
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بل . لة فلسطينية، ألن حالة االحتالل العسكري ودولة استيطان، ال يمكن أن تدوم إلى األبد             نؤيد دو  – 48
  .وهي ال تتالءم مع القيم اليهودية وال القيم إنسانية. تشكل خطرا علينا جميعا

كل البدائل عن ذلك أسوأ مـن هـذا         . هذه الفرصة لن تبقى إلى األبد     . ألن هذا هو الوقت المناسب     – 49
  .البديل

  .وكلنا يعرف هذه الحقيقة. نؤيد قيام دولة فلسطينية شرعية ألن هذا هو الحل الصحيح – 50
 20/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   تنهي تعاونها االمني مع تركيا"اسرائيل" .27

اعلنت وزارة االمن الداخلي االسرائيلي االثنين ان اسرائيل قـررت انهـاء تعاونهـا              :  ا ف ب   - القدس
واعلنت تال فولـوفيتش المتحدثـة باسـم        . كيا ونقلت ممثل شرطتها من انقرة الى رومانيا       االمني مع تر  
وزير االمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش امر بنقل ممثل الشرطة االسرائيلية من انقرة الى             'الوزارة ان   
 وال يوجد اي    اتخذ هذا القرار بسبب تدهور العالقات الثنائية      'واضافت ان الوزير االسرائيلي     . 'بوخارست

الشرطة االسرائيلية ما زالت تبقي ممثليـات       'واوضحت المتحدثة ان    . 'تعاون متعلق بالشرطة بين البلدين    
وتـدهورت العالقـات بـين      . 'لها في العديد من البلدان االخرى من اجل مكافحة المخدرات والجريمـة           

 وترفض تطبيع العالقات لحين اعتذار      اسرائيل وانقرة بعد قيام تركيا بطرد السفير االسرائيلي من انقرة،         
اسرائيل عن قتل تسعة اتراك كانوا على متن سفينة تركية متجهة لكسر الحصار البحري االسرائيلي عن                

  . 2010) مايو(قطاع غزة في ايار 
  20/09/2011 ،القدس العربي، لندن

  
   نتنياهو بعدم فرض عقوبات على السلطة الفلسطينيةتطالبواشنطن : "هآرتس" .28

اإلسرائيلية أمس، إن اإلدارة األميركية     " هآرتس" قالت صحيفة    :)وكاالت( -  برهوم جرايسي  - الناصرة
ودوال أوروبية طلبت من حكومة بنيامين نتنياهو أخيرا عدم فرض عقوبات على الـسلطة الفلـسطينية،                

لنطـاق  خصوصا حجب أموال الضرائب، في حين يطالب وزراء إسرائيليون بهجوم استيطاني واسـع ا             
  . ومحاصرة السلطة اقتصاديا

، فـإن اإلدارة    "هـآرتس "وحـسب   . وتقدر قيمتها سنويا ما بين بليون إلى بليون ونصف البليـون دوالر           
األميركية ودوال أوروبية توجهت في األيام األخيرة إلى بنيامين نتنياهو وطالبته باالمتناع عن أي خطوة               

  . أن تضر بسير األمور في مناطق السلطةضد السلطة الفلسطينية، من شأنها" عقابية"
 نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون التهديدات اإلسرائيلية إلـى اجتمـاع الـدول               الى ذلك نقل  

المانحة للفلسطينيين المنعقد حاليا في نيويورك، وقال إن إسرائيل لن تكون ملتزمة في أي من االلتزامات                
. حسب تعبير ممثل حكومة االحـتالل أيـالون       " تي ستقوم بشكل اصطناعي   الدولة ال "المتفق عليها، تجاه    

وقالت مصادر حكومية، إن غالبية وزراء مطبخ القرار في حكومة نتنياهو، تؤيد حجب األموال، ومـن                
التهديـدات  "أبرزهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير المالية يوفال شـتاينتس، وأشـدهم وزيـر             

   ."قرر أن ال يقرر"أما نتنياهو ذاته، فإنه . ه يعلونموشي" االستراتيجية
  20/09/2011، الغد، عمان
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  تحاوالن التوصل الى تسوية مع الفلسطينيين  المتحدةوالواليات "سرائيلإ: ""معاريف" .29

االسـرائيلية أن اسـرائيل والواليـات       " معاريف"أوردت صحيفة   :  محمد هواش  - )أ ف ب  ( –رام اهللا   
ال يمكـن منـع     "التوصل الى تسوية مع الفلسطينيين بعدما توصلتا الى اسـتنتاج انـه             المتحدة تحاوالن   

وقالت ان الرباعيـة الدوليـة      ". فلسطينيين من التوجه الى األمم المتحدة وطلب عضوية فلسطين الكاملة         
لسماح ، تحاول التوصل الى تسوية تقضي با      )الواليات المتحدة، االتحاد االوروبي، روسيا واالمم المتحدة      (

وبموجب التـسوية   . للفلسطينيين بتحقيق حقوقهم في االمم المتحدة بالتوازي مع معاودة المفاوضات ايضا          
سيتقدم الفلسطينيون بالطلب للعضوية الكاملة في االمم المتحدة في مجلس االمن، إال انهـم ال               "المقترحة،  

المفاوضات مع اسرائيل التي تستمر     بالتوازي، يوافق الفلسطينيون على معاودة      . يطرحونه على التصويت  
وهكذا فانهم ال يحرجون الواليات المتحدة، فال تضطر الى استخدام الفيتو ضد الطلـب              . نحو نصف سنة  

وبهذه الطريقة يتواصل الـضغط علـى اسـرائيل         . الفلسطيني لتكون مرة اخرى هي التي تنقذ اسرائيل       
  ". ايضا

الواليات المتحدة االميركية طلبت من رئـيس       "لية ان   االسرائي" هآرتس"من جهة أخرى، نشرت صحيفة      
الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم اتخاذ خطوات عقابية حادة ضد السلطة الفلسطينية فـي اليـوم                

نتنياهو الذي يتعرض لضغوط من الوزراء الثالثة للخارجية        "وقالت ان   ". التالي للتوجه الى االمم المتحدة    
لمال يوفال شتاينتس ونائب رئيس الوزراء موشي يعالون قرر في هذه المرحلـة أال              افيغدور ليبرمان وا  

  ". يتخذ قراراً ما لم تتضح الخطوة الفلسطينية
  20/09/2011 ،النهار، بيروت

  
  تهدد الوجود اليهودي في الضفة » دفع الثمن «سياسة: سرائيلييإ حاخام .30

التـي  » دفع الـثمن «ين االسرائيليين أمس سياسة  دان احد حاخامات المستوطن: ا ف ب   -القدس المحتلة   
ينتهجها المستوطنون ضد الفلسطينيين والجيش االسرائيلي، معتبرا انها تهدد الوجود اليهودي في الـضفة              

وقالت عريضة وقعها الحاخام ياكوف ميدان احد القائمين على معهد هار اتزيون الديني قـرب               . الغربية
 ضد الجـيش    "تدفيع الثمن "نحن ندين االعمال التي تجري تحت عنوان        «بيت لحم جنوب الضفة الغربية      

هذه االعمال مرفوضة بتاتا من موقـف اخالقـي ووطنـي           «واضاف ان   . »والمساجد والعرب االبرياء  
وميدان من اشهر الحاخامـات القـوميين فـي         . »وتعرض وجود الحركة االستيطانية في الضفة للخطر      

نريد ان نعزز اعمال الجـيش      «وقال في عريضته    ). 1993(ة اوسلو   اسرائيل ومن اشد معارضي اتفاقي    
وفضح » منع مثل هذه االعمال   «، داعيا المستوطنين الى     »ضد هذه الفظائع التي تقوض اسس وجودنا هنا       

بريـاء واحـراق    االايذاء  وال يمكن السماح بهذه الطريقة من التحرك        «وصرح ميدان   . من يقف ورائها  
نحن «واضاف  . »م شعورهم باالحباط واالستياء لكنهم تجاوزوا الخطوط الحمر       اتفه«واضاف  . »مساجدال

  . »هنا لنبقى ونتمكن من العيش مع معظم العرب في سالم وعالقات حسن جوار
  20/09/2011، الدستور، عمان
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  " إسرائيل"الدولة الفلسطينية بصحف  .31
ة الوطنيـة الفلـسطينية للحـصول علـى          تناولت الصحف اإلسرائيلية سعي السلط     :الصحافة اإلسرائيلية 

العضوية الكاملة في األمم المتحدة، حيث تباينت آراؤها بين مقللة من أهميـة الخطـوة ومحـذرة مـن                   
  . عواقبها

 يقول إن الواليات المتحدة وبعض الدول األوروبية طلبت في          "باراك رابيد " كتب   "هآرتس"ففي صحيفة    -
 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم اتخاذ خطوات عقابية حادة ضد          األسبوعين األخيرين من رئيس الوزراء    

وقالت الصحيفة إن وزيـر الـدفاع ايهـود         . السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للتوجه إلى األمم المتحدة        
وحـذر  . باراك يقود إلى جانب الوزير دان مريدور معارضة العقوبات الحادة على السلطة الفلـسطينية             

ن األمر من شأنه أن يؤدي إلى اندالع العنف الذي يدفع الفلسطينيين إلى وقـف التنـسيق                 الوزيران من أ  
  األمني مع إسرائيل

 إن الدراما التي ال داعي لها في األيام القريبة القادمة           "ألون بن كاس  " أيضا قال    "معاريف"وفي صحيفة    -
اتية الفلسطينية ليست في مكانها، كما      ، وقال إن الجدية الذ    "الجمعية العامة على ال شيء    "في نيويورك هي    

  . أن الفزع اإلسرائيلي مبالغ فيه، مؤكدا أنه لن تقوم أي دولة فلسطينية في نيويورك
 إن إعالن الدولة الفلسطينية سيكون تصريحا فارغا        "عمانوئيل نفون " قال   "إسرائيل اليوم "وفي صحيفة    -

مساعدة األميركية عنهم ووقف إسرائيل تحويل أموال       يدفع الفلسطينيون من أجله ثمنا باهظا، مثل قطع ال        
بل زوبعة في فنجان، فحـسب      " تسونامي سياسيا "وقال إن التصويت المرتقب لن يكون       . الضرائب إليهم 

وثيقة األمم المتحدة فإن الدولة التي تريد أن تقبل للمنظمة يجب أن تتوجه إلى األمين العام الـذي ينقـل                    
فالرئيس الفلسطيني محمود عباس فضال عن      . ن يجب قبل ذلك أن توجد دولة      الطلب إلى مجلس األمن، لك    

أنه لم يعلن إنشاء دولة، فإن السلطة الفلسطينية ال تتوفر على جميع معايير القانون الدولي كي تعتبر دولة                  
  . سكان ثابتون، وأرض محددة، وحكومة وقدرة على إدارة عالقات خارجية: وهي

الفلسطينية ال تملك أرضا محددة بل أرضا مختلفا عليها، فلم تكـن قـط دولـة                وقال الكاتب إن السلطة     
فلسطينية ذات سيادة في الضفة الغربية وغزة، ولم توجد قط حدود بين إسرائيل والضفة الغربية، بل خط                 

حكومـة  : هدنة مؤقت عرف كذلك باتفاقات رودوس، وليست للسلطة الفلسطينية حكومة واحدة بل اثنتان            
وأوضح الكاتب أن مجلس األمن لن يقبل الطلـب         . التحرير في رام اهللا وحكومة حماس في غزة       منظمة  

  . الفلسطيني ألن الواليات المتحدة ستستعمل حق النقض
  20/09/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  لن تكون مصدرة للغاز أبداً" إسرائيل: " في وزارة البنى التحتية اإلسرائيليةمعال .32

" إسرائيل"إن آبار الغاز الطبيعي في      " شلومو فيلد "م الرئيسي في وزارة البنى التحتية اإلسرائيلية        قال العالِ 
وبالتالي، وبـرغم ادعـاءات     , وأضاف بأن هذه آبار غير إستراتيجية     , تكفيها خالل الخمسين عام القادمة    

مما لديها فإن مـستقبل  وإن صدرت , فإن إسرائيل لن تكون دولة مصدرة للغاز الطبيعي , شركات التنقيب 
  .الطاقة في إسرائيل سيكون في الحضيض

ـ   , إن تصدير الغاز هو فكرة ممنوع تأييدها بأي حال        ", وأضاف في أقصى حـد    " إسرائيل"إال أنه يمكن ل
" إسـرائيل "وبحسب أقواله فإنه يتعين على      , تصدير الغاز إلى قبرص واألردن لدواعي سياسية ليس أكثر        

  ".الطبيعي في حدودها وتوسيع اإلعتماد عليه في مجاالت الصناعة أيضاًأن تطور قطاع الغاز 
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وقال , إلى مزيج الوقود المستقبلي في قطاع الكهرباء المحلي في سياق خطة التنمية المحلية            " فيلد"وتطرق  
ء وأنـه باسـتثنا   , بأنه لن يكون هناك مفر من تطوير الطاقة النووية كوسيلة لتوليد الكهرباء في المستقبل             

" إسـرائيل "فإنه لن يقـام فـي       , محطة توليد الكهرباء في عسقالن، التي ستستخدم الفحم كمادة احتياطية         
ولذلك في بدايةً من منتـصف القـرن        , وأن الرأي العام لن يسمح بذلك     , محطات لتوليد الطاقة على الفحم    

قنيـة واحـدة إضـافية      ستحتاج مصدر آخر للطاقة غير الغاز، وال يوجد سوى ت         " إسرائيل"فإن  , الحالي
  .أال وهي الطاقة النووية, ممكنة

 20/9/2011، موقع عكا اون الين
  

  "إسرائيل"الفقر هو المشكلة األكبر في  :ستطالعإ .33
كشفت نتائج استطالع أن الجمهور في إسرائيل يعتقد أن الفقر والفجوات االجتماعية هي المشكلة األكبـر            

  .في إسرائيل
تقدون أن الفقر هي المشكلة األكثر إلحاحاً، والتي تستدعي إيجاد حلـول            يع% 72وحسب االستطالع فان    

حيث كان نسبة   , وقالت صحيفة معاريف أن النسبة هذا العام ارتفعت مقارنة باألعوام السابقة          . عاجلة لها 
  %.23 هي 2009بينما كانت في عام % 43 هي 2010من يعتقدون بإن الفقر هو المشكلة األكبر عام

  .من الجمهور يرى أن نتنياهو يعمل ببطء في عالج مشكلة الفقر% 45ن االستطالع أن كما تبين م
وكانت إسرائيل قد شهدت في األشهر الماضية موجة احتجاج غير مسبوقة للمطالبة بتحـسين الظـروف                

  .المعيشية لشريحة واسعة من المجتمع اإلسرائيلية
 االجتماعية واالقتصادية بين عدد مـن طبقـات         كما كشفت تقارير اقتصادية عن تزايد في حجم الفجوات        
بان األغنياء يزدادون ثراء، والفقراء يـزدادون       "المجتمع اإلسرائيلي، وهو ما تم التعبير عن في التقرير          

