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  أو انهيار الحكومة" أوسلو"ليبرمان يخير نتنياهو بين إلغاء  .1

وزيـر الخارجيـة    ، أن   القـدس المحتلـة    من   21/9/2011،  )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية     ذكرت
 حذر من احتمال انهيار االئتالف الحكومي إذا لم يقـدم رئـيس الـوزراء               ،سرائيلي أفيغدور ليبرمان  اإل

بنيامين نتنياهو على اتخاذ إجراءات لمعاقبة السلطة الفلسطينية على قرارها تقديم طلب عـضويتها فـي                
  . األمم المتحدة

لب نتنياهو بـالرد علـى الخطـوة        العبرية األربعاء أن ليبرمان طا    " يديعوت أحرونوت "وذكرت صحيفة   
الفلسطينية األحادية من خالل إلغاء اتفاقات أوسلو، وضم الكتل االستيطانية الكبرى في الـضفة الغربيـة                

  . ووقف تحويل العوائد الضريبية إلى السلطة
وكان ليبرمان هدد في وقت سابق أن اتخاذ قرار في األمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني سيكون لـه                  

إسرائيل لن تقف مكتوفة األيدي في حال تم االعتـراف بالدولـة            "بعاد خطيرة وصعبة للغاية، وقال إن       أ
  ".الفلسطينية

حـال توجـه الفلـسطينيين      " إسرائيل"من جانبه، قال نائب وزير الخارجية داني أيالون إنه سيتعين على            
ح أيالون في هذا اإلطار ضم الكتـل        واقتر. رسميا إلى األمم المتحدة اتخاذ سلسلة خطوات عقابية بحقهم        

  . االستيطانية وإلغاء اتفاقات أوسلو، متوقعا فشل سعي الفلسطينيين لنيل اعتراف مجلس األمن بدولتهم
بدوره، رأى النائب األول لرئيس الوزراء سيلفان شالوم وجوب الرد على اإلجراء الفلسطيني األحـادي               

فرا لالتفاقات المبرمة بين الجانبين، لكنه رفض النهج الذي نعتـه           في األمم المتحدة كونه يشكل انتهاكًا سا      
  . واإلسراع إلى إعالن الخطوات اإلسرائيلية) إطالق األبواق(بـ 

فيما رفض القطب المعارض من حزب كديما النائب أفي ديختر الطرح القاضي باتخاذ إجراءات تأديبيـة                
  ". حالة الهيستيريا اإلسرائيليةما من سبب يستدعي"بحق الفلسطينيين، عادا أنه 

وزير المالية اإلسـرائيلي يوفـال      أن   ،القدس المحتلة  من   21/9/2011وكالة سما االخبارية،    وأضافت  
 حذر أمس من عواقب مالية خطيرة اذا نفذ الرئيس عباس خطته لطلب عضوية دولة فلسطينية                ،شتاينتس

قف تحصيل ضرائب القيمـة المـضافة والرسـوم         إن الحكومة قد تو   "وقال شتاينتس    .في االمم المتحدة  
انه رأيي فال يوجد    "واضاف   ". في المائة من عائدات ميزانية السلطة الفلسطينية       40والجمارك التي تمثل    

انه اذا خالف الفلسطينيون المبادئ األساسية التفاق السالم فيجـب ان نعيـد             ) االسرائيلية(قرار للحكومة   
وقال شتاينتس ان قيمة الضرائب التي تقوم اسرائيل بتحـصيلها           ."ئب لهم النظر في تسليم عائدات الضرا    

  .شهريا)  مليون دوالر135( مليون شيكل 500لحساب السلطة الفلسطينية تبلغ اجماال نحو 
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  "الداخل الفلسطيني ويهودية الدولة"": الزيتونة"لـكتاب جديد  .2
الداخل الفلسطيني ويهودية "تاباً جديداً بعنوان أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت ك

  .، وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات المعاصرة في أم الفحم"الدولة
 صفحة من القطع المتوسط، مجموعة من األوراق البحثية التي ناقشها 144ويضم الكتاب، الواقع في 

نوان نفسه في مدينة الناصرة في شهر المنتدى العاشر لمركز الدراسات المعاصرة، والذي انعقد تحت الع
  .2010فبراير / شباط

وقد شارك في إعداد الكتاب مجموعة من أبرز الباحثين والقيادات في الداخل الفلسطيني، وفي مقدمتهم 
مهند مصطفى، والدكتور موسى : الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية، إلى جانب كل من

، وعبد الرزاق متاني، والمهندس زكي اغبارية، واألستاذ الدكتور حجيرات، والدكتور مسعود اغبارية
  .إبراهيم أبو جابر، وعبد عنبتاوي، والمحامي حسان طباجة

" إسرائيل" منذ رفع 1948ويعرض الكتاب واقع المجتمع العربي في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 
 إلى سدة 2009وصول حكومة نتنياهو سنة ، وتداعيات هذا األمر، خصوصاً بعد "يهودية الدولة"شعار 

الحكم، مشيراً إلى أن هذا الشعار يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين، 
ومصادرة أراضيهم وتهويدها وتهويد معالمها، والمس بالمقدسات والمعالم األثرية، واقتالع قرى كاملة 

  .سماء أماكن ومسميات مواقع من عربية إلى عبرية، وإلغاء حق العودةوإزالتها عن الوجود، وتغيير أ
وهو يضم عشرة فصول تناولت مشاريع التبادل السكاني، وتأثير يهودية الدولة على هوية العرب في 
الداخل الفلسطيني، وأزمة الحكم المحلي العربي، وطمس اآلثار العربية واإلسالمية، وسياسات التخطيط 

التطهير العرقي من خالل هدم المنازل والتهجير الداخلي وسحب الهويات، وتهويد التربية التهويدية، و
" إسرائيل"التي صادرتها " أراضي الدولة"الذي يسهل نقل ملكية " خصخصة األراضي"والتعليم، وقانون 

فاع عن الهوية أصالً من أصحابها العرب إلى ملكية اليهود، إضافة إلى دور لجنة المتابعة العليا في الد
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه هي الطبعة الثانية من الكتاب، وكانت طبعته األولى قد صدرت  .الفلسطينية

  .2010عن مركز الدراسات المعاصرة في سنة 
  20/9/2011، موقع الجئ نت؛ 21/9/2011، السبيل، عمان

  
  تحدة  دول لطلب الحصول على عضوية األمم المتسعثقة فلسطينية بتأييد  .3

وزير الخارجية رياض المالكي نقال عن وكاالت، أن  21/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت 
عبر عن ثقته في أن الوفد الفلسطيني سيحصل على األصوات التسعة التي تمثل الحد األدنى المطلوب 

 إلى أيضاعات اإلسرائيلية لكسب تأييد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة للدولة الفلسطينية، وأشارت التوق
  . األمن دول مؤيدة للمسعى الفلسطيني في مجلس 9وجود 

والتقى الرئيس عباس على التوالي الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ووزير الخارجية البريطاني وليام 
  .  ترشح معلومات عصرا عن مضمون المحادثاتأنهيغ دون 

حفيين في نيويورك بعد اجتماع مع نظيره الفنزويلي إن  للصأمس وزير الخارجية رياض المالكي وقال
وتطلع  . سينجحون في تحقيق هذا الهدفأنهمالفلسطينيين يعملون على جمع األصوات التسعة وإنه يعتقد 

المالكي إلى أن تعدل الواليات المتحدة عن موقفها وأن تكون في جانب أغلبية الدول أو البلدان التي تريد 
  .طيني في تقرير المصير واالستقاللتأييد الحق الفلس
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، أن مساعدي عباس  محمد يونس،نيويورك نقال عن مراسلها من 21/9/2011الحياة، لندن، وجاء في 
 .دوقال .  إن السياسة األميركية دفعت عباس إلى تحدي أميركا قالواةيالذين يرافقونه إلى المنظمة الدول

فقط التوجه إلى مجلس األمن وإنما التوجه إلى الجمعية  إن واشنطن عارضت ليس "الحياة"نبيل شعث لـ
ومن الخلف عملت اإلدارة األميركية على توجيه حلفائها لتقديم عروض واقتراحات ": وأضاف. العامة

تقلل وتقيد من مكانة العضو المراقب في األمم المتحدة مثل عدم االنضمام إلى الوكاالت الحساسة في 
  ."مة الجنايات الدولية وغيرهاالمنظمة الدولية مثل محك

األميركيين واإلسرائيليين يريدون " إن "الحياة" محمد إشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ.دوقال 
منا أن نواصل التفاوض إلى ما ال نهاية مع مواصلة االستيطان الذي لم يترك لنا أي أرض نقيم عليها 

  . "ننا بالعقابحتى مزرعة وليس دولة، وعندما نعترض يهددو
هدفنا تحقق، وهو إعادة القضية الفلسطينية ": "الحياة" حسام زملط الناطق باسم الوفد الفلسطيني لـ.دوقال 

اليوم كل العالم منشغل في القضية الفلسطينية وفي البحث عن مخرج، وهذا ": وتابع. "على األجندة الدولية
يل على فرض قيود وعقوبات على السلطة خشية من واستبعد زملط إقدام أميركا وإسرائ ."إنجاز كبير

  . ، وهي المغادرة عباسالخطوة التالية التي يتخذها الرئيس
الرئيس عباس  أن  علي بردى،نيويورك نقال عن مراسلها من 21/9/2011النهار، بيروت، وذكرت 
ى في تقديمه المقرر مع الواليات المتحدة أو أي دولة أخر"  مواجهةإلىال يسعى "بأنه " النهار"صرح لـ

  .  األمم المتحدةإلىالجمعة لطلب انضمام دولة فلسطين كدولة كاملة العضوية 
مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين " لن يجتمع بالتأكيد"وأكد مصدر فلسطيني رفيع المستوى أن عباس 

فق على التفاوض على أساس  في األراضي المحتلة ووالالستيطاننتنياهو إال إذا أعلن األخير وقفاً تاماً 
  .1967حدود ما قبل احتالل عام 

الرئيس " النهار"وعقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان في مكتب رئاسة مجلس األمن، سألت 
 عضواً على 15الفلسطيني عما إذا كانت لديه األصوات التسعة المطلوبة في المجلس المؤلف من 