 "فقراً
 20/9/2011، موقع عكا اون الين

  
  " ساعة24"اضافية في أقل من "  كتيبة14" يعد خطة لتجنيد االحتاللجيش ": يديعوت" .34

أن الجيش اإلسرائيلي أنشأ طاقم عسكري إسـرائيلي        " يديعوت احرونوت "ذكرت صحيفة   : س المحتلة القد
فلسطيني مشترك للتنسيق بين عمليات قوات األمن الفلسطينية واإلسرائيلية في حال حدوث مظـاهرات،              

ش وأشـارت الـصحيفة إلـى أن الجـي        . في أعقاب اإلعالن عن الدولة الفلسطينية خالل الشهر الحالي        
اإلسرائيلي قام خالل األيام القليلة الماضية برفع حالة التأهب القصوى لدى أفراده، لمواجهة المظـاهرات               

، باإلضافة إلى زيادة عدد كتائبة في       ةالمتوقع انطالقها بعد اإلعالن عن الدولة الفلسطينية في األمم المتحد         
 24 كتيبة إضافية في أقـل مـن       14تجنيد  منطقة الضفة الغربية لتصبح ثالثة كتائب نظامية، وأعد خطة ل         

   .ساعة في حال احتاج الجيش اإلسرائيلي إلى مزيد من قواته لمواجه المظاهرات الفلسطينية
  20/09/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  عيون ساهرة لصد المستوطنين .. في الضفة الغربية  الشعبيةلجان الحراسة .35

حراسة شعبية قوية في الضفة الغربية المحتلة بعد تشكيل  يواجه المستوطنون : قيس أبو سمرة-نابلس 
وشهدت . لجان شعبية لحراسة القرى الفلسطينية من اعتداءاتهم التي طالت مركبات ومساجد ومواطنين
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محافظة نابلس شمال الضفة والعديد من قراها اعتداءات يومية من قبل المستوطنين استهدفت إحراق 
  . قرى بيت فوريك ويتما وقبالنمسجد بقرية قصرة ومركبات في 

وحقَّقت اللجان الشعبية التي تشكلت في المحافظة نجاحاً عبر إفشال مخططات المستوطنين وصد 
اعتداءاتهم البشعة بحق الفلسطينيين في قرى قصرة وبورين، وسط تزايد مطالب األهالي بضرورة تشكيل 

  . تلك اللجان في كافة قرى وبلدات المحافظة
ورين المحاطة بأربع مستوطنات وبنقطتين عسكريتين تتوزع اللجان إلى أربع فرق بواقع وفي قرية ب

وأضاف عيد أن اللجان تبقى . حسب الناشط بقضايا االستيطان بالل عيد. سبعة أفراد كل خمس ساعات
على تواصل مستمر، وفي حال االشتباه بتحركات المستوطنين يتم إبالغ شريحة أكبر من األهالي لصد 

  .العتداءات، الفتًا إلى أن اللجان التي تعمل تطوعا لديها القدرة على صد اعتداءات المستوطنينا
دعا مسئول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس المواطنين في كافة القرى والبلدات إلى البدء و

المؤشرات تدل "إن " صفا"وقال دغلس لـ. بتشكيل لجان فعالة لحماية أنفسهم من اعتداءات المستوطنين
وأشار إلى أن مدينة ". على تصعيد كبير من قبل المستوطنين، وعلينا الحذر وحماية أنفسنا وممتلكاتنا

 39 ألف مستوطن يقطنون في 20نابلس نالت القدر األكبر من االعتداءات، ويسكن في ريفها ما يقارب 
موضحا أن عصابات المستوطنين باتت مستوطنة وبؤرة استيطانية، وينتمون إلى فئات دينية متطرفة، 
  . منظمة بشكل فعال وتعمل ضمن خطة وبحماية جيش االحتالل

  19/09/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  اعتداءاتهم بالضفة ويصعدون من شجرة في سلفيت 500 يقطعونالمستوطنون  .36
نيين في مختلف المناطق كثف المستوطنون أمس من اعتداءاتهم على الفلسطي:  وكاالت–القدس 

. الفلسطينية استجابة لدعوات قادتهم قبيل توجه القيادة الفلسطينية لنيل االعتراف األممي بدولة فلسطين
ففي قرية بورين في نابلس أطلق مستوطنون أمس النار على منازل في القرية وحاولوا لساعات معدودة 

  . اقتحام قرية عورتا
 شمال الضفة الغربية غسان دغلس ان المستوطنين اطلقوا النار على وقال مسؤول ملف االستيطان في

وفي بيت لحم تسبب مستوطن باصابة سبعة . احد المنازل في قرية بورين دون االبالغ عن اصابات
فلسطينيين بحادث سير بين سيارة فلسطينية وأخرى ألحد المستوطنين بالقرب من مقر ما يسمى 

  . جنوب بيت لحم» عصيون«يلية في مجمع مستوطنة االسرائ» االدارة المندية»بـ
وفي بلدة جماعين شمال مدينة سلفيت أقدم مستوطن الليلة قبل الماضية على دهس شاب فلسطيني على 

  . والذ بالفرار» عابر السامرة»مدخل البلدة الجنوبي على الشارع المسمى بـ
تالل بالتسلح والتهيؤ لمواجهة الفلسطينيين وصعد المستوطنون من اعتداءاتهم، بعد أن سمح لهم جيش االح

 شجرة زيتون وتين في قرية ديراستيا بمحافظة سلفيت 500كما اعدم المستوطنون . في الضفة الغربية
» رفافا«وقال رئيس بلدية ديراستيا نظمي سلمان ان عددا من المستوطنين من مستوطنة . شمال الضفة

منطقة وداي أبو دراس الواقع غرب البلدة وبالقرب من قرية قاموا بإعدام هذه االشجار صباح أمس في 
  . قراوة بني حسان، باستخدام المناشير الكهربائية

 20/09/2011، الدستور، عمان
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   اإلسالمي لالقصى ويزعم وجود معالم مسيحية ويهودية فيه التاريخاإلحتالل يحاول تزييف  .37
في بيان لها نشرته اليوم اإلثنين " اثمؤسسة األقصى للوقف والتر"أكدت  :محمود ابو عطا

م أن المسجد األقصى المبارك هو مسجد إسالمي مقدس، ولم يكن ولن يكون يوما من األيام 19/9/2011
متنزهاً سياحياً، والمسجد األقصى هو مسجد إسالمي خالص بكل تاريخه وأبنيته وآثاره وعمرانه 

 -  عليه السالم -ق التاريخ البشري من لدن آدم وحضارته، وإسالمية المسجد األقصى متجذّرة في عم
الى يومنا هذا، وهذه الحقيقة ال يمكن لالحتالل أن يخفيها أو يزيفها، مهما حاول أو راوغ، مستعمالً كل 

وجاءت أقوال . وسائل الخداع والكذب ، وان انطلت مثل هذه األالعيب على بعض من ينطقون بالضاد
( موقع جريدة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية على االنترنت لتقرير اخباري تعقيباً على " مؤسسة األقصى"

اإلسالم والنصرانية :  أن المسجد األقصى هو بناء مشترك للديانات الثالثةالتقريروادعى -) واي نت
  .واليهودية، وفيه آثار ومعالم مسيحية وصليبية وبيزنطية، وايضا آثار يهودية

  19/09/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

  خطوات لجنة المتابعة للتصدي لمخططات المصادرة بالنقب  .38
 اجتماعا مع لجنة التوجيه العليا لعرب ،عقد المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية

النقب والقوى الفاعلة في النقب الصامد، وذلك لبحث كيفية التصدي لمخططات المؤسسة اإلسرائيلية 
رة أراضي أهلنا في النقب وعلى رأسها تقارير ومخططات برافير وغولدبر الرامية إلى مصاد

أن قضية النقب هي قضية قومية ووطنية : وأفضى االجتماع إلى عدد من القرارات أبرزها. وعميدرور
د لجنة يكإ ت،)عميدرور -برافير -غولدبرغ ( وتقارير رفض الكامل للمخططاتال ،من الدرجة األولى
  .ورة االعتراف بكل القرى غير المعترف بهاالمتابعة على ضر

  19/09/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

   المؤيدة لحصول فلسطين على عضوية األمم المتحدة والمهرجاناتانطالق المسيرات  .39
تنظم الحملة الوطنية لمساندة التوجه الى االمم المتحدة مهرجانا غدا، تبدأ فعالياته عند : حسام عز الدين
 بحيث يتضمن المهرجان عرضاً لفرقة العاشقين، إضافة الى كلمات خطابية لكل من الحادية عشرة،

وحسب منسق الحملة احمد عساف فان . الحملة الوطنية والمحافظة وممثل عن منظمة التحرير الفلسطينية
مم المهرجانات ستنطلق في ذات التوقيت في مختلف المدن الفلسطينية والعالم، مع افتتاح أعمال جلسة األ"

وأضاف ". المتحدة، وذلك كي نرسل رسالة قوية الى العالم بأننا شعب يستحق دولة مثل باقي العالم
من حقنا ومن واجبنا ان يكون لنا دولة، لذلك ستتضمن فعاليات الحملة الوطنية يوم غد تجمعات "عساف 

ب الفلسطيني في طلب في مراكز المدن ومسيرات سلمية إلرسال رسالة بان الرئيس ابو مازن يمثل الشع
اليوم وسط المنارة في رام " فلسطين تستحق"تعرض حملة و". الحصول على العضوية في االمم المتحدة

اهللا كرسيا عمالقا مشابها لكرسي األمم المتحدة، مصنوعا من الخشب والحديد، في ارتفاع ستة أمتار 
  . وعرض أربعة

  20/09/2011، األيام، رام اهللا
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 وتخفيف القيود على المخيماتلمعامالت ل فلسطينية بتسهيل األمن العام مطالبة: لبنان .40
التقى المدير العام لالمن العام اللواء عباس ابرهيم وفدا فلسطينيا اسالميا من هيئة القدس وفلسطين طلب 
منه إلغاء التصاريح التي تعطى للراغبين في دخول مخيم نهر البارد وتسهيل دخول الفلسطينيين الى 

وافاد احد اعضاء الوفد، ان اللواء . يم عين الحلوة بعيدا عن االجراءات االمنية اللبنانية المشددةمخ
بالبحث في كيفية تسهيل شؤون الفلسطينيين في نهر البارد وعين الحلوة والتعاطي مع "ابراهيم وعد 

طيني اللبناني من أجل السكان في المخيمين وغيرهما على اساس انساني بغية تمتين اواصر التعاون الفلس
واشار الى ان االمن العام ". مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني وتعزيز العالقة بينهما في المستقبل

اللبناني بدأ بإيجاد الحل لقضية فاقدي االقامات من ابناء الشعب الفلسطيني، كما اعطى اوامره بتسهيل 
 . معامالت الفلسطينيين لدى شؤون الالجئين

 20/09/2011، المستقبل، بيروت
  

   شبابية في مخيم برج البراجنةمشاريع ثالثة: لبنان .41
اعلنت مؤسسة الرؤية العالمية انها أطلقت بالشراكة مع الجمعية األهلية للتأهيل المهني والخدمات 

ان الى ان ولفت البي. ثالثة مشاريع سيتم تنفيذها في مخيم برج البراجنة" أحالمنا"مركز _االجتماعية 
الهادف إلى تمكين الشباب الفلسطيني في " شباب تدعم شباب"المؤسسة كانت قد أطلقت منذ سنة مشروع 

واكتسب هؤالء الشباب المهارات الضرورية . مخيم برج البراجنة ليتولّوا إدارة مخيمهم بمسؤولية وعناية
مة حيث يقوم شبابه بإطالق لقيادة مجموعات شبابية من أجل بناء مجتمع محلي يشهد تنمية مستدا

  .المشاريع اإلنمائية وتطبيقها فيصبحون أمناء اكفاء في مخيمهم
 20/09/2011، المستقبل، بيروت

  
  مع زمالئهم المعتقلين بسجون االحتالل يتضامنونصحفيو غزة  .42

ينة  أقام صحفيون فلسطينيون أمس خيمة اعتصام قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب االحمر في مد:غزة
غزة معلنين إضراباً رمزياً عن الطعام حتى الساعة السادسة مساء تضامناً مع الصحفيين األسرى 

وقال مدير مركز الدوحة لحرية اإلعالم عادل الزعنون خالل خيمة . بسجون االحتالل اإلسرائيلي
لجزيرة مدير مكتب قناة ا«االعتصام ان االحتالل اإلسرائيلي يعتقل خمسة صحفيين في سجونه هم 

بأفغانستان سامر عالوي، مدير صحيفة فلسطين بالضفة الغربية المحتلة وليد خالد، مراسل وكالة شهاب 
بالضفة عامر أبو عرفة، منسق البرامج في قناة القدس الفضائية نواف العامر، والصحفي محمد 

انون، وأن جريمتهم التي وأكد الزعنون أن األسرى المعتقلين لم يرتكبوا جرما يحاسب عليه الق. »بشارات
اعتقلهم االحتالل بسببها أنهم رفضوا القيود المفروضة على حرية الصحافة، وفضحوا انتهاكاته 

وطالب الزعنون المنظمات الدولية بالتحرك الجاد من . وممارساته الالإنسانية بحق الشعب الفلسطيني
 . فيون الخمسةأجل إنهاء ملف األسرى وإطالق سراحهم جميعا ومن بينهم الصح

  20/09/2011، الدستور، عمان
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  اكتشاف كنوز القدس إلىعكرمة صبري يدعو  .43
عكرمة صبري خطيب المسجد االقصى المبارك ورئيس الهيئة االسالمية .  دعا الدكتور الشيخ د:القدس

ي الماجستير العليا الباحثين واساتذة الجامعات على التوجه الى كنوز القدس وتقديم ابحاثهم ورسائلهم ف
والدكتوراة من خالل استلهام كنوزها الزاخرة وهي المدينة المقدسة التي تضاهي مكة والمدينة شأنا 

 . وتفوقهما من حيث ما تحويه من تراث وكنوز دينية وتاريخية وعمرانية نادرة
  20/09/2011، الدستور، عمان

  
  48 عربية مستقلة في فلسطين فضائية أول "هال"قناة  .44

أمس ان هذه القناة العربية المستقلة األولى في فلسطين " هال" أعلن أحد مؤسسي قناة :  ا ف ب- القدس
حصلنا على ترخيص القناة "وقال جعفر فرح .  على القمر اإلسرائيلي عاموس2012 ستنطلق مطلع 48

وم نق"وأضاف ". األسبوع الماضي وستبث على الكوابل االسرائيلية وعلى القمر الصناعي عاموس
طالبنا بفتح هذه القناة منذ "وأضاف فرح ". بتجارب للبث وتحضير مواد لالنطالق مع مطلع العام المقبل

 ).  ماليين دوالر4,5حوالى ( مليون شيكل 15وقدر فرح رأسمال القناة العربية ب". 1996
  20/09/2011، الدستور، عمان

  
 "جوجل"لـطلبة من غزة يفوزون بالمركز الثاني في مسابقة عالمية  .45

 فاز خمسة طلبة من قطاع غزة بالمركز الثاني في مسابقة جوجل العالمية للتسويق اإللكتروني، :غزة
وتمكن فريق . التي عقدت في القاهرة، ضمن مشروع مبادرون الذي تحتضنه الجامعة اإلسالمية في غزة

لثالثيني، من احتالل مكون من محمد بلبل وإسالم مزيد وعبدالحميد الفيومي وأحمد الفي ويوسف ا
 آالف فريق على مستوى العالم، ضمن مشروع 3المركز الثاني بالمسابقة التي فاق عدد المشاركين فيها 

وقال الفائز عبدالحميد الفيومي انه تمكن مع زمالئه من إنشاء شركة خاصة في . سنابل الذي اشرفوا عليه
ن خالل مشروع مبادرون لألفكار الريادية، والذي مجال تطبيقات الهواتف الذكية والتسويق االلكتروني م

 . يحتضن بدوره ثالثين مشروعا رياديا آخر
  20/09/2011، الدستور، عمان

  
  لمواجهة جرائم االحتالل والمستوطنين فلسطينيةحملة توثيقية  .46

، وسط الضفة أطلقت اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية في قرية النبي صالح شمال غرب رام اهللا: رام اهللا
، وهي أكبر وأوسع حملة شعبية لتوثيق اعتداءات االحتالل ”نرفض الموت بصمت“الغربية، أمس، حملة 

وأطلق القائمون حملتهم من أمام نبع مياه استولت عليه مستوطنة . والمستوطنين على الفلسطينيين
ن الحملة تأتي مع تكرار وأكد منسق اللجنة محمد الخطيب بأ. المقامة على أراضي القرية” حلميش“

اعتداءات االحتالل والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، موضحاً أن فكرة تنظيم طواقم توثيقية 
على مدار الساعة لهذه االعتداءات عبر خبراء إعالميين وناشطين دوليين جاءت في إطار التوجهات 

 .ستوطنون على الفلسطينيينالشعبية لمواجهة الهجمة الشرسة المنظمة التي يشنها الم
 20/09/2011، الخليج، الشارقة
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 بغزة "  النسائيةالمحال "ثانتشار ظاهرة تأني .47
 انتشرت في اآلونة األخيرة العشرات من النساء العامالت في محالت بيع : محمد أبو شحمة-غزة

 المرتادات لهذه المالبس الخاصة بالنساء في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، كبديل يحافظ على خصوصية
وأبدى عدد من . المحال بدلًا من البائعين الرجال الذين يسبب بعضهم حالة من اإلحراج الكبير لديهن

النساء إعجابهن بفكرة تأنيث المحال النسائية واقتصارها على وجود قريناتهن من النساء إلنهاء الكثير من 
بدلًا من اإلحراج الذي كان يحدث أثناء وجود حاالت الحرج التي يتعرضن لها وأخذ راحتهن في الشراء 

وتعد خطوة . بائعين من الرجال، مع تنويههن إلى وجود احترام كبير من قبل الكثير من هؤالء البائعين
دخول المرأة في البيع والشراء حالة جديدة على التجارة في قطاع غزة، ولكنها تساهم وبشكل كبير في 

 العمل وخاصة خريجات الجامعات والكليات وهن كثر، والتخفيف من تقليص عدد الفتيات العاطالت عن
  . حدة البطالة التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق هذا العام، األمر الذي يساهم في دعم االقتصاد الوطني

  19/9/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  متأثرا بجروحه فلسطينياستشهاد فتى  .48
، متأثرا بجروح أصيب 2011-9-19يا استشهد، مساء االثنين أفاد مصدر طبي فلسطيني أن فتى فلسطين

إبراهيم عدنان الظاظا "وقال المصدر إن . بها في غارة جوية إسرائيلية قبل شهر على شرق مدينة غزة
استشهد متأثرا بجروح كان أصيب بها الشهر الماضي أثناء قصف لقوات االحتالل على حي )  عاما14(

ظاظا الذي أصيب بشظايا صاروخ إسرائيلي يعالج في مستشفى الشفاء بغزة وكان ال". التفاح شرق غزة
 . من إصابته الخطرة قبل إعالن استشهاده مساء االثنين

 20/09/2011، موقع فلسطين أون الين
  
 

  البطالة في قطاع غزةبمعدالت  ملحوظ انخفاض: خبير اقتصادي .49
، خالل "بشكل ملحوظ"طالة في قطاع غزة  الببمعدالتأكد خبير ومحلل اقتصادي فلسطيني انخفاض 

، مرجعا ذلك إلى قيام االحتالل بإدخال كميات محدودة )2011(األشهر الستة األولى من العام الجاري 
  .من مواد البناء للمؤسسات األممية، والمشاريع الممولة دولياً

من خمس سنوات، مما وفرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الحصار الشامل على قطاع غزة منذ أكثر 
 في المائة في فترات الحصار الشديد وفقاً لمعايير 40أدى إلى ارتفاع كبير في معدالت البطالة لتتجاوز 

  .منظمة العمل الدولية وذلك نتيجة لتوقف العجلة االقتصادية بشكل كامل
 في قطاع غزة وبحسب التقارير اإلحصائية الصادرة عن مركز اإلحصاء الفلسطيني؛ فان معدل البطالة

، وفقاً 2011 في المائة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل خالل الربع الثاني من العام 25.6انخفض إلى 
  . ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة86لمعايير منظمة العمل الدولية، 

ح أنه وبالمقارنة مع نتائج مس: "وقال الدكتور ماهر الطباع، الخبير والمحلل اقتصادي في تصريحات
نالحظ انخفاض معدل البطالة خالل األشهر الستة األولى من عام "؛ 2010القوي العاملة لنهاية عام 

 25.6 إلى  2010 في المائة في نهاية عام 37.4 بشكل ملحوظ، حيث انخفض معدل البطالة من  2011
 العاطلين عن  في المائة، كما انخفض عدد11.8، أي بنسبة 2011في المائة في الربع الثاني من عام 
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 آلف عامل خالل الستة شهور األولى من عام 86 ألف عامل إلى 118 في المائة من 27العمل بنسبة 
2011."  

  20/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  تبادل ثقافي بين بيت لحم وميروبا .50
بيت لحم استقبل رئيس بلدية ميروبا المحامي جورج رشيد سعاده في دار البلدية أمس، رئيس بلدية 

الدكتور فكتور بطارسة، حامالً معه مجموعة من الكتب من مكتبة بيت لحم إلى مكتبة ميروبا، بهدف 
  .التبادل الثقافي بين البلدتين

وقدم له في المقابل مجموعة من الكتب إلى . وشكر سعاده لبطارسة، مساهمته في إغناء مكتبة ميروبا
 الثقافي روابط المحبة والسالم بين أبناء ميروبا وأبناء بيت يعزز التبادل«مكتبة بيت لحم، متمنياً أن 

إنه لشرف عظيم لي أن أكون في ميروبا، حامالً إلى أبنائها «: ثم ألقى بطارسة كلمة، قال فيها. »لحم
كما يشرفني أن أقوم مع رئيس بلديتها بالتبادل الثقافي الذي يوطد . رسالة محبة وسالم من بيت لحم

  .»لقائمة بينناعالقة المحبة ا
  20/9/2011، السفير، بيروت

  
   غير جيدة"إسرائيل"نتنياهو فاشل والعالقات مع : العاهل األردني .51

المـسؤولية  "  وول ستريت جنـرال   " حمل الملك االردني عبد اهللا الثاني عبر لقاء مع صحيفة            :بيت لحم 
السرائيلي بنيامين نتنياهو، متهما قادة     الكاملة لوصول العملية السلمية الى المأزق الحالي لرئيس الوزراء ا         

  . بوضع رؤوسهم في الرمال متجاهلين ما يدور حولهمإسرائيل
وقد جاء هذا اللقاء مع الصحيفة االمريكية ليلة امس االثنين بعد وصول الملك االردني الـى نيويـورك                  

لم نسمع منه اال    "شل قائال   للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية لالمم المتحدة، وقد وصف نتنياهو بالفا          
التصريحات عن استعداه للمضي قدما في العملية السلمية، حيث سجل فشال بعد فشل والواقع الحالي يؤكد                

، واتهم قادة اسرائيل بتجاهـل      "بأن تصريحات نتنياهو في واد وتصرفاته على ارض الواقع في واد آخر           
  .المحيط وعدم رؤية المتغيرات التي تحصل في المنطقة

" غير الجيدة "، مشيرا للعالقات    وإسرائيل األردنوتطرق ايضا الملك االردني التفاقية السالم الموقعة بين         
 والذي سببه يعـود لعـدم       اإلسرائيليين اتجاه   األردنيالتي تشوبها في هذه المرحلة، كذلك لموقف الشعب         

د من رياح المعارضة في صفوف      ايجاد حل للمشكلة الفلسطينية، واستمرار هذه المشكلة سوف يقود لمزي         
  . والعربياألردنيالشارع 

يشار إلى ان الملك عبد اهللا الثاني شارك العام الماضي في اجتماع الجمعية العمومية لالمم المتحدة وقـدم         
 وإقامة اإلسرائيلي الصراع الفلسطيني    إلنهاء الستغالل الفرصة التاريخية     إسرائيلخطابا، دعا من خالله     

 فشال  أمس مع الصحيفة ليلة     أجراه، وهذا ما اعتبره في اللقاء الذي        وإسالمية دولة عربية    57عالقات مع   
لحكومة نتنياهو وسياسته، وتحميله المسؤولية الكاملة عن المأزق الذي وصلت اليه العملية الـسلمية فـي           

  .المنطقة
 20/9/2011، وكالة معاً اإلخبارية
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  ية الالجئين الفلسطينيين هو جهد ضائعأي حل غير عادل لقض:  أبو رمانهللاعبدا .52
 أكد وزير اإلعالم وشؤون االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبـداهللا أبـو              : تغريد الرشق  -عمان  

ـ    يعتبر نفسه السند الحقيقي والحليف األقوى لالجئين الفلـسطينيين         "أن األردن   " الغد"رمان، في تصريح ل
اسي ال يتضمن الحل العادل لقضية الالجئين الفلسطينيين هو جهد          الستعادة حقوقهم، ويعتبر أن أي حل سي      

  ".ضائع وفي االتجاه الخاطئ
كما أكد على الموقف األردني الداعم لكافة الجهود الفلسطينية والعربية الهادفة الستعادة الحق الفلسطيني،              

  ".إقرار حق العودة"وهو وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، بما يلبي الشرط األساسي 
  20/9/2011، الغد، عمان

  
  وزير الخارجية ناصر جودة يؤكد التزام االردن بدعم السلطة الفلسطينية .53

شارك وزير الخارجية ناصر جودة امس االثنين في اجتماع وزاري ضـم الواليـات              :  بترا –نيويورك  
خليجي والمغرب عقـد علـى هـامش        المتحدة وجامعة الدول العربية والنرويج ودول مجلس التعاون ال        

  .اجتماع لجنة االتصال لجماعة المانحين للفلسطينيين في اطار اجتماعات الجمعية العامة لالمم المتحدة
والقى جودة مداخلة اكد خاللها التزام االردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني بـدعم الـسلطة الوطنيـة                  

ودعا الى اهميـة تـوفير حريـة        . المؤسسات الوطنية الفلسطينية  الفلسطينية في جهودها المتواصلة لبناء      
التنقل للفلسطينيين وللبضائع وازالة مختلف القيود التي تعترض حرية التنقل، داعيا الى ان تدفع اسرائيل               

  .العوائد الخاصة بالفلسطينيين الى السلطة الفلسطينية وعدم حجزها كرهينة باستمرار
همية الوفاء بالتزاماتهم للسلطة الفلسطينية لتمكينها من استمرار عملية بنـاء           ودعا مجتمع المانحين الى ا    

المؤسسات الوطنية الفلسطينية، معبرا عن تقديره لجهود السلطة الفلسطينية والطريقة التي عملـت مـن               
خاللها على بناء مؤسساتها والتي حظيت باعتراف مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصـندوق النقـد                

  . يالدول
 20/9/2011، الدستور، عمان

  
  الفالحات يرفض تصريحات ديان حول التوصل لحل إقليمي للمشكلة الفلسطينية .54

 رفض نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفالحات تصريحات رئيس مجلس األمن             :عمان
 إقليمـي للمـشكلة     القومي اإلسرائيلي السابق الجنرال وعضو الليكود عوزي ديان حول التوصل لحـل           

  .الفلسطينية على حساب األردن واعتبر أنه ليس من حقه التدخل في الشؤون المحلية للبالد
وأضاف الفالحات من خالل تصريح صحفي أن تلك التصريحات تنم عن جهل مطلق وتزييـف متعمـد                 

  .لحقائق التاريخ وحقائق الصراع العربي الصهيوني والقضية الفلسطينية منذ نشأتها
  20/9/2011، دستور، عمانال

  
  ورشة تدريبية لكوادر فلسطينية حول الرصد الجوي الزراعي: عمان .55

نظم المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي بالتعاون مع الوكالـة اليابانيـة            :  رامي عصفور  -السلط  
جوي الزراعـي،   ورشة تدريبية لعدد من الكوادر الفلسطينية في مجال الرصد ال         ) جايكا( للتعاون الدولي   
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وتهدف الدورة التي استمرت لمدة اسبوعين الى تنمية قدرات المهندسين الزراعيين في استخدام الرصـد               
  .الجوي الزراعي في ادارة الري واالنماط الزراعية

  20/9/2011، الدستور، عمان
  

  األسير األردني في سجون االحتالل عالء حماد يبدأ إضراباً عن الطعام .56
قال محمد عثمان الدباس والد االسير االردني في السجون االسـرائيلية حمـزة             : مجاهد إيهاب   -عمان  

الدباس إن المحكمة االسرائيلية في بيت حتكفا أرجأت امس النظر في التهم الموجهة البنه حتى العاشـر                 
رة وكانت سلطات االحتالل االسرائيلية وجهت للدباس تهمة التخطيط لتفجيـر الـسفا            .من الشهر المقبل  

  .االسرائيلية في عمان وخطف دبلوماسيين من السفارة
من جهة اخرى، أكد نادي األسير الفلسطيني امس، أن األسير األردني عالء حماد قد بدأ إضـراباً عـن                   

وبحسب شبكة فلـسطين     .الطعام، بسبب رفض اإلدارة إعطاءه الموافقة على قيام زوجته وأوالده بزيارته          
  .2006 عاما وهو معتقل منذ عام 12االخبارية فحماد محكوم 

  20/9/2011، الدستور، عمان
  

  "إسرائيل"معتصمون يطالبون باإلفراج عن سامر عالوي المعتقل في  .57
 طالب عشرات النقابيين والحزبيين واإلعالميين السلطات االسرائيلية خالل اعتصام نفـذوه امـام              :عمان

ورفـع   .ة الجزيرة في أفغانـستان سـامر عـالوي        مجمع النقابات المهنية باإلفراج عن مدير مكتب قنا       
المشاركون في االعتصام الذي دعت له اللجنة الوطنية لشؤون األسرى والمفقودين األردنيـين يافطـات               

  .تطالب بالحرية لعالوي واالفراج عنه باسرع وقت
  20/9/2011، الدستور، عمان

  
   مليون دوالر لمشروع إسكان في رفح71بـلسعودية تتعهد ا .58

تأنفت المملكة العربية السعودية من خالل الصندوق السعودي للتنمية تمويل مشروع إسكاني لالجئـين              اس
  . مليون دوالر71.5في رفح في قطاع غزة بقيمة 

وتم توقيع اتفاقية في الرياض بهذا الخصوص بين نائب رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي للصندوق               
بسام، والمفوض العام لألونروا فيليبو غراندي، وفق ما أورده موقـع           السعودي للتنمية المهندس يوسف ال    