  ".إن شاء اهللا: "مس الدائمة العضوية لن تمارس حق النقض، فأجابافتراض أن أيا من الدول الخ
  . مع نتنياهواالجتماع عن سؤال عن سبب رفضه ولم يجب عباس

 عقد إمكانعن " لم تتحدث معنا"أن الجهات المعنية في واشنطن " النهار"وأفاد مصدر فلسطيني رفيع لـ
اس خالل وجودهما في نيويورك، مشيرا في اجتماع بين الرئيس األميركي باراك أوباما والرئيس عب

  .للقاء كهذا" لم يطلب موعداً" أن الوفد الفلسطيني إلىالوقت عينه 
الجدول الزمني الذي تسعى "، كاشفاً أن "من اآلن حتى الجمعة المقبل، ال بيان للرباعية"ورأى أنه 
 المفاوضات المباشرة بين  يوماً لمعاودة20 تضمينه بيانها المقترح يتحدث عن مهلة إلىالرباعية 

  ".  اتفاق على كل القضايا العالقةإلىالفلسطينيين واإلسرائيليين، ومهلة ستة أشهر للتوصل 
دون "ألن اقتراح مبعوث الرباعية طوني بلير " هناك خالفاً كبيراً"وأن " ال بيان للرباعية اآلن"أكد أن و

األطراف اآلخرون قالوا إن هذا ال يمثلهم . رالمستوى ويعكس الموقف اإلسرائيلي أكثر من أي شيء آخ
  ". وال دور لهم فيه، وهو تاليا مرفوض

 المفاوضات غداً في حال موافقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين إلىإننا جاهزون للذهاب "وأعلن 
 تماما بما في ذلك في االستيطاني ووقف النشاط 1967نتنياهو على مرجعية المفاوضات وحدود عام 
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هذه الحدود يمكن أن تشهد مبادلة بسيطة جداً ومتفقا عليها لألرض في "، مستدركاً أن "القدس الشرقية
  ".  من األراضي المحتلةةالمائ في 1,2 التي ال تزيد عن االستيطانيمنطقة البناء 

  
   من االعتماد على المساعداتنقلص ميزانيتنا من أجل الحد: فياض .4

رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم فياض، إن قيام دولة فلسطينية بات أمرا قال : جوليان فون ميتلستيدت
كما رفض فياض، في . وشدد على ضرورة عدم النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أحادية الجانب. حتميا

 األلمانية، االدعاءات القائلة بأن األزمة المالية التي تعاني منها السلطة "شبيغل"مقابلة أجرتها معه 
سطينية، والتي قد تزداد سوءا بعد تقدم السلطة بطلب نيل العضوية الكاملة في األمم المتحدة، تعوق الفل

  . قيام دولة فلسطينية مستقلة
مشيرا إلى .  الخارجية"نحن بالفعل نقلص من ميزانيتنا من أجل الحد من االعتماد على المساعدات": وقال
وتساءل . "الماضية، كان عليها التعايش مع أزمات مشابهةهناك عددا كبيرا من الدول طوال العقود "أن 

  : ولالطالع على نص الحوار.. "هل هذا يعني أنها غير مؤهلة لتكون دوال؟": فياض
feature&641403=article&11985=issueno&4=section?spa.details//com.aawsat.www://http=  

  21/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  شعبنا في غنى عن أوسلو جديد: سبتمبر/ أيلولفي التفاؤل بدويك يدعو لعدم اإلفراط  .5
 على أهمية انطالق أي عمٍل سياسي  الثالثاء عزيز دويك.دأكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 

ألن عبء القضية ال "، وذلك إجماع وطني وجبهة فلسطينية موحدةشعب الفلسطيني من خالل مصيري لل
وقال دويك في رسالة مكتوبة إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون  ". يتحمله فصيل واحد

  . طينية األمم المتحدة لطلب االعتراف الدولي بالدولة الفلسإلىحول توجه رئيس السلطة الفلسطينية 
ومن نتائج تجاربنا السابقة وبخاصة تجربة أوسلو المشؤومة لنحذر من "وقالت الرسالة في نصها إنه 

مخاطر ردود األفعال واحتماالت االنتكاسة ولربما الرجوع بالقضية إلى مرحلة إعطاء االحتالل ما يريد 
  ". دون أن ننجز شيئا لصالح شعبنا وقضيتنا

شعبنا الفلسطيني الصابر في غنى عن أوسلو جديد أو "الته على أن وأكد رئيس التشريعي في رس
مفاوضات عقيمة استغلهما االحتالل ليكرس وجوده االستيطاني وتهويده لقدسنا ومقدساتنا، وكسب الوقت 

  ". لفرض سياسة األمر الواقع على األرض الفلسطينية بعامة ومدينتنا المقدسة بخاصة
مم المتحدة يقتضي منا أن ننظر إلى وجهي هذا التوجه اإليجابي منه وأوضح دويك أن التوجه إلى األ

في حالتنا الفلسطينية فإن كيد االحتالل ومن معه ومن وراءه يقتضي منا التركيز على الجانب "والسلبي، و
  ". السلبي وعدم اإلفراط في التفاؤل واألوهام الوردية

  20/9/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   بالتوجه إلى األمم المتحدةعالم استوعب القرار الفلسطينيال: أبو ردينة .6
 العالم استوعب أن" األيام"، في حديث لـ الفلسطينية ردينة، الناطق باسم الرئاسةأبوأكد نبيل  :نيويورك

 هو محاولة االستفادة من هذا اآلن المتحدة وان الموقف الدولي األمم إلى الموقف الفلسطيني بالتوجه اآلن
 ستكون مرحلة جديدة مختلفة أيلول المرحلة ما بعد أن وبلورة ما يمكن البناء عليه مشددا على الموقف
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 سيؤثر على سير األمنطبيعة القرار الفلسطيني ما بعد مجلس : " وقالأيلولتماما عن المرحلة ما قبل 
  ". في المنطقة بأسرهااألمور

العروض التي استلمها "لوماسية النشطة فان  ردينة النقاب انه على الرغم من الحركة الدبأبووكشف 
 بعضها غامض وبعضها مرفوض وبعضها ال يلبي أفكارالرئيس من توني بلير ومن اشتون هي 

  ".الحاجات
  21/9/2011األيام، رام اهللا، 

  
  سبتمبر  / استئناف المفاوضات ال يتعارض مع استحقاق أيلول: عريقات .7

 يوم أن" األيام"نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـصائب عريقات، عضو اللج.أكد د :نيويورك
 الوطن ستكون القيادة الفلسطينية بحالة اجتماع دائم إلىعندما نعود : " الجاري سيكون هو البداية وقال23

 قد يعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني وأيضافي اللجنة التنفيذية وفي اللجنة المركزية لحركة فتح 
  ".جل نقاش الخطوات التاليةمن ا

 لعملية السالم في الشرق األميركيوكشف عريقات النقاب عن لقاءات منفصلة عقدها مع المبعوث 
 الجمعية العامة لالمم أعمال ديفيد هيل والمبعوث الخاص للجنة الرباعية توني بلير على هامش األوسط

 إنسيصدر عن اللجنة الرباعية وان كان قال  تركيزهم هو على بيان أن إلىالمتحدة في نيويورك مشيرا 
  . المتحدة المقرر يوم الجمعةاألمم أمامالبيان لن يصدر قبل خطاب الرئيس 

  21/9/2011األيام، رام اهللا، 
  

  جهود دولية إلقناع عباس بعناصر صفقة شاملة جديدة .8
مع الرئيس الفلسطيني سعت القيادات األوروبية وراء مزيج من المد والجزر :  راغدة درغام-نيويورك 

محمود عباس، بعدما استنتجت أنه لن يتراجع عن تسليم طلب منح فلسطين عضوية كاملة في األمم 
 مجلس األمن، عبر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، في ظل تكثيف الضغوط على إلىالمتحدة 

  .الرئيس الفلسطيني لثنيه عن طلبه
غيب عباس بعناصر صفقة شاملة جديدة تنطوي على أسس لتفعيل وأخذت الجهود، من جهة، طابع تر

بدل تفعيل » دولة مراقبة" إلى الجمعية العامة لرفع مستوى تمثيل فلسطين إلىالمفاوضات وعلى التوجه 
 األوروبية من جهة أخرى طابع سحب اإلستراتيجيةكما أخذت . طلب العضوية الكاملة عبر مجلس األمن

الفلسطيني في مجلس األمن وذلك من خالل حجب األصوات التسعة الالزمة البساط من تحت الطلب 
  .لتبني القرار، ما يجنب الواليات المتحدة استخدام حق النقض

هذا في الوقت الذي بدأت أوساط أميركية اإليحاء بأن استخدام الرئيس باراك أوباما الفيتو في مجلس 
  .ميركية المحليةاألمن قد يكون لمصلحته في ساحة االنتخابات األ

واستمر االرتباك والتبعثر بين األوساط األوروبية والعربية، سيما إزاء ازدياد احتمال عدم حصول 
مشروع قرار العضوية الكاملة في مجلس األمن على تسعة أصوات، ما يشكل إحراجاً ونكسة ديبلوماسية 

ضب على الدول التي تستسلم للفلسطينيين على الصعيد الدولي، رغم ما يمكن أن تسفر عنه من غ
 األوروبيون األعضاء في مجلس الدبلوماسيونورفض .  االمتناع عن التصويتوإلستراتيجيةللضغوط 
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األمن كشف أوراقهم لجهة كيفية التصويت على مشروع القرار بحجة ضرورة االنتظار حتى االطالع 
  .على صياغة نصه

األميركية، وأن -من المفيد تجنب المواجهة الفلسطينيةلكن األوساط األوروبية عبرت عن اعتقادها بأنه 
  .إبعاد المواجهة هو في المصلحة الفلسطينية في نهاية المطاف

 حجب األصوات التسعة لم تدفع بالرئيس الفلسطيني الى التراجع إستراتيجيةوقالت مصادر فلسطينية إن 
لسطيني قد اتخذ قراراً نوعياً وبحسب مصادر أخرى فإن الرئيس الف.  مجلس األمنإلىعن التوجه 

  ."اللجنة الرباعية" في العالقة مع المفاوضات وأطراف "أصول اللعبة"واستراتيجياً وهو تغيير 
وقالت مصادر إن بعض األوروبيين سعوا وراء تقديم صفقة أفضل من تلك التي عرضها كل من مبعوث 