  .األونروا على اإلنترنت
 وتوقف العمل فيـه لمـدة ثـالث         2005إن مشروع إسكان رفح، الذي بدأ تنفيذه في عام          : وقال الموقع 

لماضـي  يوليو ا /في شهر تموز  ) إسرائيل(سنوات جراء الحصار اإلسرائيلي، سيستأنف تنفيذه بعد إعالن         
  .عن الرفع الجزئي للحصار والسماح بتنفيذ مجموعة من مشاريع األونروا لبناء المنازل والمدارس

 مليون دوالر إتمام المرحلة األولى من المشروع، التي انتهى تنفيذ ما            71.5وستغطي قيمة التعهد والبالغة     
  .منه، كما ستغطي انطالقة المرحلة الثانية من المشروع% 25نسبته 
 منزل كحد أدنى والمرافق الالزمة بما فيها مـن مـدارس            1500 المحصلة، سيشمل المشروع بناء      وفي

  .ومرافق صحية وخدمات اجتماعية وطرقات وأنظمة صرف صحي وكهرباء
 19/9/2011، فلسطين المسلمة
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  المسجد األقصى  اقتحام تدين" التعاون اإلسالمي" .59

اون اإلسالمي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، بـشدة         دان األمين العام لمنظمة التع    : )يو بي آي   (
اإلعتـداء  "وقال اوغلو في بيـان إن       . قيام المستوطنين باقتحام المسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة        

وحمل ". اآلثم يعد انتهاكاً سافراً لحرمة المقدسات وأماكن العبادة، وعمالً استفزازياً لمشاعر المسلمين كافة            
المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها الصارخة لقواعد القـانون        " اإلسرائيلية"الحكومة  "مين العام، للمنظمة    األ

مجلس األمن واللجنة الرباعية إلى العمل على وقـف مثـل هـذه             "، داعياً   "الدولي واتفاقية جنيف الرابعة   
 إلى مزيد مـن التـدهور وعـدم         التصعيد سيقود "، ومحذراً من أن هذا      "الخطرة" اإلسرائيلية"االنتهاكات  

  ".االستقرار في المنطقة
 20/9/2011، الخليج، الشارقة

  
   نفقاً ِخالل أسبوعين32 تدمرالُسلطات المصرية  .60

 نفقـاً خـالل     32أكد مصدر أمني مصري أن السلطات المـصرية دمـرت           :  محمد رضوان  -العريش
ونبه . ين قطاع غزة واألراضي المصرية    أسبوعين، من األنفاق الممتدة أسفل الشريط الحدودي الفاصل ب        

ـ    ، إلى أن الحملة األمنية على األنفاق ليس الهدف منها القضاء عليهـا             "فلسطين"المصدر في تصريحات ل
  .كاملة
نحن نعرف كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بالمنطقة الحدودية التي توجد بها األنفاق، وإن كانـت                : "وقال

تياجات اإلنسانية للشعب الفلسطيني فنحن نراعي ذلك ونغض الطرف عنهـا           هناك أنفاق تعمل لتلبية االح    
  ".تماماً

تعمل بطريقة تشكل خطراً على األمن القومي المصري هي التـي           "وأشار إلى أن عدداً من األنفاق التي        
تتصدى لها السلطات المصرية وتعمل على تدميرها ألننا سبق ووجهنا تحذيرات قاطعة بخصوص هـذه               

  ".األعمال
وليعلم الجميع أن السياسات األمنية قد      ..نحن ال نريد إحداث هزات أمنية ومصادمات بالمنطقة،       "وأضاف  

  ".تغيرت، ونعمل حالياً بروح القانون اإلنساني وليس بنصه السياسي
  20/9/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  » األطلسي« فتح مكتب تمثيل لدى "إسرائيل"تركيا تحبط طلب  .61

أعلنت تركيا أنها أعاقت محاولة إسرائيل لفتح مكتب تمثيـل          :  د ب أ   - الدستور، أنقرة    -تلة  القدس المح 
، مؤكدة على عزمها منع إسرائيل من إمكانية تبادل البيانـات مـع             »ناتو«لها لدى حلف شمال األطلسي      

ركيـة  الت» حريـت «ونقل الموقع االلكتروني لـصحيفة      . الحلف بعد نشر نظام رادار أمريكي في تركيا       
» سـي ان ان تـورك     «اليومية عن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو قوله في مقابلة مع شبكة              

االخبارية المحلية إن تركيا أعاقت تحركا إسرائيليا لفتح مكتب تمثيل لها في مقـر النـاتو، مـضيفا أن                   
  .بادلها مع إسرائيلالبيانات التي سيتم الحصول عليها عبر نظام الرادار في شرق تركيا لن يتم ت
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إسـرائيل تقـدمت    «إن  » سي ان ان تورك   «وبحسب موقع الصحيفة قال وزير الخارجية التركي لشبكة         
وقلنا إننا سنعترض على هذه المحاولة، ولـم        . الناتو في بروكسل  ) مقر(بطلب مؤخرا لفتح مكتب لها في       

  .تطرح حتى هذه القضية على جدول األعمال
  20/9/2011، الدستور، عمان

   
   لدعم االعتراف بالدولة الفلسطينية فاعلة يقودها وزير الخارجيةسعوديةدبلوماسية : عكاظ .62

تقود الدبلوماسية السعودية الجهود العربية واإلسالمية الرامية إلى تحقيق االعتـراف           :  فهيم الحامد  - جدة
جيـة األميـر سـعود    وأوضحت مصادر مطلعة أن وزير الخار    . الدولي بدولة فلسطين في األمم المتحدة     

الفيصل الذي يرأس وفد المملكة في اجتماعات دورة الجمعية العامة في نيويورك، سـيعقد سلـسلة مـن          
. المباحثات مع عدد من قادة وزعماء الدول الغربية والعربية المشاركين في الدورة التي تنطلـق اليـوم                

عـم طلـب الـسلطة الفلـسطينية        وستركز المباحثات على سبل تعزيز األمن والسالم في المنطقـة، ود          
، وتأييد حصولها على العضوية الكاملة في       1967لالعتراف بدولة فلسطين طبقا لحدود الرابع من يونيو         

األمم المتحدة، فضال عن حشد التأييد الدولي لهذه الخطوة في ظل تنـامي االعتـراف الـدولى بالدولـة                   
  .الفلسطينية

 20/9/2011، عكاظ، جدة
  

  "إسرائيل"سأدعم حركة حماس وأقطع الغاز عن : مصريةمرشح للرئاسة ال .63
أكد حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه فى حال تولية رئاسة            :  هند عادل  -الغربية

جـاء   .الجمهورية سيقوم بدعم حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك لدعم القضية الفلسطينية           
لقيادات العمالية بشركة غزل المحلة داخل نـادى البلديـة، وذلـك لبحـث              ذلك خالل اجتماع صباحى با    

  .المشاكل العمالية وعقد مؤتمر جماهيرى عقب االجتماع
وعن اتفاقية كامب ديفيد أكد صباحى أنه سيتم استطالع رأى الشعب المصرى حولها، وإذا كانت ستهين                

  .المصريين فال أهال وال سهال بها
  20/9/2011، اليوم السابع، مصر

  
   باألمم المتحدة لحشد تأييد لطلب االعتراف بالدولة الفلسطينيةدبلوماسية مصر تخوض حملة .64

 للجمعيـة العامـة     66 يناير في اجتماعات الدورة      25تخوض مصر أشرس معركة دبلوماسية بعد ثورة        
يني بإعالن دولتهم   لألمم المتحدة التي بدأت أعمالها أمس في نيويورك لحشد التأييد الدولي للطلب الفلسط            

  .المستقلة
وقال المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن الوفد المـصري فـي اجتماعـات                
الجمعية العامة لألمم المتحدة برئاسة محمد كامل عمرو وزير الخارجية يجري توافقات اللحظات االخيرة              

  .مع الدول االعضاء في األمم المتحدة
   مقابلة ثنائية مع وزراء الخارجية 50 هامش حضوره في نيويورك أكثرمن ويجري الوزير علي
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المشاركين في الدورة الحالية لبحث تطورات الموقف بالشرق األوسط، ومـساندة المـسعي الفلـسطيني               
  .بالتصويت لصالح إعالن دولتهم المستقلة

 20/9/2011، 48موقع عرب
  

   المتحدة محل المفاوضاتماألم عضوية فلسطين في تحل ال نريد أن: بلير .65
الجهـات   عقـب اجتمـاع       توني بلير للصحفيين   مبعوث اللجنة الرباعية   قال:  وكاالت األنباء  -نيويورك  

الفلسطينيين موجودون هنا في االمم المتحدة االن ومن ثم فـان الـسؤال             «المانحة للسلطة الفلسطينية ان     
ن من اتخاذ خطوة مهمة لالمام النشاء دولة فـي          هل يمكن للناس ان يجدوا وسيلة تمكن الفلسطينيي       .. هو

وقـال بليـر لقنـاة      . »نفس الوقت حتى ال نصل الى وضع تحل فيه االمم المتحدة محـل المفاوضـات              
واعتقد انه  .. الى اين نريد ان نصل بشأن موضوعات مثل الحدود        «ان بيانا مقترحا سيحدد     / سي.بي.ايه/

، معلنا ان اللجنة الرباعية تبحث      » الزمني لمفاوضات ناجحة   سيكون من المهم حقا تقديم نوع من الجدول       
عن حل يتيح للفلسطينيين الحصول على اكبر قدر من االعتراف في االمم المتحدة بالرغم من االعتراض                

واوضح انه يمكن التوصل الى حل هذا االسبوع في الجمعية العامة لالمم المتحدة             . االميركي واالسرائيلي 
  .ئيس محمود عباس وعده بالطلب من مجلس االمن االعتراف بدولة فلسطينيةقبل ان ينفذ الر

20/9/2011، الدستور، عمان  
  

  و فإنها ستستخدم الفيتت المتحدة في تشكيل أقلية معرقلةحتى إذا فشلت الواليا": إسرائيل"مندوب  .66
لم تـنجح بعـد فـي        في األمم المتحدة أن واشنطن       "إسرائيل"كشف مندوب   :  وكاالت األنباء  -نيويورك  

. تشكيل أقلية معرقلة في مجلس األمن في مواجهة المسعى الفلسطيني لالنـضمام إلـى األمـم المتحـدة                 
وأوضح المندوب رون بروسور أن صوت البرتغال سيكون هو الحاسم في هذه المسألة، مشيرا إلـى أن                 

ائيليين يبـذلون جهـودا     وأوضح المندوب أن مسؤولين أمـريكيين وإسـر       . البرتغال لم تتخذ قرارها بعد    
ـ              وحتـى  . »ال»دبلوماسية محمومة لتأمين الحصول على أقلية معرقلة تضم سبعة اصوات تـصوت بـ

  .يحصل أي قرار على الموافقة من مجلس األمن ينبغي أن توافق عليه تسع من الدول األعضاء
لرفض أو حتى االمتناع عن     وإضافة إلى بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تأمل الواليات المتحدة أن ينضم إلى ا           

وقال المندوب اإلسرائيلي في األمـم      . التصويت كل من البوسنة والهرسك وكولومبيا والجابون والبرتغال       
حتى إذا فـشلت الواليـات      « في األمم المتحدة ألنه      194المتحدة إن الفلسطينيين لن يصبحوا الدولة رقم        

واعتـرف بروسـور بـأن      . »لفيتو في مجلس األمـن    المتحدة في تشكيل أقلية معرقلة، فإنها ستستخدم ا       
الفلسطينيين يتمتعون بأغلبية واضحة في الجمعية العامة، إال أنه قلل من أهمية ذلك وأوضح أنه في حال                 
  .موافقة الجمعية العامة فإن هذا ال يعني سوى رفع التمثيل الفلسطيني دون أي تغيير حقيقي على األرض

20/9/2011، الدستور، عمان  
  

     اإلسرائيلية-الفلسطينية  استئناف المفاوضات إلىللسلطة تدعو  المانحةالدول  .67
دعت الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية الى استئناف المفاوضات المباشرة بـين الجـانبين             : )ب.ف  .أ  (

ينية ، معتبرة أن التعثر الحالي في عملية السالم يهدد اقتـصاد الدولـة الفلـسط              ”اإلسرائيلي”الفلسطيني و 
وأعرب وزير الخارجية النرويجي يوناس غاري ستوري عن هذه المخاوف لدى ترؤسه اجتماعا             . المقبلة
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تعقده لجنة الجهات المانحة الكبرى مرتين في السنة، وشارك فيه رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فيـاض          
  .داني ايالون” اإلسرائيلي“ونائب وزير الخارجية 

مـن  “لفلسطينية من أجل بناء مؤسسات وتحفيز االقتصاد الفلسطيني، وقال          ونوه ستوري بجهود السلطة ا    
مـضيفاً ان الجهـات     ” األساسي اآلن الحفاظ على هذه اإلنجازات وعلى التقدم الذي تم إحرازه حتى اآلن            

اإلمكانات االقتصادية  ” يعرض للخطر “لألراضي الفلسطينية   ” اإلسرائيلي“المانحة تعتبر بقلق ان االحتالل      
  . فلسطينيةال

20/9/2011، الخليج، الشارقة  
  

   بضم الضفة"سرائيلإ" يقدمون مشروع قرار يؤيد قيام األمريكي عضوا بالكونغرس 30 .68
 عضوا آخر مشروع قـرار      30قدم عضو الكونغرس األميركي جو وولش، الجمهوري، باسم         : واشنطن

طينية طلبـا لالعتـراف بالدولـة       يؤيد قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية في حال قدمت القيـادة الفلـس            
  .الفلسطينية

20/9/2011، وكالة سما اإلخبارية  
  

  واشنطن تضغط على لندن لمعارضة الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة": ديلي تليجراف" .69
الصادرة بلندن أمس أن بريطانيا تواجه " ديلي تليجراف"أفادت صحيفة :  وكاالت- تل أبيب-لندن

ايدة لمعارضة محاولة الفلسطينيين إعالن دولة مستقلة في األمم المتحدة وسط ضغوطاً أمريكية متز
  . مزاعم بأن صمتها بشأن هذا الموضوع يقوض احتماالت السالم في الشرق األوسط

وقالت الصحيفة إن بريطانيا وجدت نفسها منقسمة بين الوالء الطبيعي للواليات المتحدة وبين ميل بعض 
الجمعية العامة لألمم المتحدة قبيل انعقاد لالعتراف بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة حلفائها األوروبيين 

وأضافت أن بريطانيا لم تصدر أي إعالن صريح حتى اآلن عن موقفها من التصويت . في نيويورك
م حق حول إعالن دولة فلسطينية في األمم المتحدة على النقيض من الواليات المتحدة التي هددت باستخدا

في مجلس األمن الدولي لمنع الفلسطينيين من الحصول على العضوية الكاملة في األمم / الفيتو / النقض 
  . المتحدة

وأشارت إلى أن أعضاء في الكونغرس األمريكي من الداعمين إلسرائيل حذّروا رئيس الوزراء 
.  لن ينظر له بارتياح في واشنطنالبريطاني ديفيد كاميرون من أن استعداده لتقديم تنازالت للفلسطينيين

ال توجد "ونسبت الصحيفة إلى ألن ويست عضو الكونغرس الجمهوري عن والية فلوريدا االمريكية قوله 
أمام بريطانيا أية ظروف تجعلها تصوت لصالح إقامة دولة فلسطينية إال إذا كانت راغبة في تقديم الدعم 

   ."الستمرار ما أسماه باألنشطة اإلرهابية
كما نقلت عن دوغ المبورن عضو الكونغرس الجمهوري عن والية كولورادو قوله ان العديد منا في 

  ". االعتراف بدولة فلسطينية سيكون خطًأ كبيراً"الكونغرس يريد أن يوجه رسالة قوية بأن 
  20/9/2011، الراية، الدوحة
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  الواليات المتحدة ستستخدم حق النقض: بيل كلينتون .70
مقابلة مع شـبكة     الرئيس األمريكي األسبق، بيل كلينتون، قال في      أن   19/9/2011،  48عربموقع   ذكر

عتقد أن اإلسرائيليين قاموا بأخطاء ولم يكونوا صريحين أكثر مـع اإلدارة            يإن غالبية العالم    " أن بي سي  "
لدولـة  األمريكية، إال أنه أكد على أن الواليات المتحدة ستستخدم حق الـنقض فـي التـصويت علـى ا                  

 لكونها ملتزمة تجاه أمن إسرائيل ولفكرة أن الطرفين يجـب أن يعـودا إلـى المفاوضـات                  ،.الفلسطينية
  .للتوصل إلى حل
نحن نؤمن بضرورة إقامة دولة     .. عندما ينتهي كل شيء فإن الواقع لن يتغير في أساسه         " وقال أيضا إنه    

  .ر بين إسرائيل والدول العربيةفلسطينية، ولكننا نعتقد أنه يجب أن يكون هناك تعاون أكب
، أن وزيرة   علي بردى عن مراسلها   نيويورك   من  20/9/2011،  النهار، بيروت  من ناحية أخرى، نقلت   

ـ     أمس، كلينتون أعلنت الخارجية األمريكية    ديبلوماسية مكثفة جدا في محاولـة لتجنـب        " أن بالدها تقوم ب
وكررت قبل لقائها نظيرهـا اليابـاني      .م المتحدة مواجهة على خلفية طلب عضوية دولة فلسطين في االم        

الطريق الوحيد المؤدية الى حل يقوم على دولتين، االمر الذي ندعمه ونريد بلوغه هو              "كويشيروغيما أن   
  ".طريق المفاوضات

  
  واشنطن تطالب نتنياهو بعدم فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية .71

اإلسرائيلية أمس، إن اإلدارة األميركية     " هآرتس"حيفة   قالت ص  : )وكاالت(-  برهوم جرايسي  - الناصرة
ودوال أوروبية طلبت من حكومة بنيامين نتنياهو أخيرا عدم فرض عقوبات على الـسلطة الفلـسطينية،                

  .خصوصا حجب أموال الضرائب
و ، فإن اإلدارة األميركية ودوال أوروبية توجهت في األيام األخيرة إلى بنيـامين نتنيـاه          "هآرتس"وحسب  

ضد السلطة الفلسطينية، من شأنها أن تضر بسير األمور فـي           " عقابية"وطالبته باالمتناع عن أي خطوة      
مناطق السلطة، وقد نقل الرسائل األميركية الوسيط دينيس روس وديفيد هيـل، حيـث يقومـان بـدور                  

  .لمتحدةالضاغط على القيادة الفلسطينية لمنعها من التقدم بطلب العضوية الكاملة في األمم ا
ورغم التوجهات األميركية، فإن نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون نقل التهديدات اإلسـرائيلية              

 لن تكون ملتزمة في     "إسرائيل"إلى اجتماع الدول المانحة للفلسطينيين المنعقد حاليا في نيويورك، وقال إن            
حسب تعبير ممثـل حكومـة   " وم بشكل اصطناعيالدولة التي ستق"أي من االلتزامات المتفق عليها، تجاه    

  .االحتالل أيالون
20/9/2011، الغد، عمان  

  
  األميركي" الفيتو"جوبيه يخشى انفجار العنف في الشرق االوسط احتجاجاً على  .72

مجلـس  «أعرب وزير الخارجية الفرنسي آالن جوبيه أمام        :  راغدة درغام ورندة تقي الدين     -نيويورك  
األميركـي،  » الفيتو«احتجاجاً على   » العنف« في نيويورك عن المخاوف من اندالع        »العالقات الخارجية 

قيام دولة فلسطين   » ملتزمون«، مؤكداً حق الفلسطينيين بالدولة، وقال       »علينا أن نتجنب المواجهة   «: وقال
لـس  واضاف أنه في حال ذهاب الفلسطينيين الى مج       . »وال مناص لنا من االعتراف بالدولة الفلسطينية      «

» وربما ال يحصل على األصوات التـسعة      «األميركي،  » الفيتو«األمن، فإن القرار سيسقط بالتأكيد بسبب       
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ومحاولـة  » تخويف«لكن أوساط مجلس األمن تحدت هذا االفتراض، ووجدت فيه أسلوب     . الالزمة لتبنيه 
  .ةاألميركي» الفيتو«لردع الفلسطينيين عن التوجه الى المجلس خوفاً من إفرازات 

لـم نـتحفظ عـن القـرار      «: وقبل لقائه عباس، قال جوبيه خالل لقائه عدداً من االعالميين الفرنـسيين           
في ضوء  «: واضاف. »الفلسطيني للذهاب الى مجلس االمن، فهذا قرارهم، ونحن نريد فهم استراتيجيتهم          

جميع مواجهة خطيرة   الحل الوحيد لتجنيب ال   «وقال ان   . »االجابة، ستتمكن فرنسا من تقويم أفضل للوضع      
  .»هو بالعودة الى المفاوضات

20/9/2011الحياة، لندن،   
  

   المفاوضات العودة إلىرغب في ضمان أن يتمكن المجتمع الدولي والطرفان من ن :كي مون .73
 بيان وزعه الناطق باسم المنظمة الدولية مارتن نيسيركي الذي نقل عن             جاء في  : علي بردى  –نيويورك  

أبلـغ الـرئيس   "أنه عقب لقائه الرئيس الفلسطينيي محمود عباس مم المتحدة بان كي مون    األمين العام لأل  
كرر دعمـه حـل     "وأضاف أن األمين العام     ". عباس نيته أن يقوم بواجباته بموجب ميثاق األمم المتحدة        

 يرغب في ضمان أن يتمكن المجتمع الدولي والطرفان مـن ايجـاد طريقـة              "، مشدداً على أنه     "الدولتين
الجهود المتواصلة للرباعية في هذا     "وناقش مع عباس    ". لمعاودة المفاوضات في إطار متوازن ومشروع     

  ".تشديده على التزام حل متفاوض عليه"ونقل عن عباس ". الشأن
ـ         سينظر فقط في الشروط التقنية للطلـب      "أن بان   " النهار"وأكد مصدر رفيع المستوى في األمانة العامة ل

 على أن يحيله فور ذلك على       )لفلسطيني من األمانة العامة لألمم المتحدة على مجلس األمن        احالة الطلب ا  (
للشهر الجاري المندوب اللبناني الدائم لدى المنظمة الدولية السفير نـواف سـالم،             " رئيس مجلس األمن  

 الجمعـة، أي    سيقدم الطلب "غير أنه الحظ أن عباس      ".  ساعة 24أال تستمر هذه العملية أكثر من       "متوقعاً  
  ".قبل ساعات فقط من عطلة نهاية األسبوع

20/9/2011، النهار، بيروت  
  

  سبتمبر / هدفنا هو تجنب حصول مواجهة في نيويورك في استحقاق أيلول: ألمانيا .74
هدفنا هـو   «صرح الناطق باسم الحكومة األلمانية شتيفن سايبرت أمام صحافيين بأن           :  أ ف ب   -برلين  

 نيويورك، مواجهة يمكن أن تنطوي على عواقب ال يمكـن تخيلهـا للـسالم               تجنب حصول مواجهة في   
علينا أن نعمل نحو استئناف مفاوضات      «: وقال في لقاء صحافي دوري    . »واالستقرار في الشرق األوسط   

وأضاف إن المستشارة األلمانية أنغـيال      . ، علماً أن أللمانيا حالياً مقعداً غير دائم في مجلس األمن          »السالم
كل أوضحت موقف ألمانيا في اتصال هاتفي مع الرئيس محمود عباس خالل نهاية األسـبوع وأمـام                 مير

نأمل فـي التوصـل الـى حـل الـدولتين فـي نهايـة          «: المسؤولين السعوديين واإلماراتيين، موضحاً   
  .»المفاوضات

20/9/2011الحياة، لندن،   
 
  
  
  



  

  

 
 

  

            37ص                                     2268:                العدد20/9/2011لثالثاء ا :التاريخ

  
  في األدراج لتجنب اسـتخدام الفيـتواحتواؤها  :مداوالت حثيثة إلسقاط الخطوة الفلسطينية .75

قبل أيام قليلة من عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبه االعتراف بدولة فلسطينية             : حلمي موسى 
 على األمين العام لألمم المتحدة، يدور صراع دبلوماسـي هائـل            1967على حدود الرابع من حزيران      

ألميركية منع الفلسطينيين من بلوغ غايتهم وهي نيـل         فمن ناحية تحاول اإلدارة ا    . ومتناقض في نيويورك  
االعتراف الدولي ألنها ترى هذه الخطوة فعالً من جانب واحد وتحاول بالمقابل أال تظهر بمظهر من منع                 

ولهذا السبب فإنها تسعى لتشكيل كتلة مانعة في مجلس األمن الـدولي تحـول دون               . هذه الخطوة بفظاظة  
  .صوات التسعة التي تحقق القرارحصول الفلسطينيين على األ

) الفيتـو (ومن البديهي أن الغرض األميركي من الكتلة المانعة هو عدم االضطرار الستخدام حق النقض               
رغم إعالن الرئيس األميركي أنه اتخذ القرار باللجوء لهذا الخيار إذا لم يكن هناك بـديل آخـر لوقـف                    

 يمتلكون اآلن في مجلس األمن تأييد ثمـاني دول بينهـا            ومن الجلي أن الفلسطينيين   . الخطوة الفلسطينية 
ويجري الصراع حاليـاً علـى      . الصين وروسيا ولبنان وتقف ضدهم ثالث دول بينها أميركا وكولومبيا         

الدول الباقية حيث يبدو التردد واالنقسام بين دول االتحاد األوروبي وحيث تحاول أميركا إغـراء دولـة                 
وهناك من يعتقد أن اإلدارة األميركية في نهايـة         . تها ضد اإلعالن الفلسطيني   الغابون باألموال لنيل صو   

  .المطاف سوف تنال صوت كل من بريطانيا وفرنسا ولكن يتعذر عليها حتى اآلن نيل صوت البرتغال
وحتى اللحظة األخيرة ال يبدو أن بوسع اإلدارة األميركية ضمان تشكيل كتلة مانعة مثلمـا ال يبـدو أن                   

لسلطة الفلسطينية اإلعالن عن أنها تضمن القرار في مجلس األمن أو أنها تستطيع إجبار أميركـا                بوسع ا 
وفي هذه األثناء تجري مداوالت مكثفة يتوقع أن تتواصل حتى يـوم            ). الفيتو(على استخدام حق النقض     

دوراً بارزاً على   ويلعب االتحاد األوروبي    . الجمعة المقبل، موعد تسليم الطلب الفلسطيني، إليجاد مخرج       
  .هذا الصعيد

ويصر االتحاد األوروبي، حتى اآلن، على أنه بالوسع إيجاد المخرج عبر خريطة طريق واضحة تقـود                
ويطالب االتحاد األوروبي إسرائيل بـالتراجع      . إلى دولة فلسطينية عبر مفاوضات تستمر فقط نصف عام        

وهذا ما يرفضه الرئيس األميركـي بـاراك        . يليةعن شرط اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة اإلسرائ      
أوباما الذي يقول إن حشر المفاوضات في نصف عام أمر غير ممكن عملياً ولـن يقـود إلـى النتيجـة                  

  .المرجوة، كما أنه يؤيد إسرائيل في موقفها من اشتراط االعتراف بيهودية الدولة
صول إلى األمم المتحدة والتي كانت بشكل بارز        وتعتبر هذه المداوالت استمراراً للنقاشات التي سبقت الو       

وقد حاول روس طوال الوقت تمريـر اقتراحـات إسـرائيلية           . بقيادة كل من دينيس روس وطوني بلير      
وعندما عجز عن ذلك حاول تمرير بعض       . وكأنها اقتراحات أميركية على الرئيس الفلسطيني في رام اهللا        

وقـد سـبق   . في الرباعية » صبي األميركيين «لسطينيون بأنه   االقتراحات عبر طوني بلير الذي يصفه الف      
للدكتور نبيل شعث أن كشف النقاب عن أن مواقف روس واإلدارة األميركية هي ما دفع الرئيس عبـاس                 

وأشيع أن أبو مازن في آخر اسـتقبال لـه          . إلى التصلب في موقفه واإلصرار على خطوة األمم المتحدة        
ى تحية المسؤولين األميركيين باإلنكليزية إال عندما كان يصل إلى دينـيس            للمبعوثين األميركيين دأب عل   

  .ليوحي له أنه يعتبره جزءاً من الطاقم اإلسرائيلي» شالوم«روس حيث صار يحييه باللغة العبرية بعبارة 
وفي كل حال فإن مصادر إسرائيلية كررت في اليومين األخيرين أنباء عن صيغ يجري التـداول فيهـا                  

الخطوة الفلسطينية عبر احتوائهـا     » تجميد«وبين هذه الصيغ    . ا يمكن أن يحدث في األمم المتحدة      حول م 
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إذ بعد ذلك تنقل الرسالة لرئيس مجلـس األمـن          . في األدراج بعد تسلّم األمين العام لألمم المتحدة للطلب        
ن الواليـات المتحـدة     وبحسب ما أذيع فإ   . وتتشكل لجنة لدراسة الطلب والبحث في آلية مناقشته وإقراره        

تريد المماطلة في مجلس األمن لمنع وصول األمر إلى درجة اإلقـرار أو الـرفض حتـى ال يتوجـه                    
وفي هذه األثناء يتم االتفاق على إعالن يقـضي بـالعودة        . الفلسطينيون إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة     

 يرفضه الطاقم الفلـسطيني، ولكنـه       إلى طاولة المفاوضات على أساس مبادئ خطاب أوباما وهو أمر ال          
وكان أبو مازن قد وافق على العـودة إلـى طاولـة            . يشترط مرجعية وجدوالً زمنياً والتزاماً بآلية بحث      

  .المفاوضات شرط أن يعرض نتنياهو في أول جلسة خريطة حدود الدولة الفلسـطينية كما يتصورها
لقاً العودة إلى طاولة المفاوضات علـى قاعـدة         وبحسب ما هو شائع في إسرائيل فإن نتنياهو يرفض مط         

إعداد خريطة حدودية مهما كانت ألن من شأن مناقشته لهذا األمر إحداث أزمـة ائتالفيـة قـد تـسقط                    
  .حكومته