  . دنيس روساألميركي الموفد اللجنة الرباعية توني بلير، وبلغة غير تلك التي تحدث بها
  21/9/2011الحياة، لندن، 

  
   األمن لم يقدموا رؤية شاملة تحول دون توجهنا لمجلس األوروبيون: حماد .9

 األوروبيين نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس ان أكد : جزرأبوعبد الرازق  - القاهرة
 للحصول على العضوية الكاملة األمن مجلس إلىنيين  رؤية شاملة تحول دون توجه الفلسطيأيلم يقدموا 

 الطروحات إن أمس القاهرة فيوقال خالل لقائه عدداً من الصحفيين العرب  .بالدولة الفلسطينية
  . العمومية منها للرؤية الواضحة المعالمإلى اقرب األوروبية
 العضوية إلى للحصول يالفلسطين من موضوع الطرح األوروبية المواقف في وجود تباين إلى وأشار

 وفرنسا وبريطانيا والتشيك والسويد مضيفا ألمانيا المنظمة الدولية ومن هذه التباينات مواقف فيالكاملة 
 بل عن شرعية االحتالل إسرائيل نزع الشرعية عن إلى الفلسطينيين ال يسعون من وراء مسعاهم أن

  .وممارساته المخالفة ألسس وقواعد الشرعية الدولية
  21/9/2011حياة الجديدة، رام اهللا، ال

  
  وثائق بثالثة  صيغ  لعضوية كاملة في األمم المتحدةطلب فلسطين: النائب أبو ليلى .10

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية النائب قيس عبد الكريم أن الطلب الفلسطيني : نيويورك
 إلقاءادم فور انتهاء الرئيس محمود عباس من للعضوية الكاملة في األمم المتحدة سيقدم يوم الجمعة الق

  .كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة
وقال النائب أبو ليلى الذي يرافق الرئيس عباس في رحلته لنيويورك الثالثاء إنه تم صياغة هذا الطلب 

 توضيحية  المتحدة، ورسالةاألممفي ثالثة وثائق تمثل نموذج الطلب الرسمي، والتعهدات المتعلقة بميثاق 
  .181تؤكد أن الطلب الفلسطيني يستند لقرارات الشرعية الدولية التي تؤيد مطلبنا بدءا من قرار التقسيم 

، وكذلك التعهد 1988 االستقالل التي أعلنها المجلس الوطني عام إعالنوبين أن الطلب يستند لوثيقة 
ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، باستمرار منظمة التحرير الفلسطينية في التزاماتها السابقة ك

  . 194 وفقا للقرار الدولي نالفلسطينيي على حق عودة الالجئين والتأكيد
وقال أبو ليلى إن المحاوالت األمريكية للتوصل لبيان عن طريق اللجنة الرباعية وصلت إلى طريق 

  .مسدود بفعل الموقف االيجابي لروسيا واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي
  20/9/2011، )صفا(كالة الصحافة الفلسطينية و
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  سبتمبر /  الستحقاق أيلولالفلسطيني يؤكد دعمه المجلس الوطني .11

أصدر المجلس الوطني الفلسطيني الثالثاء في ختام اللقاء التشاوري الذي عقده في رام اهللا أمس : رام اهللا
 بياناً أعلن فيه أعضاء المجلس وكافة ، ألعضاء المجلس الوطني في المحافظات الشمالية،االثنيناألول 

 المشاركة، دعمهم وتأييدهم الكاملين للرئيس محمود عباس  واألكاديميةالشخصيات الوطنية واالعتبارية 
وللقيادة الفلسطينية في مهمتهم التاريخية في األمم المتحدة لنيل االعتراف الدولي بالعضوية الكاملة للدولة 

  .الفلسطينية
 دعمهما الكامل لدولة إعالن حكومات وشعوباً إلى واإلسالمية المجلس األمتين العربية ءأعضاكما دعا 
وطالب األعضاء البرلمانات واألحزاب والقوى في األمتين، بمواصلة التحرك الفعال لدعم دولة . فلسطين

  .دسها الشريففلسطين في األمم المتحدة في ظل الربيع العربي، إلنهاء االحتالل واالستيطان لفلسطين وق
  21/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  مسيرات مركزية األربعاء تأييد الستحقاق سبتمبر: احمد عساف .12

 احمد  في رام اهللا المتحدةاألمم إلى منسق الحملة الوطنية لتأييد التوجه الفلسطيني أعلن: الدين نادية سعد
لف المدن الفلسطينية تأييدا لتوجه القيادة  في مختاألربعاء مسيرات مركزية ستنطلق أن، أمسعساف 

  . المتحدةاألمم المتحدة للحصول على العضوية في األمم إلىالفلسطينية 
  21/9/2011الغد، عمان، 

  
  لعباس في التوجه لألمم المتحدةتظاهرة في غزة مؤيدة  .13

الدولية للصليب  مقر اللجنة أمام الفلسطيني تظاهرة "فدا"نظم العشرات من عناصر وأنصار حزب : غزة
 باألمم تأييداً لتوجه الرئيس محمود عباس لطلب العضوية الكاملة لفلسطين ءالثالثا في مدينة غزة األحمر
  .ورفع المشاركون الفتات مؤيدة للرئيس عباس. المتحدة

  21/9/2011الحياة، لندن، 
  

  ا لحق الشعوب في تقرير مصيرهإسنادهطلب العضوية لألمم المتحدة يجب : دراسة .14
 دراسة قانونية فلسطينية بضرورة التركيز الفلسطيني على طلب أوصت :منتصر حمدان - رام اهللا

االنضمام لعضوية المنظمة الدولية، انه يندرج في إطار حق الشعوب في تقرير مصيرها، كسند أساسي 
 اإلنسانتقلة لحقوق  الباحث القانوني في الهيئة المسأعدها الدراسة التي  وأكدت.في التوجه لألمم المتحدة

 إسناد أن، في رام اهللا، على أمس ، في ورشة عمل نظمتها الهيئةوأعلنهاالفلسطينية، ياسر عالونة، 
الطلب الفلسطيني بذلك يأتي انطالقا من انه يعد مبدأ من مبادئ القانون الدولي وحقوق اإلنسان، وأكد 

  .نسانعليه ميثاق األمم المتحدة والعهدان الدوليان لحقوق اإل
  21/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   على حق العودةسبتمبر/ استحقاق أيلول" من خطورة خبراء يحذرون .15
حذر مختصون في شئون الالجئين وحقوقيون من خطورة توجه السلطة :  عبد اهللا التركماني- غزة

 تكفل حق عودة إستراتيجيةود الفلسطينية إلى األمم المتحدة النتزاع اعتراف بالدولة المستقلة، دون وج
، مشيرا إلى أن االستحقاق لم يشمل هذا 1948الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 

  . الحق أو الحديث عنه
، أن التوجه إلى األمم المتحدة والحصول على االعتراف "فلسطين"وأكد هؤالء في أحاديث منفصلة لـ

د إلى االعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة ما يعني تهجير كافة الفلسطينيين من بالدولة الفلسطينية، سيقو
الداخل المحتل إلى األراضي الفلسطينية، فضلًا عن ترحيل كافة الالجئين في مناطق الشتات، وإنهاء عمل 

  ". األونروا"وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  خطوة فاشلة 

لالجئين من عمان عابر أبو الحمص، أن توجه السلطة الفلسطينية إلى األمم ويوضح الناشط في شئون ا
 عاما، لن تتمخض عنه أي نتائج حقيقة 18المتحدة كبديل لمسار التفاوض التي سارت على نهجه منذ 

  . تخدم واقع القضية الفلسطينية
ة، بسبب انحياز األمم المتحدة إن التوجه إلى األمم المتحدة خطوة فاشلة لن تقدم أي نتائج إيجابي: "وقال

  ". التام مع العدو الصهيوني، إضافة إلى الدور الذي تؤديه الواليات المتحدة في إفشال تلك التوجهات
  االعتراف بيهودية الكيان 

إذا اعتُرف بالدولة الفلسطينية، فسيكون بمثابة : "من جهته، قال القانوني المصري عاصم الدمياطي
بأحقية الكيان الصهيوني بالوجود، وهذا ما يستدعي االعتراف بالكيان دولةً اعتراف واضح وصريح 

  ". يهودية، وهذا يعني ترحيل فلسطينيي الداخل إلى دولتهم الجديدة
وبهذا، بدل أن تحل مشكلة الالجئين، ستضاف إلى الشعب الفلسطيني مشكلة أخرى، أال وهي : "وأضاف

  ". ه التاريخيةترانسفير جديد للشعب الفلسطيني من أرض
 تحديات، وهي حالة الضعف العربي الفلسطيني في التمسك بهذا 3وبين أن حق عودة الالجئين يواجه 

 الذي حدث فيه تراجع وتنازل تدريجيا حتى أصبح اآلن ال ذكر له 194الحق طبقا لقرار الجمعية العامة 
تسوية بين اإلسرائيليين في أي شروط تفاوضية، وأن الواليات المتحدة أصبحت تصرح بأن أي 

والفلسطينيين ال يمكن أن تشتمل على حق العودة، وأن العرب بدؤوا يتساهلون في المرجعيات القانونية 
  . لحق العودة

  سلبيات االستحقاق 
 غسان الشهابي، فيرى أن إلعالن الدولة الفلسطينية  أما مدير عام مؤسسة الشجرة للذاكرة الفلسطينية

. إن هناك إيجابية واحدة فقط، هي إدراج فلسطين بين قوائم دول األمم المتحدة: "، وقالإيجابيات وسلبيات
  ". لكن بالمقابل، هناك ثمن قاس جداً سيدفعه أبناء الشعب الفلسطيني

وهذا يعني عمليات "وأوضح أن هذا الثمن يتمثل بشطب حقوق الالجئين الفلسطينيين في الشتات والداخل، 
ت نسيان لهذا الحق، لهذه األرض، لهذا التاريخ، ويعني تنكرا لدماء شهداء فلسطين توطين جديدة، عمليا

  ". التي نزفت في سبيل تحرير كامل التراب الفلسطيني
  20/9/2011موقع فلسطين أون الين، 
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  الحكومة العراقية بحماية الالجئين الفلسطينيينتطالب " تنفيذية المنظمة" .16
ة لمنظمة التحرير زكريا األغا، الحكومة العراقية إلى حماية الالجئين  دعا عضو اللجنة التنفيذي:غزة