وفي كل األحوال ورغم الصراخ في إسرائيل حول اإلجراءات العقابية التي يمكن أن تتم ضـد الـسلطة                  
التالي دفع األميركيين لمطالبة نتنياهو وحكومته بالتزام الـصمت إزاء          الفلسطينية فإن التخوف من اليوم      

وبرأي األميركيين فإن مـن     . ذلك وعدم اتخاذ أية إجراءات عقابية ال مالية وال اقتصادية وال حتى أمنية            
  .شأن أية خطوات كهذه أن تزعزع استقرار السلطة وتخلق وضعاً جديداً في المنطقة

ير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك والوزير دان مريدور يعارضان فـرض أيـة   تجدر اإلشارة إلى أن وز   
ويحذر الوزيران من أن األمر من شأنه ان يؤدي الـى التـدهور             . عقوبات حادة على السلطة الفلسطينية    

نحو العنف الذي في إطاره يوقف الفلسطينيون التنسيق األمني مع اسرائيل، وفي سيناريو معين أيضاً الى                
وهـذا  . نهيار الشامل للسلطة الفلسطينية بحيث ان اسرائيل تأخذ المسؤولية عن حياة السكان في الضفة             اال

خالفاً لرأي وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي هدد مؤخراً وطالب بقطع كل أشـكال العالقـة مـع                  
  .السلطة إذا قدمت طلبها لألمم المتحدة

  20/9/2011، السفير، بيروت
  

    سبتمبر/أيلولاق حماس واستحق .76
  عريب الرنتاوي

، وهي الفصيل الذي اكتسح آخر انتخابات حرة ونزيهة في فلسطين، أن تغـضب وأن               »حماس«من حق   
تبوح بهذا الغضب، ألنها لم تُستَشر قبل إقدام القيادة الفلسطينية على اتخاذ قرار سياسـي بحجـم قـرار                   

فـصائل  » أربـاع »و» أنصاف«أن يكتفي باستشارة    وما كان للرئيس عباس     .. التوجه إلى األمم المتحدة   
هزيلة أصالً في رام اهللا، وأن يترك حماس خارج دائرة مشاوراته واستـشاراته، ال سـيما أن قنـوات                   
التواصل والحوار، باتت مفتوحة بينه وبين الحركة، منذ أن تم التوقيع على اتفاق المصالحة األخير فـي                 

  .القاهرة
هـل ألنـه أراد أن      .. هل ألنه كان يعرف رد حماس المسبق      .. ال ندري لماذا  لم يفعلها الرئيس عباس، و    

يبرهن لحماس بأنه صاحب القرار األول واألخير، وأن اللجنة التنفيذية هي مطبخ القرار السياسي وليس               
.. اللجنة الفصائلية التي قاتلت حماس من أجل تكون صاحبة الكلمة الفصل في القرار الوطني الفلـسطيني             

نه اعتاد، بعد سنوات خمس عجاف من االنقسام، على إسقاط حماس من حـسبانه وهـو يـصوغ                  هل أل 
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أياً كان السبب، فإن عدم التشاور كان خطأ ال يصب في مصلحة عباس وال فـتح وال                 .. مواقفه وسياساته 
  .حماس، واستتباعاً، ال يصب في المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني

ل واإلسقاط، أثره في رفع منسوب غضب الحركة، التي سخرت فـي البـدء مـن                ولقد كان لهذا التجاه   
، ثم عادت للتعهد بأنها لن تكون عقبة في طريقها، إلى أن بلـغ              »حطّت من قدرها  »الخطوة الفلسطينية و  

السيل بحماس الزبى، وبدأت تطلق النار على الخطوة ومن اتخذها وتابعها، ولعل تصريحات أكثر رموز               
ال، إسماعيل هنية، المنددة بالخطوة االنفرادية، وتأكيداته بأن ال تفويض ألحد لإلقـدام علـى             حماس اعتدا 

أقول لعل تصريحات كهذه، تظهر ضيق حماس وحنقها الـشديدين علـى سياسـة التجاهـل                .. أمر كهذا 
  .، وليس على الخطوة بحد ذاتها، وهذا من حقها تماماً»اإلنكار»و

 تجعل من أمرٍ كهذا، سبباً كافياً إلطالق النار بكثافة علـى الخطـوة              لكن ما هو ليس من حق حماس، أن       
كان على حماس أن تتأمـل وتتـابع فـصول الحملـة            .. والقيادة الفلسطينيتين، وفي هذا التوقيت بالذات     

كان عليها أن تقرأ فصول الغضب األمريكي من الـرئيس          .. اإلسرائيلية على القرار والقيادة الفلسطينيين    
كان عليها أن ال تطلق النار في االتجـاه ذاتـه،           .. ستياء من قراره بالذهاب إلى األمم المتحدة      عباس واال 

  .وضد الهدف ذاته، حتى وأن فعلت ذلك، من موقع آخر وخندق آخر
..  األمريكية المنسقة ضد القرار الفلسطيني بالتوجه لألمم المتحدة، ليست مسرحية أبداً           -الحملة اإلسرائيلية 

هم فعال بذلوا كل جهد من أجل قطع الطريق علـى القـرار             .. يريدون ألمر كهذا أن يحدث    هم فعال ال    
 -ليس كلها بالطبع كما سنوضح الحقاً     -هم جادون في إطالق التهديدات وفي تنفيذ كثير منها          .. الفلسطيني

  .هم فعالً جادون في ممارسة الضغط حتى ربع الساعة األخير لمنع تقديم الطلب
وكان يتعين على حماس أن تبادر لتـوفير        .. أن يضعف عباس ويتراجع أمام هذه الضغوط      لقد كنا نخشى    

شبكة أمان مشروطة للرئيس، وأن تجعل ذلك علنياً ال في الغرف المغلقة فحسب، حرصاً على صـدقية                 
، على أن تكون كالهما     »نعم ولكن «كان عليها أن تقول     .. الموقف والرسالة وما ستخُطُّه صفحات التاريخ     

 67حماس مع دولة على أي جزء يتم تحريره، وهي مع الدولـة علـى حـدود         .. واضحة أشد الوضوح  
وعاصمتها القدس، وحماس لديها تحفظات على مواقف السلطة مـن مـسألة الالجئـين، وهـي تريـد                  

كل هذا كـان يمكـن أن   .. »استراتيجية المفاوضات العبثية«استراتيجية بديلة، ال تعزيز شروط استئناف     
لكن ما كان ينبغي للحركة أن تكون في موقع الضاغط على عباس فـي الـداخل،                .. ال، وأن يقال علناً   يق

  .فيما إسرائيل والواليات المتحدة تضغطان عليه من الخارج، تكتيكياً على األقل
.. الخالف قائم والخالف جدي   .. لسنا بصدد مسرحية، وأدوار جرى تقاسمها بين عباس ونتنياهو وأوباما         

، ربما ينجحون في    »أم المعارك «بما ينجح الفلسطينيون في هذه المعركة، التي هي مرة أخرى، ليست            ور
، ال ينبغي لحماس أن تحول دون ذلك، بـأي شـكل، عليهـا أن               »هدف في المرمى اإلسرائيلي   «تحقيق  

، تصطف في خطوط الدفاع أو الهجوم، ومن باب أضعف اإليمان أن تتولى حراسة المرمى الفلـسطيني               
  .لقد أخطأت بوصلة حماس هذه المرة.. حماس لم تفعل ذلك

العـالم،  .. نحن ال نشارك السلطة حديثها المبالغ به عن ضغوط ما قبل وما بعد التوجه لألمـم المتحـدة                 
الواليات المتحدة وإسرائيل، لن يسمحوا بانهيار السلطة، ال حباً بالفلسطينيين أو كرمى لسواد عيونهم، بل               

قـد تتـوفر    .. ستكون هناك ضغوط، قد تتأخر المساعدات وتتأخر الرواتب       .. ن إسرائيل حرصاً على أم  
الفرصة لليبرمان لممارسة ساديته الوقحة على الفلسطينيين وأن يوقف تحويل أموال الضرائب لخـزائن              

ولكن أنظروا لم يقال في صحف تل أبيب العبرية، عن مخـاطر تجويـع الـشرطة     .. السلطة وصناديقها 
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هؤالء قد  .. ، بل وعلى أمن إسرائيل    »التنسيق األمني «األمن الفلسطينية، وانعكاس كل ذلك على       وأجهزة  
.. »المقاومـة «وأخيراً إلى خنـدق     » التواطؤ«ثم إلى   » التراخي«إلى موقع   » التنسيق«ينتقلوا من موقع    

اً لنـاظره   ستكون هناك ضغوط، ولكنها لن تصل للتجويل وال إلى دفع السلطة إلى االنهيـار، وإن غـد                
  .قريب

    20/9/2011، الدستور، عمان
  

  حتى ال نَُعود من نيويورك بخُفّي ُحنَين .77
  هاني المصري

إلى دفع األمور إلى حافة الهاوية بإعالنه أن الطلب الفلسطيني سيقدم إلـى             " أبو مازن "الذي دفع الرئيس    
كيـة والدوليـة الراميـة إلـى     مجلس األمن للحصول على العضوية الكاملة، وإلى تجاهل الجهود األمير       

استئناف المفاوضات، والجهود األوروبية الرامية إلى ذات الهدف، ولكن ضمن صفقة يتجه من خاللهـا               
  لدولتهم؟" عضو مراقب"الفلسطينيون إلى الجمعية العامة، للحصول على 

ـ         م من الحصول   ، وذلك بعدم تمكنه   "خفي حنين "كيف سنضمن عدم عودة الفلسطينيين من األمم المتحدة ب
على األصوات التسعة في مجلس األمن لكي يعرض األمر للتصويت، أوبعدم عرضه علـى التـصويت                
أصلًا بموافقة أو دون موافقة من الفلسطينيين، فهذه النتيجة ممكنة في ظل عدم تمتع الطلـب الفلـسطيني                  

 قواعد، فكل شيء ممكـن إذا       بأغلبية مريحة، ألن القاعدة الوحيدة المتبعة في مجلس األمن بأنه ال يوجد           
كان هناك توافق عليه، ومستحيل إذا لم يوجد التوافق، فيمكن لمجلس األمن أن يؤجل النظر في الطلـب                  

ـ            ، وهذه صفعة   "عملية السالم "الفلسطيني لحين تطور عملية السالم، أو يكتفي ببيان يحدد األسس العامة ل
رأة في تقديم الطلب إلى مجلس األمن على الـرغم مـن            كبيرة ال يقلل من وقعها البطولة الكامنة في الج        

  .المعارضة األميركية واإلسرائيلية
يجب دراسة األمر بدقة، ولو اقتضى تقديم مشروع القرار مع الطلب، أو التوجه في اللحظة األخيرة إلى                 

م ، أو بعـد   )وهـذه هزيمـة   (الجمعية العامة لمنع احتمال عدم عرض األمر للتصويت في مجلس األمن            
  ).وهذه هزيمة مضاعفة(الحصول على األعضاء التسعة الالزمين 

يجب أن نتذكر أننا وقّعنا اتفاق المصالحة ولم نطبقه، ودعونا إلى المفاوضات ولـم تـستأنف، وحـددنا                  
مواعيد إلجراء االنتخابات المحلية ولم نلتزم بها، وال نريد أن نذهب إلى األمم المتحدة ونعود دون دولـة      

 كاملة أو مراقبة، ما سيسبب إحباطًا كبيرا في صـفوف الفلـسطينيين، ونـصرا مريحـا                 ذات عضوية 
  .إلسرائيل

ال بد من الحصول على أغلبية كبيرة مريحة في مجلس األمن حتى تضطر اإلدارة األميركية السـتخدام                 
ضطرار الواليات  الفيتو، وليمهد ذلك الطريق للذهاب إلى الجمعية العامة ونحن أقوياء ومنتصرين، فعدم ا            

المتحدة الستخدام الفيتو أو عدم التصويت في مجلس األمن يجعلنا ضعفاء وإمكانية نجاحنا في الجمعيـة                
  .العامة أقل بكثير

الذي عبـر   " تعبيرا عن الغضب الشديد من الموقف األميركي      "في خطابه األخير    " أبو مازن "جاء موقف   
، اللذان حمال تهديدات أميركية أقوى من السابق، وصـلت          "روس"و" هيل"عنه مبعوثَا الرئيس األميركي     

اعتـداء شخـصي   "و" بأن التوجه إلى مجلس األمن سيعتبره باراك أوباما بمثابة صفعة    "حد نقل رسالة له     
  ".على رئيس الواليات المتحدة األميركية
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 كلينتـون علـى     هذا باإلضافة إلى إعادة طرح مسودة لبيان ال يختلف كثيرا عن الذي طرحته هـيالري              
أطراف اللجنة الرباعية في شهر تموز الماضي، ورفضته روسيا وأوروبا واألمم المتحدة؛ ألنـه يـشكل                

  .تراجعا عن موقف الرباعية، وعن الموقف األميركي نفسه
وما يساعد على تفسير قرار التوجه إلى مجلس األمن، أن طرح مبعوث اللجنة الرباعيـة تـوني بليـر                   

لم يكن بعيدا عن نظيره األميركي، حيث طالبوا بعدم الـذهاب           ) ممثلة االتحاد األوروبي  (وكاترين أشتون   
إلى األمم المتحدة، وإذا ذهب الفلسطينيون فليذهبوا إلى الجمعية العامة، وأوروبا ستصوت لـصالحهم إذا               

  :نص مشروع القرار على ما يأتي
 العضوية المراقبة لدولة فلسطينية إلى مجلـس         أال تذهب القيادة الفلسطينية قبل أو بعد حصولها على         �

  .األمن للحصول على العضوية الكاملة
  . أن تلتزم بالعودة إلى المفاوضات الثنائية دون شروط�
  . أالّ تقدم طلبا للدخول إلى محكمة الجنايات الدولية�
  .2011أيار ، وخطاب أوباما في 2009 االلتزام بما جاء في البيان األوروبي في كانون األول �

أبو مازن وجد نفسه في وضع صعب، فمن جهة، الفيتو األميركي يقف له بالمرصاد في مجلس األمـن،                  
 الفلسطينية، ومن جهة أخرى، تصويت      –وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تدهور في العالقات األميركية            

عية العامـة إال إذا أخـذت       أوروبا لصالح القرار الفلسطيني ليس مضمونًا في مجلس األمن وال في الجم           
) الدولة غير العضو  (مطالُبها، التي يعني األخذ بها تقييد اليد الفلسطينية وتفريغ اإلنجاز الفلسطيني الممكن             

وهذا يجعلها مدخلًا للعودة إلى المفاوضات دون شروط، وهذا أسوأ ما يمكن حدوثـه              . من معظم إيجابياته  
وهم أضعف بكثير مما كانوا عليه عنـدما        " بيت الطاعة اإلسرائيلي  "للفلسطينيين، ألنه يعني عودتهم إلى      

  .خرجوا منه
أبو مازن يريد الجمعية العامة مع تصويت أوروبي، وإال يذهب إلى مجلس األمـن، لممارسـة أقـصى                  
الضغوط على اإلدارة األميركية واللجنة الرباعية، لعلها تقدم عرضا أفضل الستئناف المفاوضـات فـي               