وقال في بيان صحفي، الثالثاء، إن ما قامت به قوات األمن العراقية من  .الفلسطينيين في العراق
اقتحامات لتجمع البلديات في بغداد واعتقاالت لعدد من الالجئين الفلسطينيين خالل األسبوعين الماضيين 

  .سجم أبداً مع تاريخ عالقة الفلسطينيين في العراق مع إخوانهم وأهلهم هناكال ين
  20/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  نواب من المجلس التشريعي يلتقون وفدين دوليين في الضفة .17

ي السلم واتحاد  وضع ممثل هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي وفدي مجلس:رام اهللا
  .الشباب العالميين بصورة األوضاع الفلسطينية والتوجه الفلسطيني لألمم المتحدة

وشدد النائب جمال أبو الرب على وجوب محافظة األمم المتحدة على ميثاقها الذي يضمن حق تقرير 
ل المفاوضات المصير لكافة شعوب العالم، وقال إن توجه الشعب الفلسطيني لألمم المتحدة جاء بعد فش

على مدى السنوات الماضية، بسبب سياسة الواليات المتحدة المؤيدة إلسرائيل، ودعا إلى الضغط على 
  .الحكومات لمساندة حق الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل إنهاء آخر احتالل في العالم
 الشباب العالمي وترأس وفد مجلس السلم العالمي رئيسة المجلس سكورو غوميز بينما ترأس وفد اتحاد

  .رئيس االتحاد تياغو فييرا
  21/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  أو االقتراب من قوات االحتالل" غير سلمية"لن نسمح بخروج مظاهرات : الضميري .18

حذّر الناطق الرسمي باسم المؤسسة األمنية الفلسطينية، عدنان الضميري، المواطنين : رام اهللا
السلمية أو "ة المشاركة في أي تظاهرات أو مسيرات شعبية ال تنطبق عليها صفة الفلسطينيين من مغب

  .، عشية تقديم مشروع قرار االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلّة في األمم المتحدة"االحتفالية
إن قوى األمن ال تسمح بأي شكل من أشكال النشاط الذي يؤدي إلى فلتان "وقال الضميري، الثالثاء، 

، موضحاً أن المسيرات المقرر انطالقها يوم الجمعة "مني أو إطالق نار أو المس بالممتلكات العامةأ
حيث أنها تأتي بهدف تأييد " طابع احتفالي"المقبل بدعوة من حركة فتح ورئيسها محمود عباس، تتميز بـ

  .موقف سلمي وهو طلب منح فلسطين العضوية الكاملة في األمم المتحدة
  20/9/2011، قدس برس

  
  الرشق يندد بتهديد السلطة فصل من ال يشارك في فعاليات دعم التوجه لألمم المتحدة .19

، بتهديد محافظ "حماس"ندد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : دمشق
ات دعم بمالحقة وفصل كل موظف حكومي ال يشارك في فعالي) شمال الضفة الغربية المحتلة(نابلس 

  .التوجه لألمم المتحدة، لنيل االعتراف بدولة فلسطينية
، اليوم "فيسبوك"واعتبر الرشق، في تصريحات له عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل االجتماعي 

، إن تهديد محافظ نابلس جبرين البكري للموظفين الحكوميين الذين لن يشاركوا في )9-20(الثالثاء 
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تعدّ صارخ على حرية المواطن الفلسطيني، ومخالفة لكل "ئيس السلطة محمود عباس فعاليات التأييد لر
  ".األعراف والتقاليد

ليس "، مضيفًا أنه "استغالل الموظفين الحكوميين لخدمة برامج سياسية"وأكّد الرشق على رفضه التام لـ 
  .، على حد تعبيره" آخرألحد منّة على الموظفين؛ فهم يأخذون رواتبهم لقاء عملهم وليس لقاء شيء

وكان أفاد شهود عيان حضروا لقاء عقده محافظ نابلس، أمس اإلثنين، بأن البكري توعد بأن تالحق 
أجهزة أمن السلطة كل موظف حكومي ال يشارك في فعاليات دعم التوجه لألمم المتحدة، المزمع عقدها 

  .يومي األربعاء والجمعة المقبلين
رام اهللا، إلى إمكانية فصل " حكومة"الداخلية في " وزير"ء الذين حضره أيضا وألمح البكري في اللقا

ال يعقل أن يتلقى موظف ما رواتب من السلطة طيلة : "الموظفين الذين لن يشاركوا بالفعاليات، حيث قال
  ".ستة عشر عاما، ثم يعزف عن المشاركة بفعاليات سبتمبر

  20/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   وأميركا تقوالن ال لدولة فلسطين فماذا ستقول حماس"إسرائيل": أحمد عساف .20
طالبت حركة فتح من خالد مشعل وحركة حماس االنتقال إلى الجانب الذي يقف فيه الشعب : رام اهللا

الفلسطيني وأشقاؤه وأصدقاؤه الذين بلغوا ثالثة أرباع العالم لغاية اآلن، وأال تستمر بالوقوف كما تفعل 
  .ليوم إلى جانب أعداء شعبنا إسرائيل وحلفائها الذين يرفضون إقامة الدولة الفلسطينيةا

وأكد المتحدث باسم الحركة أحمد عساف في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، اليوم الثالثاء، أن 
توجه الحركة وأثناء جميع لقاءات المصالحة واالتصاالت التي جرت مع حماس قامت بشرح أهمية ال

لألمم المتحدة، وطلبت من حماس دعم هذه الخطوة ومحاضر االجتماعات تشهد على ذلك إال أن حماس 
استمرت في مواقفها العدمية والعبثية التي استمعنا إليها والتي ال تنطلي على أي طفل فلسطيني مستخدمة 

  .  مبررات ال أساس لها من الصحة
ماس ففي الوقت الذي ترفض فية دخول منظمة التحرير واستغرب هذا التناقض الواضح في مواقف ح

سعت وتسعى لخلق إطار بديل، تأتي اليوم لتتباكى على المنظمة والهدف هو إضعاف موقف القيادة 
  .الفلسطينية ليس إال

  20/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

   في األمم المتحدة بنتائج ايجابيةنإسماعيل رضوان يستبعد الخروج من الحراك الفلسطينيي .21
إمكانية إليجاد "قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن ثمة : )وكاالت(-الدين نادية سعد

خيارات عربية بديلة عن المساعدات المالية الغربية، وبخاصة األميركية، إذا امتلكت الدول العربية 
  ".اإلرادة والجدية الالزمة

الجانب العربي، إذا كان جاداً، يمكن أن يكون بديالً عن "ن األراضي المحتلة إن م" الغد"وأضاف لـ 
  ".التمويل األميركي بحيث ينأى بالجانب الفلسطيني عن الضغوط الممارسة عليه

المنظومة المتكاملة القائمة، بحيث ال تستطيع تلك الدول الخروج من إطار "ولكن المشكلة، بحسبه، في 
  ".لتي تتعامل مع االحتالل اإلسرائيلي، وهذا األمر ينطبق على السلطة الفلسطينية أيضاًالسياسة الغربية ا
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بنتائج ايجابية للجانب الفلسطيني، وإنما "واستبعد الخروج من الحراك الفلسطيني الراهن في األمم المتحدة 
طر المسعى على المتوقع الضغط لجهة العودة إلى مربع المفاوضات العبثية، رغم تحذير حماس من مخا

أقصى ما يمكن أن "وتابع قائالً إن  ".صعيد حق عودة الالجئين والثوابت الوطنية والمقاومة الفلسطينية
في الجمعية العامة لألمم المتحدة أو دولة مراقب بدون " دولة غير عضو"يتحقق للجانب الفلسطيني 

  ".األميركي" بالفيتو"صالحيات أو سيادة، بينما األمر محسوم في مجلس األمن 
  21/9/2011الغد، عمان، 

  
  ذهاب عباس إلى األمم المتحدة معركة سياسية تعني فشل التسوية: ماهر الطاهر .22

أكد ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج ماهر الطاهر أنهم في الجبهة ينظرون : دمشق
تراف بدولة فلسطينية على حدود ذهاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى األمم المتحدة لالع

معركة سياسية تعكس فشل مسار التسوية بالكامل، وتعيد القضية الفلسطينية إلى األمم " باعتباره 67
  ".المتحدة إلنهاء التفرد األمريكي بها

أن خطوة الذهاب إلى األمم المتحدة ال يجب أن " قدس برس"وأوضح الطاهر في تصريحات خاصة لـ 
نحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : "لسطينيا من أجل العودة إلى المفاوضات، وقالتكون تكتيكًا ف

نعتقد أن الذهاب إلى األمم المتحدة هو معركة سياسية نفهمها ليس في إطار العودة إلى المفاوضات وإنما 
مم المتحدة لتطبق نفهمها في إطار فشل المفاوضات وانتهاء عملية التسوية ونقل القضية الفلسطينية إلى األ

قراراتها وإنهاء التفرد األمريكي بها، بعد أن أثبتت واشنطن أنها عدوة للقضية الفلسطينية بدليل تلويحها 
  ".باستخدام الفيتو ضد مقترح فلسطين بالذهاب إلى األمم المتحدة

لمفاوضات، ألن نحن ال ننظر إلى الخطوة الفلسطينية باعتبارها تكتيكًا من أجل العودة إلى ا: "وأضاف
ذلك سيحيلها إلى عبث، وإنما ننظر إليها باعتبارها ضمن إستراتيجية تقوم على اإلقرار بفشل التسوية 
كما قلت، وقد أبلغنا هذا إلى الرئيس محمود عباس ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، وعلينا أن ننتظر 

  .، على حد تعبيره"الهدف من الذهاب إلى األمم المتحدة
  20/9/2011س، قدس بر

  
  أتمنى ان يعكس تصويت أوروبا حالة من التوازن بين مصالحها ومبادئها المعلنة: جمال نزال .23

 في دول أوروبا أنه يتمنى أن حركة فتحقال الدكتور جمال نزال الناطق باسم  :أشرف الهور -غزة 
  .'تنا ومبادئها المعلنةحالة من التوازن بين مصالحها في منطق'يعكس تصويت أوروبا في األمم المتحدة 

سيصعب علينا فهم تأييد أوروبا 'وقال منتقداً توجه بعض الدول األوروبية لمعارضة الطلب الفلسطيني 
للربيع العربي إن وقفت ضد مبادئها المنادية بالحرية والمساواة، وصوتت ضد حق فلسطين في االنضمام 

  .'كدولة إلى األمم المتحدة
على المحك في منطقتنا، وان تجاه تصويتها سيكون إشارة سيتم تحليلها 'باتت وقال ان مصداقية أوروبا 

  .'بعناية في الشارع العربي في هذه المرحلة الحساسة
وأكد أن التصويت السلبي سيعرض مبدأ حل الدولتين الذي تنادي به البيانات األوروبية المتكررة للخطر، 

  .'ال تجاه مطلبنا العادلبالتالي نحن نتوقع موقفا أوروبيا مسؤو'وقال 
 21/9/2011القدس العربي، لندن، 
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  سبتمبر/ فتح تنفي اتفاقها مع حماس على عدم تنظيم تظاهرات بغزة دعماً لتوجه أيلول .24

نفت حركة فتح أن تكون قد اتفقت مع حركة حماس على عدم تنظيم أي تظاهرة : أشرف الهور -غزة 
ية إلى األمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية في قطاع غزة لدعم توجه القيادة الفلسطين

  .مستقلة
وقال دياب اللوح مفوض العالقات الوطنية في حركة فتح بقطاع غزة ان ما ذكرته حركة حماس عن 

  .وجود اتفاق بينهما على عدم الخروج بمظاهرات تأييد للقيادة يمثل وجهة نظر حركة حماس
تعطى مساحة كافية ' طلبت في اجتماعها األخير مع حماس أن وقال في تصريح صحافي ان حركته

وأشار الى ان حركة حماس . 'للجماهير والناس للتعبير عن قناعاتهم ومشاعرهم في هذه اللحظة التاريخية
  ).سبتمبر(أبلغتهم خالل االجتماع أنها ليست مع أي عمل جماهيري مؤيد أو معارض الستحقاق أيلول 
 21/9/2011 القدس العربي، لندن،

  
  "النضال الشعبي"فرض اإلقامة الجبرية على أمين سر المكتب السياسي لـمحكمة إسرائيلية ت .25

أفرجت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية، أمس، عن أمين سر المكتب السياسي لجبهة النضال : القدس
ني أبو غوش، مع الشعبي الفلسطيني، عضو المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية عو

  . يوماً، وكفالة مالية30فرض اإلقامة الجبرية عليه لمدة 
واعتبرت الجبهة في بيان صحافي، أمس، قرار اإلقامة الجبرية بالجائر وغير الشرعي، ويأتي في إطار 

  .السياسة العنصرية لحكومة االحتالل اإلسرائيلي، في إطار حملتها المسعورة على القيادات الفلسطينية
شارت الجبهة إلى أن هذا اإلجراء لسلطات االحتالل يأتي للتضييق على أبناء الشعب الفلسطيني، وأ

  .وخصوصا أهالي القدس
  21/9/2011األيام، رام اهللا، 

  
  سياسيون بغزة يحذرون من مخاطر توجه عباس لألمم المتحدة .26

برلمانية، خالل ندوة نظمها والناطق باسم كتلتها ال" حماس"حذر مشير المصري، القيادي في حركة : غزة
دور الشباب في .. استحقاق أيلول "بعنوان  ) 9-20(مجلس طالب الجامعة اإلسالمية بغزة اليوم الثالثاء 

 من المخاطر المترتبة على خطوة الذهاب لألمم المتحدة بالشكل الذي تتم فيه، مشددا على ،"حماية الثوابت
وأكد أن هذه الخطوة هي  .ن أجل العودة للمفاوضات العبثيةأن ما يجري ليس أكثر من تحريك لألمور م

ابتداع للخروج من المأزق التفاوضي لما وصل له مسار التسوية، متسائلًا عن الميزات المرجوة من هذه "
ال بد من تحريك المسألة وال بد من فلك االلتباس من القضية وموقفنا أننا مع إقامة دولة "، وقال "الخطوة

وأشار إلى أن العدو الصهيوني عندما اغتصب  ". محررة مع عدم االعتراف بإسرائيلعلى أي أرض
أرضنا لم يذهب لألمم المتحدة إال بعد عام من إقامة دولته وبعد أن كرس موقفه لكي تعترف به المنظمة 

  .الدولية
وما تتضمنه من بدوره، جدد أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي رفض حركته لهذه الخطوة 

وشدد على أن ما يجري خطوة انفرادية، وعباس يتحمل  .تقسيم لفلسطين وتنازل عن الجزء األكبر منها
لم تجلب "كافة المسئولية عن تداعياتها، مستهجنًا استمرار التمسك بمسار المفاوضات العبثية رغم أنها 
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هذه الخطوات ال عالقة لكل الفلسطينيين "وقال  ."للفلسطينيين شيًئا إال مزيدا من التدمير والتهويد والقتل
بها وعلى عباس أن يعيد حساباته فيها، ومن الواجب أن نوجه صرخة قوية لعباس مفادها أن الفلسطينيين 

  ".والحضن الفلسطيني أولى بكثير من آمال أمريكية مهدرة
متحدة، لكنه شكك هو اآلخر في ورغم، أن جميل مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية، أيد الذهاب لألمم ال

مطلوب من القيادة المصارحة "وقال  .االستعداد لما بعد ذلك منتقدا عدم الوضوح في الملف برمته
والمكاشفة والوضوح من خالل الكشف عن ماهية الخطوة، وإجراء وحدة حقيقة جدية قبل الذهاب لمجلس 

خطوة للعودة إلى المفاوضات "أن يكون ما يجري ، وعبر عن خشيته "األمن، و تنفيذ اتفاقية المصالحة
  ".من جديد

من جهته، أشار الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف إلى أن عباس بنى استراتيجياته على أوهام 
أن نذهب ونحن ال نعرف ماذا بعد ذلك "، قائلًا "االستحقاق"وأمنيات، وتساءل عن الخطوة القادمة بعد هذا 

  ".فهذا منطلق خطير
 21/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  نتنياهو يؤكد استعداده لقاء عباس في نيويورك ويدعوه للعودة إلى المفاوضات .27

جدد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو دعوته لرئيس الـسلطة الفلـسطينية            : )فلسطين(الناصرة  
لدولة الفلسطينية على األمـم المتحـدة،       محمود عباس، العدول عن نيته طرح مشروع قرار االعتراف با         

  .والعودة إلى مسار المفاوضات عوضاً عن ذلك
بدورها؛ قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، إن نتنياهو مـستعد لطـرح جميـع القـضايا                 

  .الجوهرية على طاولة البحث مع الفلسطينيين
  20/9/2011، خدمة قدس برس

 
  "إسرائيل"ؤدي إلى إطالق صواريخ على كل تنب س أحادية الجاتسوية: نتنياهو .28

 قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، امس، إن التسوية المتسرعة أو التـسوية مـن                :رام اهللا 
جانب واحد أو عدم وجود اتفاق لن يؤدي إلى إطالق الصواريخ في الجنوب وفي الشمال فحسب، وإنمـا                  

  .على كل البالد
الل اجتماعه مع كتلة الليكود في الكنيست وعدد من رؤساء سلطات محلية من الليكـود،               وقال نتنياهو، خ  

إنه يتوجه إلى نيويورك ويعلم أنه لن يلقى استقباال دافئا وسيواجه ضغوطا شديدة في الجمعية العامة لألمم                 
حقيقـة  « أنها   ، بادعاء »الحقيقة الخاصة بنا  «وأضاف نتنياهو أنه سيتوجه إلى هناك لكي يعرض          .المتحدة

  .، على حد تعبيره»شعب يتعرض للهجوم المرة تلو المرة من قبل من يرفضون مجرد وجوده
  21/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  "سودانية"من أصول " نتنياهو ":القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي .29

ن رئيس الحكومـة بنيـامين نتانيـاهو ذو         كشفت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أ      : القدس المحتلة 
  .1949أصول سودانية، حيث ولد بمدينة حالوف الواقعة بشمال السودان في عام 
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، ولديـه شـهادة مـيالد       "عطا اهللا عبد الرحمن شـاؤول     "وأضافت القناة أن االسم الحقيقي لنتانياهو هو        
 الثانية، مشيرة إلى أن عائلته كانت من        سودانية، وله أقارب يحملون البشرة السمراء األفريقية من الدرجة        
  .أغنياء السودان، حيث يمتلكون أراضى على مساحات واسعة هناك

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة نتانياهو ذاع صيتها في مجال التجارة وبالتحديد في االستيراد والتصدير،               
 تانياهو الهجرة إلسرائيل،  موضحة أنه في أعقاب تولى جعفر النميرى رئاسة السودان، اضطرت عائلة ن           

  .فيما فضل بعضهم الهجرة للواليات المتحدة
وأوضحت الصحيفة أن نتانياهو كان يخفى دائما في شبابه وعندما جند في الجيش اإلسرائيلي إتقانه للغة                
العربية والنوبية، حيث إنه هاجر من السودان في عمر الخامسة عشرة، ولما وصل إسرائيل غير اسـمه                 

  .مين نتانياهو وأخفى أصوله السودانيةإلى بنيا
  21/9/2011، الرسالة، فلسطين

 
  دولة فلسطين شرعية: "سي ان ان"باراك لـ .30

قال وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود باراك، إنه ال يعارض إقامة دولة فلسطينية واصـفا هـذه                : تل أبيب 
  .'الشرعية'الدولة بـ

دة الفلسطينية بالعودة إلـى طاولـة المفاوضـات دون          ، القيا 'سي ان ان  'وطالب باراك في حديث لشبكة      
  .شروط مسبقة، مشيرا إلى أن الحل الوسط سيكون مؤلما إلسرائيل لكنه يؤمن أن هذا األمر ممكن

  21/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  »ةشهر االعتراف بالدولة الفلسطيني«غرفة طوارئ في الجيش اإلسرائيلي لمواجهة  .31
افتتحت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش اإلسرائيلي، أمس، غرفة طوارئ حربية           :  نظير مجلي  - تل أبيب 

خطر اندالع مواجهات مع الفلسطينيين بعد البحث في األمم المتحـدة فـي اقتـراح               «لمواجهة ما سمته    
  .»االعتراف بالدولة الفلسطينية