خيرة، ألن قرارا من الجمعية دون أوروبا ال يعطيه الكثير، بل ستؤيده الدول التي أيدته سـابقًا                 اللحظة األ 
  .واعترفت بالدولة الفلسطينية دون قرار دولي

تأسيسا على ما سبق، فإن خيار اللجوء إلى األمم المتحدة كوسيلة تكتيكية الستئناف المفاوضات فشل قبل                
بعد التوجه سواء بحصول الفلسطينيين على دول مراقبة أو بـدونها دون            فاستئناف المفاوضات   . أن يبدأ 

، ووقف االستيطان وقفًـا     1967التزام إسرائيلي مسبقًا بإنهاء االحتالل، وإقامة دولة فلسطينية على حدود           
فالحصول على العضوية المراقبة ال يعنـي تلقائيـا أن مرجعيـة وقواعـد              . تاما، تعني انتحارا سياسيا   

فاوضات قد تغيرت، وأنها ستكون تفاوضا بين دولتين، على أراضي دولة تحت االحتالل، وليس على               الم
  .أراض متنازع عليها، فاألمر الحاسم هنا ما يتفق عليه كمرجعية للمفاوضات

 وحتى اآلن دون مرجعيـة      2007لقد فاوض الفلسطينيون إسرائيل، خصوصا منذ مؤتمر أنابوليس نهاية          
 أن القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ينصان على الحقوق الفلسطينية المتمثلة بحـق              على الرغم من  

، لذا إذا لم يصر المفاوض الفلسطيني       1967العودة وتقرير المصير، وعلى إنهاء االحتالل الذي وقع عام          
مع الـدولي، بـل   على هذه المرجعية، وعلى موافقة إسرائيل عليها، فال معنى لها، فال يكفي موافقة المجت     

، وهذا غير متوفر اآلن على اإلطالق، فإسرائيل تحكمها أسـوأ           )الدولة المحتلة (المطلوب موافقة إسرائيل    
  .وأكثر حكومة تطرفًا منذ تأسيسها، والمؤشرات تفيد بأن الحكومة القادمة ستكون أكثر تطرفًا
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بعض منا رؤيتهـا، ويريـد تأجيـل        إن الحقيقة واضحة كالشمس، فال يمكن إخفاؤها بغربال، وال يريد ال          
المحتم وهو أن طريق المفاوضات الثنائية أغلق نهائيا وال يمكن فتح طريـق المفاوضـات إال بتغييـر                  
موازين القوى بصورة جدية ملموسة، بحيث يمكن فرض حل على إسرائيل يحقق الحـد األدنـى مـن                  

  .دها نفسه ومستقبلها محل تساؤلالحقوق الفلسطينية، وإذا أصرت على رفضه سيكون أو سيصبح وجو
إن اللجوء إلى األمم المتحدة ال ينسجم مع العودة إلى المفاوضات، ألن اتفاق أوسلو يقوم أساسـا علـى                   
اعتماد المفاوضات الثنائية كأسلوب وحيد لحل الـصراع، وهـو رد طبيعـي وضـرورة وطنيـة، ألن                  

  .الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة تجاوزته منذ زمن طويل
، وتـصور   "الخيار األول والثاني والثالث   "أبو مازن أمام لحظة الحقيقة، فإما مواصلة اعتبار المفاوضات          

أو أن يعتبر الذهاب إلى األمم المتحدة نهاية مرحلة وبداية مرحلة           . إمكانية استئنافها بعد تحسين شروطها    
دالة القضية، وإلى الربيـع العربـي،       جديدة، وجزءا من إستراتيجية جديدة متكاملة يجب أن تستند إلى ع          

والمتغيرات اإلقليمية والدولية، وإلى ضرورة إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، وتنظـيم مقاومـة شـعبية               
  .شاملة، واالستناد إلى العمق العربي والدعم الدولي

  فأي خيار سيختار أبو مازن؟
كثيرا في هذه الحالة متى وكيـف ستـستأنف         هل استمرار السير وراء وهم المفاوضات الثنائية، وال يهم          

وفي هذه الحالة يمكن    . المفاوضات، أو سنبقى في حالة انتظار الستئنافها، ألنها ستكون استمرارا للكارثة          
إخضاع كل شيء لمدى مساهمته في استئناف المفاوضات، ما يعني ضرورة استبعاد المواجهة الحقيقيـة               

عدم التصويت في مجلس األمن واردا بموافقتنا، أو رغمـا عنـا، أو             مع اإلدارة األميركية، بحيث يكون      
  .بغض النظر منا

أم بداية لمسار جديد ينقل ملف القضية الفلسطينية برمته إلى األمم المتحدة، وفي هذا الـسياق ستـستخدم                  
ب التوجه في   وقد يكون من المناس   . اإلدارة األميركية الفيتو، وما يمكن أن يقود إليه ذلك من تدهور شامل           

هذه الظروف القائمة اآلن إلى الجمعية العامة أولًا، مع عدم الخضوع ألضـعف المواقـف األوروبيـة،                 
فأوروبا ال يستطيع عدد كبير من بلدانها إال أن يأيدنا، على أن نذهب بعد ذلك في الوقت المناسـب إلـى                   

ل واألبعاد وطويلة األمد، وتستعد     مجلس األمن، ضمن إستراتيجية شاملة مثابرة متعددة الفصول والمراح        
وتفتح كل الخيارات والبدائل األخرى، بما في ذلك خيار حل السلطة، أو انهيارها، أو إعادة النظـر فـي                   
شكلها ووظائفها ومكانها في النظام السياسي الفلسطيني، كأداة في يد المنظمة لخدمة البرنامج الـوطني،               

  .از الحرية والعودة واالستقاللومرحلة على طريق إنهاء االحتالل، وإنج
  20/9/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
  وتجر اإلدارة األميركية معها..  تتخبط "إسرائيل" .78

  توماس فريدمان
 -فتداعي االعمدة الرئيسة ألمن اسرائيل      . لم أكن أبدا أكثر قلقا على مستقبل اسرائيل من قلقي عليه اآلن           

 مقترنا مع أكثر الحكومات في تـاريخ        -، واستقرار سوريا والصداقة مع تركيا واألردن      السالم مع مصر  
اسرائيل حماقة من الناحية الدبلوماسية وأكثرها عجزا في الشأن االستراتيجي، قد وضعا اسـرائيل فـي                

  .وضع بالغ الخطورة
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لكنها رهينة لـسخافاتها، ألن     أدى هذا إلى جعل الحكومة األميركية في حالة ملل من القيادة االسرائيلية،             
اللوبي القوي الموالي السرائيل في موسم انتخابي يمكن أن يفرض على اإلدارة أن تدافع عن اسرائيل في                 
األمم المتحدة، حتى عندما تعلم اإلدارة ان اسرائيل تنفذ سياسات ليست في مصلحتها، أو فـي مـصلحة                  

  .أميركا
مصر السابق حسني مبارك، أو عن االنتفاضة في سوريا أو          اسرائيل ليست مسؤولة عن اإلطاحة برئيس       

عن قرار تركيا بالسعي لقيادة إقليمية من خالل تلويث اسرائيل بشكل هجومي، أو عن انقـسام الحركـة                  
وما يتحمل رئيس وزرائها، بيبي نتنياهو، مـسؤوليته هـو          . الوطنية الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة     

  .ة للرد على كل تلك التطورات بطريقة تحمي مصالح اسرائيل طويلة األمدالفشل في وضع استراتيجي
ان ال يعمل شيئا في مواجهة الفلسطينيين أو تركيا من شأنه أن يتطلب             : حسنا، يمتلك نتنياهو استراتيجية     

الف، منه الوقوف ضد قاعدته االنتخابية، او التنازل عن ايديولوجيته أو إثارة العداوة مع شريكه في االئت               
ثم يتصل بالواليات المتحدة لوقـف      . وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، وهو من الجناح اليميني المتطرف        

برنامج ايران النووي وينقذ اسرائيل من كل الوخزات، ولكن أن يضمن أن الرئيس اوباما لن يطلب منـه     
ريين في الكونغرس للضغط     من خالل حشد الجمهو    - مثل وقف المستوطنات االسرائيلية    -شيئا في المقابل  

وفي . على اوباما وتشجيع القادة اليهود على التلويح بأن اوباما معاد السرائيل وسيخسر الصوت اليهودي             
غضون ذلك يجعل اللوبي االسرائيلي يهاجم أي شخص في اإلدارة او في الكونغرس يقول بصوت مرتفع                

وهكذا، فمن يمكنه ان يقول بـأن نتنيـاهو         . أن بيبي قد ارتكب بعض األخطاء، وليس فقط باراك اوباما         
  .ليست لديه استراتيجية؟

الجهود الدبلوماسية التي استغرقت عـدة      :"يقول  " هآرتس"وكتب المحلل االسرائيلي ألوف بن في صحيفة        
سنوات إلدماج اسرائيل كجارة مقبولة في الشرق األوسط انهارت هذا األسبوع ، بطرد سفراء اسـرائيل                

المنطقة تلفظ الدولة اليهوديـة، التـي       . اهرة، واإلخالء السريع لموظفي سفارتها في عمان      من انقرة والق  
وقـد أظهـر    ... تغلق نفسها وراء جدران محصنة، تحت قيادة ترفض أي تغيير، أو تحرك او إصـالح              

ووضـع  نتنياهو سلبية تامة أمام التغييرات الدراماتيكية في المنطقة، وسمح لمنافسيه باإلمساك بالمبادرة             
  ".األجندات

ما الذي تستطيع اسرائيل فعله؟ لقد قالت السلطة الفلسطينية لنفسها، وهي التي قطعت قفـزات ملموسـة                 
 مـا جعـل     -خالل السنوات الخمس الماضية في بناء المؤسسات وقوى األمن لدولة في الضفة الغربيـة             

 للدولة لم يدفع باسـرائيل لوقـف        بناؤنا :"-الحياة هناك أكثر هدوءا من أي وقت مضى بالنسبة السرائيل         
االستيطان أو القيام بخطوات للفصل، وهكذا فكل ما نقوم به هو المحافظة علـى اسـتمرارية االحـتالل                  

 ونحارب اسرائيل   1967دعونا نذهب لألمم المتحدة، ونحصل على اعتراف بدولة في حدود           . االسرائيلي
على اسرائيل إما أن تعرض خطتهـا الخاصـة         وبمجرد ان يصبح ذلك واضحا سيترتب       ". بهذه الطريقة 

بالسالم أو أن تحاول صياغة دبلوماسية في األمم المتحدة، وفقا لقرارها الخاص الذي أعاد التأكيد علـى                 
  .حق الفلسطينيين والشعب اليهودي بدولة في فلسطين التاريخية، وأن تعيد تفعيل المفاوضات

واآلن تسارع الواليات المتحدة لنزع فتيل االزمة، وللقيام بذلك،         . نتنياهو لم يفعل أيا من األمرين السابقين      
ليست الواليات المتحدة مضطرة للتصويت بفيتو ضد الدولة الفلسطينية، مما قد يكون كارثيا فـي عـالم                 

  .عربي يتحرك بشكل متزايد نحو حكم ذاتي أكثر شعبية



  

  

 
 

  

            44ص                                     2268:                العدد20/9/2011لثالثاء ا :التاريخ

 خالل الشهرين الماضيين لحل األزمة      وبخصوص تركيا، فقد عمل فريق اوباما ومحامو نتنياهو دون كلل         
الناتجة عن قتل الكوماندوز االسرائيليين لمواطنين اتراك خالل الغارة على اسطول المساعدات التركـي              

وبحسب مقال مستفيض حول المحادثات     . وكانت تركيا تطلب اعتذارا   . الذي حاول بإهمال الرسو في غزة     
فقد وافق الجانبان على ان اسرائيل      " يديعوت أحرونوت "حيفة  كتبه المعلق االسرائيلي ناحوم بارنيع في ص      

ثم تجاوز بيبي بعـد     . ، وسيوافق األتراك على عدم رفع قضايا قانونية       "أخطاء عملياتية "ستعتذر فقط عن    
. ذلك محامييه ورفض الصفقة، بدافع من االكبرياء القومي والخشية من أن يستخدم ليبرمان االتفاق ضده              

  .ا السفير االسرائيليوهكذا طردت تركي
وبالنسبة لمصر، فقد غادر االستقرار مبناها ولن تخضع أي حكومة مـصرية جديـدة إال للمزيـد مـن                   

بعض تلك التطورات كان من غير الممكن تجنبها، ولكن لماذا ال توجد            . الضغوط الشعبوية على اسرائيل   
  . خريطة سالم حقيقية على الطاولة؟استراتيجية للتقليل إلى الحد االدنى منها من خالل وضع اسرائيل

لكن . أشعر بتعاطف شديد بسبب الدوامة االستراتيجية االسرائيلية وليست عندي اوهام بخصوص أعدائها           
تـستطيع  .  أي شيء للدفاع عنها مـن خاللـه  - والرئيس اوباما واحد منهم  –اسرائيل ال تقدم ألصدقائها     

الستسالم ولكن أن تخفف من تلك النزعـات مـن خـالل            اسرائيل القتال ضد الجميع أو أن تختار عدم ا        
مقاربة سالم يمكن أن يعترف بها األشخاص من ذوي العقليات النزيهة على أنها جادة، وتقلل بالتالي من                 

  .عزلتها
  .ولسوء الحظ، فليس السرائيل اليوم قائد أو حكومة تنفذ مثل هذه االستراتيجية البارعة

  20/9/2011، القدس، القدس
  

   ؟ 194  هل ستكون في مواجهة القرار 194.. طين الدولة الـفلس .79
  محمد جمعة

 بشأن تقرير بالمر الـذي       , كثيرة هي الصفحات التي سودتها أقالم المراقبين والمحللين في عالمنا العربي          
   . نشرته صحيفة نيويورك تايمز في الثاني من سبتمبر الحالي

داعيـة الحكومـات    , جاء به وكذلك بانحيازه الواضح السرائيل     حيث راحت كلها تنتقد التقرير منددة بما        
بيد أن أكثـر مـا يلفـت        . العربية إلي مساندة الخطوة التركية في التوجه إلي المحكمة الدولية في الهاي           

النظر في هذا السياق هو ذلك السؤال المتعلق بما إذا كان لتقرير بـالمر تـأثير سـلبي علـي الخطـوة       
 والمتمثلة في مشروع قرار اإلعتراف بالدولة الفلسطينية الذي حددت السلطة بـشكل             الفلسطينية المنتظرة 

 سبتمبر الحالي موعدا لتقديمه إلي األمم المتحدة؟ اإلجابة علي هذا التساؤل تتطلب بعـض               20رسمي يوم 
  :وذلك علي النحو التالي, التفصيل

 فـي األمـم   193عتراف بالدولة رقـم أوال ـ لقد أقدم المجتمع الدولي في شهر يوليو الماضي علي اإل 
أما موضوع التوجه إلي األمم المتحدة لالعتـراف بدولـة فلـسطينية            . أي دولة جنوب السودان   , المتحدة

فال يزال يثير خالفات ليس بين السلطة الفلسطينية وكـل          ) 194أي بالدولة رقم  ( 7691مستقلة علي حدود  
وذلك علي خلفية تخوف العديد مـن       , لفلسطينية ذاتها بل في داخل الساحة ا    , من واشنطن وتل أبيب وفقط    