بلورت خطة عاجلة لتفعيل أنظمة طوارئ تمـنح الـشرطة          وكانت وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلية، قد       
» عنيفة«صالحيات واسعة، يدخل في نطاقها توقيف، اعتقال والتحقيق مع كل من يشارك في مظاهرات               

وقد أثارت هذه الخطة ردود فعل غاضبة لدى منظمـات حقـوق            . والعرب داخل إسرائيل  » اليهود«من  
 إعطاء الشرطة أدوات للتعامل مع حاالت اإلخالل بالنظـام          اإلنسان ورجال قانون، حيث إنها تسعى إلى      

العام واسعة النطاق، التي تخرج عن السيطرة وتشمل بنودها، السماح للشرطة باحتجاز المتهم بـاإلخالل               
بالنظام العام لمدة تسع ساعات بدال من ثالث، كما هو متبع اليوم، بافتراض نشوء حالة يصل فيها عـدد                   

  .اد كبيرة، بحيث ال تستطيع مراكز الشرطة استيعابهمالمعتقلين إلى أعد
 21/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  سيرى العاهل األردني دولة فلسطينية مكان دولته قريبا: "يديعوت"صحيفة  .32

هاجمت صحيفة إسرائيلية بشدة تصريحات العاهل األردني الملك عبـد اهللا الثـاني،             : )فلسطين(الناصرة  
ستخدام كل الوسائل الممكنة، بما فيها القوة العسكرية، لمنع توطين الالجئين الفلسطينيين            الذي لوح فيها با   

  ".دولة دمية"داخل األردن، واصفة المملكة األردنية بأنها 
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العبرية في افتتاحيتها المنشورة على موقعهـا اإللكترونـي، تحـت           / يديعوت أحرونوت /وقالت صحيفة   
، "الدولة الدمية لم يكن لها وجـود علـى أرض الواقـع أو الخريطـة              إن  ": "األردن هي فلسطين  "عنوان  

  ".دولة فلسطينية في األردن"وأضافت سيرى العاهل األردني قريبا 
تحكم دولة ال تحتوي على أمة أو شعب، بـل          "وزعمت الصحيفة العبرية، أن العائلة الحاكمة في األردن         

، مدعية أنـه    "عد أن جاءت من مختلف أنحاء الصحراء      خليط من القبائل التي استوطنت األردن حديثاً، ب       
  ".لم يكن هنالك شيء اسمه الشعب األردني"عندما طلب األردن االستقالل 

وادعت الصحيفة، في افتتاحيتها التي كتبها األكاديمي والقانوني اإلسرائيلي حاييم هاسغاف، أن ملكاً يحكم              
  . ، وفق تعبيره"دائم إزاء مصير دولته الدميةله الحق بأن يعيش في قلق "دولة بظروف األردن 

اتفاقية أوسـلو للـسالم مـع       "، وأن   "األرض مقابل السالم كذبة كبرى    "واعتبر كاتب االفتتاحية أن مقولة      
، مستبعداً أن تسمح الدولة العبرية بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، مبرراً ذلك              "الفلسطينيين حماقة 

ستسعى للتوحد مع دولة الفلسطينيين التـي سـتقام علـى أرض األردن، ال              "مة بالضفة   بأن الدولة المقا  
  ".محالة

،  بحماية األردن، ولو عسكريا، من       )11/9(وكان الملك عبد اهللا الثاني قد تعهد في تصريحات له األحد            
  ".ال ألحدأريد أن أطمئن الجميع؛ لن يكون األردن وطنًا بدي"أي خيارات قد تمس بمستقبله، وقال 

  20/9/2011، خدمة قدس برس
  

  "إسرائيل"يحذّر من مغبة دعم الفلسطينيين وتهميش " الكنيست"رئيس  .33
، رؤوفين ريفلين، أن جهود األسرة الدولية       "الكنيست"رأى رئيس البرلمان اإلسرائيلي     ): فلسطين(الناصرة  

، حـسب   " بضمان أمن الدولة اليهودية    دون االهتمام "بدأت تنصب شيئاً فشيئاً لصالح إقامة دولة فلسطينية         
  .رأيه

، من مغبـة    )20/9(وحذّر ريفلين، خالل لقائه مجموعة من سفراء دول االتحاد األوروبي، اليوم الثالثاء             
  .تخصها" مصيرية"تهميش تل أبيب وعدم إشراكها في اتخاذ قرارات وصفها بـ 

، من شأنه   "أحادية الجانب "تحركات الفلسطينية   وأوضح أن دعم وتأييد الدول األعضاء في األمم المتحدة لل         
تعميق انعدام الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين، فضالً عن توجيه رسالة مفادها أن إسرائيل             "أن يؤدي إلى    

  . ، على حد تقديره"ليست طرفاً في أية تسوية
  20/9/2011، خدمة قدس برس

 
   دبلوماسيين إسرائيليين إلى القاهرةأربعةعودة  .34

 ديبلوماسـيين  4عاد إلى القـاهرة ليـل أول مـن أمـس         أنه  قالت مصادر ديبلوماسية مصرية     : هرةالقا
القنصل اإلسرائيلي سامير عامير يوسف، ومستشار السفارة مورين لين، ورئيس األمن           : وهم. إسرائيليين

  .شيمون أيين، ونائبه يوحنا أيين
دى مصر يتسحاق ليفانون مـن المتوقـع أن         وذكرت مصادر ديبلوماسية مصرية أن السفير اإلسرائيلي ل       

  .يعود إلى القاهرة بعد موسم األعياد اليهودية، وأن أعدادا أخرى من الديبلوماسيين سيعودون تباعا
 21/9/2011، الراي، الكويت
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  الحكومة تخاذلت والسفير اهتم بنفسه فقط:  في القاهرة"إسرائيل "موظفو سفارة .35
بعد مرور أقّل من أسبوعين على اقتحام سفارة تل أبيب          : ير أندراوس  من زه  -'القدس العربي  '-الناصرة

في القاهرة، بدأ موظفو الشفارة بإخراج الغسيل الوسخ إلى اإلعالم العبري، حيـث تبـين أن الحكومـة                  
اإلسرائيلية التي تباهت بالعملية العسكرية لتحرير الموظفين رمت الموظفين الذين أعيدوا إلى تل أبيـب               

  .  تهتم بهمولم
العبرية في عددها الصادر أمس الثالثاء النقـاب عـن أن مـوظفي             ) يديعوت أحرونوت (كشفت صحيفة   

وجهوا رسالة شديدة اللهجة إلى وزارة الخارجية وطالبوا بتشكيل لجنـة           ،  السفارة اإلسرائيلية في القاهرة   
 خالل عمليـة االقتحـام، علـى حـد          تحقيق رسمية لبحث التخاذل اإلسرائيلي في تحريرهم من السفارة        

  . تعبيرهم
وجاء في الرسالة، كما ذكرت الصحيفة، أنّه خالفا لإلدعاءات اإلسـرائيلية الرسـمية، خـالل تحريـر                 
الموظفين، فإن السفير إسحاق ليفانون، لم يهتم بالموظفين وال بالحراس، بل اهتم بتخلـيص نفـسه مـن                  

  .ب المصريينالسفارة التي اقتحمها المئات من الشبا
  21/9/2011، القدس العربي، لندن

  
  إخالء القنصلية اإلسرائيلية في مارسيليا بعد إنذارات تفيد بمحاولة تفجيرها  .36

عمدت الشرطة الفرنسية، اليوم، على إخالء مبنى القنصلية اإلسرائيلية فـي مدينـة             : )فلسطين(الناصرة  
  . قنبلة على مقربة منها، إثر إنذارات تفيد بوجود)جنوب شرق فرنسا(مرسيليا 

، اتـصال   )20/9(وبحسب مصادر إعالمية إسرائيلية، فقد ورد الشرطة الفرنسية، صباح اليوم الثالثـاء             
هاتفي من شخص مجهول الهوية ادعى وجود عبوة ناسفة في مبنى القنصلية، دون تقـديم المزيـد مـن                   

  .التفاصيل
جـسم  "نى القنصلية، على شاحنة صغيرة بـداخلها        وأفادت بأن قوات الشرطة تمكّنت من العثور أمام مب        

عبارة عن قدر ضغط موصول بأسالك كهربائية، في حين شرع خبراء المتفجرات بفحص الجسم              " مشبوه
  .وقامت الشرطة بفرض طوق أمني حول مبنى القنصلية

  20/9/2011، خدمة قدس برس
 

  فلسطين من العرب" لتنظيف"كبير حاخامات المستوطنين يدعو  .37
دعا أبرز حاخامات عصابات المستوطنين اإلرهابيـة دوف ليئـور، إلـى            :  برهوم جرايسي  -صرة  النا

دعا ليئور إسرائيل إلى استغالل األوضاع القائمـة فـي           و .من العرب ) فلسطين التاريخية (تنظيف البالد   "
 واليمن،  إنه في ظل انفالت الزعران في ليبيا ومصر       "دول عربية كي تشن حربا على الفلسطينيين وقال،         

وتورط الغرب في أماكن مثل العراق، فإن إسرائيل تكون قادرة على تحريك دبابة في يهودا والـسامرة                 
  )".الضفة الغربية المحتلة(

  21/9/2011، الغد، عمان
 

  "إسرائيل"من ... يالتجسس عبر الخلو .38
محـالت لبيـع     محققا خاصا وأصحاب     22اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية األسبوع الماضي      : حلمي موسى 

 تخدم في تعقب أناس ألغراض      ،البرامج األلكترونية بتهمة تسويق ثالثة أنواع من برامج التجسس الهاتفي         
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فإن األمر يعني كل من يحمل جهاز هاتف خليـوي ذكـي،             .أمنية أو سياسية أو تجارية أو حتى عاطفية       
  .وخصوصا ما يعمل بأنظمة الجيل الثالث

خـارج  (وان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية اشترى البرنامج ربما للتجـسس          اعترف أحد المعتقلين بأن دي    و
يتبعـان  » الموسـاد «و» الشاباك«ومعروف أن جهازي    . على أصدقاء وخصوم على حد سواء     ) القانون

  . لرئاسة الحكومة
ا وم. ويتيح الهاتف إرسال رسالة نصية بريئة للجهاز المراد مراقبته تحمل أيضا برنامج التجسس المستتر             

 ذلك إذا كان الشخص     الىوإضافة  . لمرسل البرنامج » عبدا«أن يفتح الشخص المعني الرسالة حتى يغدو        
فإن بوسع مالك برنامج التجسس معرفة كل تنقالت حامل الجهـاز           ) GPS(المعني يستخدم برامج توجيه     

قام صاحب الجهاز   ويوضع البرنامج في الجهاز بحيث ال يتغير من واقع األمر شيء إذا             . وأماكن تواجده 
  : ولكن البرنامج يمكن إدخاله إلى أجهزة الهاتف أيضا عبر وسيلتين إضافيتين .بتغيير شريحة الهاتف

   .حوانيت إصالح الهواتف الخليوية حيث يوضع البرنامج من دون علم صاحب الجهاز -
  .عبر اإلغراء بدخول موقع ما على شبكة االنترنت من الجهاز -

من الصعب جدا معرفة أن الجهاز المعين يحتوي على برنـامج تجـسس ألن هـذه                ه  ويقول الخبراء ان  
ويرى الخبراء أن الوسـيلة     . البرامج حال تحميلها تخفي آثارها وال تظهر أبدا في أي من ملفات الجهاز            

الوحيدة إلزالة برامج كهذه إن وجدت في جهاز يتم عبر مسح كل مـا علـى الجهـاز مـن معلومـات                      
)FORMAT (كاملبشكل .  

  21/9/2011، السفير، بيروت
 

 
   تشرع باقامة مقطع جديد من السياج الفاصل على حدودها مع مصر"اسرائيل" .39

اكدت مصادر اسرائيلية الثالثاء بأن الجيش االسرائيلي سيشرع االسبوع المقبـل           : وليد عوض  - رام اهللا 
  . الحدود مع مصرباقامة مقطع جديد من السياج الفاصل الذي تواصل اسرائيل بناءه على

االذاعة االسرائيلية الرسمية انه من المقرر أن تشرع إسرائيل في إقامة السياج الحدودي بينها وبين               'وقالت
 75ومصر في المقطع ما بين قريتي كرم أبو سالم ونيتسانا األسبوع المقبل حيث يبلـغ طـول الـسياج                    

  .كيلومترا
قامة سياج آخر يحيط بمدينة إيالت مـن جهـة الجنـوب            وذكرت أن الدوائر األمنية اإلسرائيلية تنوي إ      

الغربي، علما بأن هذه المنطقة تشهد حركة تسلل نشطة من األراضي المصرية إلى إسرائيل، كما يخشى                
  .من تزايد نشاط عناصر المقاومة في المنطقة

  21/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  ها مؤخرا ينذر بتغيير يحدث حول"رائيلإس"ـما حدث للعالقات اإلقليمية والدولية ل: محللون .40
العبرية، عاموس هارئيل   ' هآرتس'قال المحلل للشؤون العسكرية في صحيفة       :  زهير أندراوس  -الناصرة  

إن ما حدث للعالقات اإلقليمية والدولية إلسرائيل مؤخرا يعكس ما سماه بالتطور اإلستراتيجي الجوهري،              
 بخريف إسالمي فحسب، لكنه ينذر بتغيير عميـق يحـدث حـول             ذلك أن األمر، بحسبه، ال يتعلق حاليا      

إسرائيل، وقريبا يتوقع أن تقف العالقات مع السلطة الفلسطينية أمام اختبار حقيقي مـع توجههـا لألمـم                  
  .المتحدة
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من ناحيته قال المحلل السياسي في القناة العاشرة بالتلفزيون اإلسرائيلي، نداف آيال إن انخفـاض قـوة                 
المتحدة األمريكية، خصوصا في منطقة الشرق األوسط،، ودخول الدولة العبرية فـي مـشاكل              الواليات  

وعراقيل، ومصر العاجزة عن فرض سيطرتها على الشارع، وتركيا التي تعمق الشرخ في عالقاتها مع               
 في عزلة تستدعي دق ناقوس      تل أبيب، وسورية المنشغلة في حرب أهلية، كل ذلك يجعل إسرائيل تعيش           

  .خطرال
  21/9/2011، القدس العربي، لندن

 
   وحدة استيطانية خالل شهر معظمها في القدس3050االحتالل أقر بناء : حماس .41

بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي " حماس"أفاد تقرير إحصائي صادر عن حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
ة، معظمها في مدينة القدس أقرت في غضون شهر واحد بناء أكثر من ثالثة آالف وحدة استيطاني

  .المحتلة
وبحسب تقرير المكتب اإلعالمي للحركة بشأن االنتهاكات االستيطانية في الضفة الغربية، خالل الفترة 

الجاري؛ ) سبتمبر(الماضي والخامس عشر من أيلول ) أغسطس(الممتدة ما بين السادس عشر من آب 
 االستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، حيث أقر خالل فإن االحتالل لم يتوقف في تسريع عمليات البناء

 وحدة استيطانية جديدة في عموم األراضي الفلسطينية المحتلة، 3050الفترة التي يغطيها التقرير بناء 
  . وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي القدس المحتلة2780

يستهدف الهوية والذاكرة والتاريخ "أن االحتالل  نسخة عنه،" قدس برس"وذكر التقرير، الذي تلقت 
والجغرافيا والثقافة الفلسطينية، خصوصاً في مدينة القدس من أجل السيطرة عليها، وتشويه الوعي 

  ".الفلسطيني وتفريغ ثقافة شعبنا وتغييب ذاكرته، من خالل تحريف المنهاج الفلسطيني الدراسي
عمليات المنظمة التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد المواطن ال"وسلَّط التقرير الشهري الضوء على 

تصاعد عربدة "، كما رصد التقرير "الفلسطيني وأرضه من خالل الهدم والتجريف وحرق المحاصيل
المغتصبين الصهاينة ضد الفلسطينيين، كاالعتداءات الجسدية، وحرق أشجار الزيتون، وتخريب 

  .، على حد تعبيره"الممتلكات
  21/9/2011س، قدس بر

  
  مواجهات بالضفة ومسيرات استفزازية للمستوطنين وتشديد األمن في القدس  .42

تصدى آالف الفلسطينيين امس لعدوان المستوطنين ومسيرتهم المركزية في :   جمال جمال-القدس 
شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث شن المستوطنون في شمال وجنوب الضفة الغربية سلسلة هجمات من 

وكانت اشد . نين الى سلفيت وقلقيلية تحت غطاء وحماية الجيش اإلسرائيلي الذي وفر لهم الحمايةج
االعتداءات في عصيرة القبلية وبيت لحم حيث اصيب عدد من الشبان الفلسطينيين برصاص المستوطنين 

ممتلكات الذين هاجموا القرى والمدن الفلسطينيين واحرقوا عشرات االشجار ودمروا العديد من ال
  .الفلسطينية

المقامة على اراضي قلقيلية النار في اراضي المواطنين التي » تسوفيم«واضرم مستوطنو مستعمرة 
وذكر شهود عيان انهم شاهدوا مجموعة من المستوطنين في . عزلها جدار الفصل العنصري شمال قلقيلية

الدونمات المزروعة بالزيتون، في اراضي المواطنين بتلك المنطقة قبل ان تشتعل النيران في عشرات 
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حين لم تتمكن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من الدخول الى تلك المنطقة بسبب منعها من قبل قوات 
  . االحتالل المتواجدة على البوابة الحديدة عند الجدار الفاصل

 على الشارع كما أقدمت مجموعات المستوطنين صباحاً على إلقاء الحجارة صوب مركبات المواطنين
الواصل بين رام اهللا ونابلس، كما اندلعت مواجهات متفرقة في مدخل مخيم العروب في الخليل، إضافة 

  . إلى حاجز قلنديا العسكري وبلدة سلوان بالقدس المحتلة
كما أفاد شهود من األحياء . وانتشرت قوات كبيرة من جيش االحتالل في مداخل مدن الضفة الغربية

ستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين في رام اهللا بأن هناك تحركاً لمدرعات القريبة من م
  .عسكرية إسرائيلية ونشاطات غير معتادة لها وتعزيزات في المكان

وشددت قوات االحتالل من اإلجراءات األمنية في القدس المحتلة عبر نشر آالف الجنود وعناصر من 
  . العسكرية داخل المدينة والبلدة القديمة والبلدات المجاورة لهاالشرطة ونصب العديد من الحواجز

  21/9/2011، الدستور، عمان
  

  مسيرات جماهيرية في المدن الفلسطينية اليوم دعما للتوجه لالمم المتحدة  .43
اكدت مصادر فلسطينية متعددة أن الضفة الغربية ستشهد اليوم االربعاء مسيرات  :رام اهللا ـ وليد عوض

ات شعبية في مراكز المدن الفلسطينية دعما لتوجه القيادية الفلسطينية لالمم المتحدة لمطالبتها وتجمع
  .1967بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود عام 

وطالبت المنظمات الشعبية الفلسطينية الثالثاء ابناء الشعب الفلسطيني بالمشاركة الواسعة في المسيرات 
  .اليوم االربعاء في مراكز المدن الفلسطينيةوالتجمعات الجماهيرية 

  .وأكدت المنظمات الشعبية أهمية المشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية المقررة اليوم
  21/9/2011، القدس العربي، لندن

  
  مواجهات عنيفة مع جيش االحتالل في قرية قطنة شمال غرب القدس .44

ين أهالي قرية قطنّة في شمال غرب القـدس المحتلـة،            اندلعت مواجهات عنيفة، ب   : توكاال– محافظات
وأفاد شهود عيان بأن جيش االحتالل فرض منذ ساعات بعد الظهر طوقـاً              .وجيش االحتالل اإلسرائيلي  

أمنياً في محيط البلدة الواقعة شمال غرب مدينة القدس، وشرع بتفتيش ومداهمة لبعض منازل القرية، كما                
  .بالقرية بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع» فتح«زل أمين سر حركة استهدفت قوات االحتالل من

ديمتري دلياني إن جيش االحتالل أطلق حملة استفزازية فـي        » فتح«وقال عضو المجلس الثوري لحركة      
  .قرية قطنّة منذ يوم أمس، حيث سير العديد من الدوريات التي تحرشت بأبناء القرية ونكّلت ببعضهم

اني أن جيش االحتالل أغرق البلدة بالغاز المسيل للدموع، وأن الغاز وصل إلى معظم منازل               وأضاف دلي 
  .القرية