, بل من التوقيت وآلية إدارة هـذا الملـف        , ليس من الذهاب للشرعية الدولية بحد ذاته      , القوي الفلسطينية 
كقـضية  , ومن صيغة القرار الذي سيصدر وعالقته بالقرارات األخري الخاصة بالقـضية الفلـسطينية            

ولعل تلك المخاوف كانت السبب في طلب       .  الفلسطينية وصفتها التمثيلية   وموقع منظمة التحرير  , الالجئين
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السلطة الفلسطينية إلستشارة قانونية مدفوعة األجر من غاي غودوين جيل أستاذ القـانون الـدولي فـي                 
وكان من ألمع أعضاء الفريق القانوني في محكمـة         , وهو خبير قانوني رفيع المستوي    , جامعة أكسفورد 

 حيث كشف فيها للمرة األولي عن المخاطر الكبيرة التي تشكلها مبادرة األمـم              2004.ة عام العدل الدولي 
المتحدة في حال تضمنت نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في األمم المتحدة من منظمة التحرير الفلـسطينية                

األمم المتحـدة   اذ إن هذا سيلغي الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير في             , الي دولة فلسطين  
. بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني     ) 1974والمعترف بها دوليا منذ عام    ( 1975منذ عام 

األمر الذي سيعني أنه لن تكون هناك أي مؤسسة قادرة علي تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله فـي األمـم    
كونه , ا علي تمثيل حق تقرير المصير     وستؤثر هذه الخطوة سلب   . المتحدة والمؤسسات الدولية المتصلة بها    

ويؤكد غاي غودوين جيل    . حقا يخص كل الفلسطينيين سواء كانوا في داخل الوطن المحتل أو في الشتات            
أن هذا التغيير في الوضع التمثيلي سيهدد بشكل كبير حق الالجئين في العودة الي أرضهم التي هجـروا                  

  .منها قسرا
أيدها كال من انـيس القاسـم الفقيـه القـانوني           , أستاذ جامعة أكسفورد  صيحة التحذير تلك التي أطلقها      

والممثلة السابقة لمنظمـة    , والدكتورة كرمة النابلسي األستاذ في جامعة اكسفورد أيضا       , الفلسطيني البارز 
بيد أن األمر ال يبدو علي هذا النحو بحسب رأي فرانسيس بويل أستاذ القانون الدولي بجامعـة                 . التحرير

حيث يري األخير أن وثيقـة إعـالن االسـتقالل          . والمستشار القانوني السابق لمنظمة التحرير    , نويالي
تضمنت ما يفيد   ,  م 1988 نوفمبر عام  15الفلسطينية التي تم تبنيها من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في         

أن الوثيقة ذاتهـا تـنص      كما  . تحويل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الي الحكومة المؤقتةلدولة فلسطين        
وبهـذا  . علي أن الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم يصبحون بشكل تلقائي مواطنين في دولة فلـسطين              

تستمر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بصفتها الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين في تمثيلها لكل الفلسطينيين              
وعليه فـإنجميع الحقـوق الفلـسطينية       . م المتحدة حول العالم عندما تصبح فلسطين دولة عضوا في األم        

بما في ذلـك حـق   , وستستمر هذه الحماية مع حصول فلسطين علي العضوية في األمم المتحدة         , مصونة
  .العودة

بل إنه ال   . أن األمر ال يحتمل التعامل معه بخفة      , وما يستفاد من كل تلك السجاالت القانونية بين الخبراء        
ة ودبلوماسية إن لم يحسن الفلسطينيون التعامل معها فسيدفعون مـن رصـيدهم             يخلو من مغامرة سياسي   

  !!الفعلي ثمنا باهظا إلنجاز رمزي
وبناء علي ذلك ال يمكن اإلكتفاء بالقول إن اإلعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها علي العضوية الكاملة               

قوق األساسية الفلسطينية لمجرد أن المنظمة      أو المراقبة في األمم المتحدة ال يمس بمكانة المنظمة وال بالح          
بل ال بد من ضمان ذلك من خالل كيفيـة ومـضمون            , وليست السلطة هي التي ستتقدم بمشروع القرار      

بحيث يتم التأكيد في نص القرار علي       , القرار المقدم واإلجراءات التي ستحكم التوجه إلي المنظمة الدولية        
دولة بعد حصولها علي العضوية بمتابعة مهماتها كممثـل شـرعي           أن منظمة التحرير ستكلف من قبل ال      

  .وحيد للشعب الفلسطيني
وهنا االمر يتعدي حدود العمل القانوني البحت إلي حيث العمل السياسي والدبلوماسي في بيئة دولية تتمتع                

تقريـر  ,  المتحـدة  وإال لما سمح العالم بأن يخرج إلي النور وباسم األمم         , فيها إسرائيل بنفوذ وتأييد واسع    
  !!معيب كتقرير بالمر دون أن يعبئ أحد بتأثير ذلك علي سمعة ومكانة المنظمة الدولية
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ثانيا ـ إن إعادة القضية لألمم المتحدة وإن كان يشكل تصحيحا لخطأ بدء في أوسلو عندما تـم تجاهـل    
مام خيارات أخري قد تجـد      بل قد تفتح الطريق أ    , إال أن هذه الخطوة وحدها ليست حال      , الشرعية الدولية 

وفي هذا السياق ال يمكن تجاهل التهديد اإلسرائيلي باتخاذ خطوات ردا علـي             . السلطة نفسها فريسة لها   
مع ضم غـور    . ومنع تحويل العائدات الجمركية إلي السلطة     , إلغاء اتفاق أوسلو  : تتمثل في , الفلسطينيين

 أخري قد تصل إلي فـرض الدولـة ذات الحـدود            وإجراءات أحادية , األردن وكذلك الكتل االستيطانية   
 وفوق كل   2005.المؤقتة من جانب واحد علي غرار خطة فك االرتباط التي نفذها شارون في غزة عام              

ذلك فإن صدور تقرير بالمر علي هذا النحو المفضوح يشير بوضوح إلي ما لدي واشنطن وحلفائها مـن                  
, ولهذا فإن كل االحتماالت تظـل واردة      .  المطلب الفلسطيني  لاللتفاف علي , الكثير من أحابيل الدبلوماسية   

بما فيها أن تتصرف واشنطن ومجلس األمن بصيغة الطلب الذي سيقدمه الفلـسطينيون لألمـم المتحـدة                 
أو أن يكون لهـذا     ,ويصبح مجرد إشارة مبهمة لدولة فلسطينية     , ويعيدون صياغته بما يفرغه من مضمونه     

وآنذاك . ي االعتراف السابق بمنظمة التحرير ممثال شرعيا للشعب الفلسطيني        االعتراف الجديد تأثيرا عل   
  .لن تستعمل واشنطن حق الفيتو ضد القرار
ينبغي أن يكون التوجه إلي األمم المتحدة ليس مجرد خطـوة  , ثالثا ـ ولتجنب بعضا من المخاطر السابقة 

بل يجب أن تندرج في سياق      , مفاوضاتأو تندرج في سياق السعي لتحسين شروط العودة إلي ال         , منعزلة
قطع الطريق نهائيا علي إمكانية استئناف المفاوضات الثنائيـة         : استراتيجية فلسطينية جديدة تتأسس علي    

واعتماد أسس ومرجعية جديدة تقوم علـي أسـاس القـانون           , وفق األسس والمرجعية التي سارت عليها     
علي أساس نقل   ,لتفاوض لتطبيقها وليس للتفاوض حولها    يكون ا , الدولي وقرارات األمم المتحدة كمرجعية    

علي أن يظل التفاوض مستمرا في إطار دولي كامـل          , القضية الفلسطينية بكل أبعادها إلي األمم المتحدة      
  .وليس عقد مؤتمر دولي إلطالق المفاوضات وفقط, الصالحيات

الجاهزية السياسية منذ مرحلة مـا      ان استحقاق سبتمبر يتطلب كثيرا من االستعداد و       , خالصة القول إذن  
وجاهزية أكبـر فـي     , وجاهزية في صياغة مشروع القرار الذي سيقدم      , قبل التقدم بالطلب لألمم المتحدة    

,  الموقف حين مناقشة مشروع أو صيغة القرار في مجلس األمن أو فـي الجمعيـة العامـة                 ىالثبات عل 
حتي ال تكون النتائج النهائية مجـرد       , راف بالدولة وأخيرا جاهزية لمرحلة ما بعد صدور القرار أو االعت        

محطة أخري لتراجع جديد عن الحد األدني من الثوابت الفلسطينية كما وردت في وثيقة االسـتقالل فـي     
  !!194 في مواجهة القرار الدولي رقم194 ال تكون فلسطين الدولة الـىأو حت, 1988الجزائر عام

  20/9/2011، األهرام، القاهرة
  

  "للحرب الهجينة"ل الجيش اإلسرائيلي مع انتقال المقاومة تعام .80
  عدنان أبو عامر

، مؤخراً، جلسة نقاش هامة حول ما بات يعرف بانتقال القـوى المعاديـة لهـا، دول                 )إسرائيل(شهدت  
، والتسلح بأسلحة مناسبة لها لمعادلة ميزة التفـوق الجـوي           "الحرب الهجينة "ومنظمات، إلى تبني مفهوم     

تصويب التي يتمتع بها سالح الجو اإلسرائيلي، حيث قدم قائـد القطـاع الـشمالي فـي الجـيش        ودقة ال 
عرضاً تفصيلياً لتطور المنظمات المسلحة، متحدية السيطرة اإلسرائيلية على سـاحات           " غيرشون كوهين "

  .المعارك باللجوء لمفاهيم حربية هجينة
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 قوة عسكرية غير نظامية، وعوضاً عـن تحـديث          فقد حدث تحول لدى القوى المعادية للكيان، نحو بناء        
مركباتها المدرعة، وطائراتها المقاتلة، وسفنها الحربية، سمحت بعمليات تعزيز ضخمة جداً على طـول              

" كورنيـت "الخطوط الحدودية، وقامت بتوسيع أفواجها المقاتلة المزودة بكميات كبيـرة مـن صـورايخ               
ـ   " ميتيس"و ، فضالً عن انخراطها بـشكل مكثـف فـي شـراء     "آر بي جي"المضادة للدبابات وقاذفات ال

صواريخ متوسطة المدى وباليستية، واقتناء تقنيات مطلوبة لتعزيزها وتعـديلها وإنتاجهـا، وكـل ذلـك                
لمواجهة التفوق الهائل الذي يتمتع به سالح الجو اإلسرائيلي، وتم استعراضه، وإثباته عملياً فـي جميـع                 

  .المواجهات العسكرية
  ت النخبةقوا• 
، من جهتها، استخلصت استنتاجات أخرى، فإزاء تحدي مواجهة قوى معادية متفوقـة عـدداً               )إسرائيل(

لقواتها االحتياطية كي تحتشد، كمـا      " تشتري الوقت "مقارنة بقوتها النظامية األصغر عدداً، اضطرت ألن        
ألولـى، إللحـاق الهزيمـة      تمكنت من بناء قوى هجومية باستطاعتها التعامل بنجاح مع قوات النخبـة ا            

السريعة والحاسمة، ألن مواصلة القتال لفترة طويلة ضد قوات الصف الثاني، تصل من مسافات بعيـدة                
  .لتقديم الدعم العسكري، مقابل الجيش اإلسرائيلي ذي العدد الصغير، وهو أمر يشكل قلقاً بشكل خاص

ـ ولم يقتصر التحول االستراتيجي على ذلك، فقد قامت القوى ا          بتنفيذ خطوة مماثلـة،    ) إسرائيل(لمعادية ل
من خالل توسيع نطاق تأثيرها ونفوذها تدريجياً في جنوب لبنان وقطاع غزة، وتطوير قواتهمـا علـى                 
أساس كونهما وحدات قتالية منفصلة، لكل واحدة منها تمركز موقع معين، مجهزة بالعناصر واألسـلحة               

 باستمرار عدة أيام بشكل مستقل عـن وسـائل االتـصاالت            واإلمدادات والتحصينات القادرة على العمل    
  .وخطوط اإلمداد، أو حتى القيادة والتحكم

وفي ظل وجود مثل هذه المناطق الحربية، فإن تلك القوات شبه النظامية الصغيرة والمدربة على القتـال                 
قتالية متواصـلة يـتم     عملياً، تم نشرها الحتواء أي مناورة برية إسرائيلية، بفرض قدرة           " هجين"بأسلوب  

فـي  " ترف األفـضلية  "نشرها في شتى أرجاء مسرح العمليات القتالية، وبالتالي حرمان اإلسرائيليين من            
استراتيجية في محاولة الكتساح تنسيقات العدو برمتها بموجة عمليـات هجوميـة            " نقاط ضعف "مهاجمة  

سبياً من حرمان الجيش من الهيمنـة       ساحقة، وساهمت إدارة مثل تلك المناطق في تمكين قوات صغيرة ن          
على مواقع القتال في الحربين األخيرتين، جاعلة اإلسرائيليين في خطر مستمر، على الرغم من الجهـود                

  .المتكررة لتأمين مناطق وطرق إمداد حيوية معينة
 مـن   والواقع أن ما بدا آنذاك على أنه تردد وعدم حسم إسرائيلي، كان في حقيقته محاولة غير ناجحـة                 

جانب القيادتين الشمالية والجنوبية للسيطرة على زمام المبادرة، من خالل إفقاد العدو في لبنـان وغـزة                 
  .لتوازنه

  مناورات برية• 
في المقابل، نجح الجيش في استخدام حمالت مناورات برية مختلفة، وتمثل أحد الخيارات بتنفيذ توغـل                

دو، لعزل منطقة المعارك، وإلغاء أي مهرب لهـا،         عميق وحاسم صوب الشمال والجنوب وسط قوات الع       
  .والقضاء عليها من خالل كشف مخابئها

وكخطة بديلة، كان من الممكن لسلسلة من العمليات المحلية األقرب إلى الحدود أن تـؤدي إلـى إنهـاك                   
املة من  وتفتيت قوات العدو منهجياً، من خالل سلسلة من االشتباكات المحلية المدعومة بنيران مساندة ش             

على الجانب اإلسرائيلي للحدود، بما يؤدي لتعريض تلك القوات الصغيرة لهجوم العدو، وتم تجريب كال               
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، دون أن يحققا نجاحاً كبيراً بسبب استخدام حشود عـسكرية غيـر             2008،  2006المفهومين جزئياً عام    
  .كافية، باإلضافة إلى الفشل في ممارسة ضغط متواصل بسبب التردد السياسي

والواقع أن لكل واحد من هذين المفهومين المختلفين عيوبه ونقائصه الكامنة، فمناورة التوغـل العميـق                
تطلبت قوات هائلة تنطلق بشكل متزامن لمطاردة جميع مخابئ العدو في كل أرجـاء منطقـة العمليـات          

ك األولي، في عملية عاليـة      القتالية، بما في ذلك المواقع التي تم تجاوزها، أو االلتفاف حولها أثناء التحر            
التنظيم وخاضعة للسيطرة عن كثب، وهي العملية التي يمكنها تسريب قوات إسرائيلية كبيرة، والمجازفة              

  .بالتعرض لخسائر وأضرار جانبية ضخمة
 19/9/2011، موقع فلسطين أون الين
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  20/9/2011الدستور، عمان، 

  
  