  21/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  عشرات اإلصابات في مواجهات بين االحتالل والطالب في الخليل  .45
ات االحتالل أصيب عشرات الفلسطينيين بحاالت اختناق في مواجهات عنيفة اندلعت امس مع قو

  . االسرائيلي في بيت أمر في الخليل بالضفة الغربية 
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وأفاد الناطق باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بيت أمر محمد عوض، أن المواجهات 
اندلعت امس بين طالب المدارس واالحتالل بعد قمع الجيش لمسيرة نظمها الطالب لدعم توجه القيادة 

  .منالى مجلس األ
  21/9/2011، المستقبل، بيروت

  
  سرائيليجيش اإللرفع علم فلسطين على موقع ل .46

 فوجئ جنود االحتالل اإلسرائيلي في منطقة الخليل، برفع األعالم الفلسطينية على موقع لجيش :الخليل
  .'الخرصينا'االحتالل اإلسرائيلي في تل 

علم فلسطين على الموقع المذكور وإشعال النار في وقام جنود االحتالل بمطاردة الشبان الذين قاموا برفع 
  .محيطه، إال أنهم تمكنوا من الفرار

  20/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  تجمع حاشد في حديقة جبران أمام مبنى األمم المتحدة دعماً لالعتراف بدولة فلسطين: لبنان .47
لتحرير الفلسطينية واللقاء الفلسطيني اللبناني، للتجمع دعماً تلبية لدعوة فصائل منظمة ا: زينة برجاوي

 في مهرجان أكثر من ألفي فلسطيني ولبنانيشارك . لمطلب العضوية الكاملة لفلسطين في األمم المتحدة
 حرة ومستقلة عاصمتها  فلسطينيةبدولة، وطالبو في حديقة جبران أمام مبنى األمم المتحدة في بيروت

  . الذي يحفظ حق العودة194 وتنفيذ القرار القدس المحتلة،
الفلسطينيين الالجئين في «وقدم منظمو المهرجان مذكرة إلى ممثل األمين العام في لبنان، أكدوا فيها أن 

لبنان يدعون الدول األعضاء في هيئة األمم المتحدة إلى االعتراف الكامل بحق فلسطين باالستقالل، 
باستخدام الفيتو أن تمتنع عن انتهاك العدالة باستخدامه ضد حقنا في ويطالبون الدول ذات الصالحية 
  .»خدمة ألهداف االحتالل اإلسرائيلي

العمل الفوري لتحقيق مفاعيل االعتراف بالتوافق على صيغة إنهاء االحتالل وإجالء » ودعت المذكرة إلى
توطنات، متجاوزين الضغوط قواته عن أراضي الدولة الفلسطينية، وإجباره على تفكيك الجدار والمس

  .»األميركية واالبتزاز اإلسرائيلي
إذا كانت الفرضيات واالدعاءات اإلسرائيلية غير قانونية وال تنسجم مع قواعد القانون «أضافت المذكرة 

الدولي المعاصر وميثاق األمم المتحدة، فإن مطلب شعبنا الفلسطيني لعضوية فلسطين الكاملة في األمم 
مد بشكل أساسي على الدور الموحد للدول العربية في حمل المجتمع الدولي للضغط على المتحدة يعت

  .»إسرائيل إلنهاء احتاللها واالنسحاب من القدس عاصمة فلسطين وإزالة االستيطان
  21/9/2011، السفير، بيروت

  
   سنوات3 جلسة محاكمة على مدار 29تبرئة مراسل قناة األقصى بالخليل بعد  .48

م قاضي محكمة صلح الخليل الثالثاء ببراءة مراسل قناة األقصى الفضائية الصحفي عالء حك: الخليل
  . سنوات3 جلسة محاكمة على مدار 29الطيطي من التهم المنسوبة إليه، بعد 
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، 2008ودأب مراسل األقصى على المثول أمام المحكمة في مدينة الخليل منذ شهر تشرين األول للعام 
لصفاء بين عناصر األمة وخلق النعرات الطائفية بالعمل مع فضائية األقصى التابعة بتهمتي تعكير وحدة ا

  . لحركة حماس
التبرئة جاءت بعد رفع محاميه الخاص الئحة جوابية "إن " صفا"وقال الطيطي في تصريحات خاصة لـ

ة الشاهد وشاهد تم تفنيد التُّهم المنسوبة لي من خالل شهاد"وأضاف ". لهيئة المحكمة للنظر في الدعوى
النيابة وهو النائب أبو علي يطا، الذي وقف بجانبي، وأكد أني لم أمتهن عملي الصحفي بل كان عمال 

  ".مهنيا ومشرفًا
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تبرئة الصحفي الطيطي من نفس التهم، حيث تمت تبرئته في المرة 

 استأنفت على القرار، مما تسبب له بمعاناة استمرت حتى ، إال أن النيابة24/4/2009األولى بتاريخ 
  . جلسة اليوم

  20/9/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

    تؤيد التوجه إلى مجلس األمن من الفلسطينيين % 83: استطالع .49
 كشف استطالع للرأي أن األغلبية العظمي من الفلسطينيين يؤيدون التوجه إلى مجلس األمن: )أ.ب .د (

. للحصول على اعتراف بدولة فلسطين، فيما ال يرى نصف الفلسطينيين أن إعالن الدولة سيكون قريباً
يؤيدون التوجه % 83فإن ” المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية“ووفقاً لالستطالع الذي أجراه 

للمفاوضات من دون أنه ال فائدة من العودة % 74لمجلس األمن للحصول على االعتراف، في حين يرى 
  .مرجعية مقبولة أو تجميد لالستيطان

أن % 64وتوقع كذلك . بوقف التحويالت المالية وزيادة قسوة االحتالل” إسرائيل“أن تقوم % 78وتوقع 
وتوقع . تقوم واشنطن بقطع الدعم المالي للسلطة أو بقطع الدعم عنها وزيادة الضغوط السياسية عليها

في مجلس األمن ضد قبول دولة فلسطين في األمم ) الفيتو(ق النقض أن تستخدم واشنطن ح% 77
لم يتوقعوا % 43أن تصبح فلسطين عضوا في األمم المتحدة الشهر الحالي مقابل % 50وتوقع . المتحدة
وذكر أنه إذا جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما الرئيس محمود عباس . ذلك

%.                   34والثاني على % 59 المقالة إسماعيل هنية، فإن األول سيحصل على ورئيس وزراء الحكومة
 21/9/2011، الخليج، الشارقة

  
  استراتيجية إسرائيلية أم إلعاقة الدولة؟..التصعيد بالضفة .50

صعدت سلطات االحتالل في الفترة األخيرة مـن هجمتهـا االسـتيطانية علـى              :  أحمد المصري  -غزة
الفلسطينية في القدس المحتلة ومدن الضفة الغربية، عبر إعالنها عـن طـرح المزيـد مـن                 األراضي  

العطاءات لتنفيذ وإنشاء اآلالف من الوحدات االستيطانية الجديدة، عشية تقديم رئـيس الـسلطة محمـود                
  . عباس طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة

إن تـصاعد البنـاء     : "ئط واالستيطان خليل التفكجـي، قـال      الباحث المقدسي المختص في شؤون الخرا     
االستيطاني في الضفة الغربية غير مرتبط باستحقاق أيلول، على اعتبار أن االستيطان حالة اسـتراتيجية               

  ". لدى الحكومة اإلسرائيلية تحاول من خالله فرض سياسة أمر واقع
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ـ  و للحظة واحدة عن البناء االستيطاني، عمليـا        إن الجانب اإلسرائيلي لم يتوقف ول     ": "فلسطين"وأضاف ل
تواصل في كل لحظة دون االلتفات ألي قرار دولي، وهو يفرض األمر الواقـع وخاصـة بعـد ورقـة                    

  ". بل لليهود في كل العالم) إسرائيل(الضمانات األمريكية، وباعتبار أن القدس ليست عاصمة لـ
 ألف وحـدة  58شروع طويل األمد يقضي بإقامة وأشار إلى أن االحتالل وضع مخططات جديدة ضمن م        

سكنية جديدة، وإسكان المزيد من المستوطنين، وإقامة بنية تحتية كاملة، للوصول إلى الهدف االستراتيجي              
بعدم تقسيم المدينة، وإحالل األمر الواقع، بمنع وجود تواصل جغرافي في مناطق الضفة األخـرى فـي                 

:  وحول تأثير استحقاق أيلول على البناء االستيطاني؛ قال التفكجـي          .حال وجود اعتراف بدولة فلسطينية    
بالعكس تماما، فحتى في عملية السالم، زادت من البناء االستيطاني عن أوقات األزمـة، واالحـتالل ال                 "

  ". ينظر إلى عملية أيلول وغير أيلول، ألنه ببساطة ينظر إلى مصالحه واستراتيجياته
وني حنا عيسى، أن سلطات االحتالل صعدت مـن هجمتهـا علـى األراضـي               بدوره؛ أكد الخبير القان   

الفلسطينية في الضفة الغربية، من خالل تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة، وتوسعة المـستوطنات القائمـة               
ـ    . على أراضي المواطنين   تهدف من خالل ذلك إلى     ) إسرائيل(، أن   "فلسطين"وأوضح عيسى في حديث ل

 المنطقة يصعب تغييره في حال وجود أي مـشروع أو اعتـراف أممـي بالدولـة               إحالل واقع جديد في   
تسعى في الوقت الراهن إلى إضافة نقلة نوعيـة لوجودهـا فـي             ) إسرائيل:"(وقال . الفلسطينية المستقلة 

الضفة الغربية، وإحداث نقلة لمواجهة أي تغير في اللعبة السياسية، والموافقة على وجود فلسطيني مقطع               
  . ، مشددا على أن ذلك يعد مخالفة للقوانين الدولية المعروفة"الاألوص
ضـاعفت  ) إسرائيل(، إال   1967سرائيلي قد بدأ مشاريعه االستيطانية منذ عام        إن االحتالل اإل  : "وأضاف

 مستوطنات، فيمـا بلغـت      207خالل السنوات األخيرة من مشاريعها ليبلغ العدد اإلجمالي للمستوطنات          
  ". أعداد المستوطنين فيها ما يقارب مليون مستوطن

  20/9/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  يف تاريخ األقصى بادعاء وجود معالم مسيحية ويهودية فيه يحاول تزياالحتالل .51
نشر موقع إسرائيلي مساء أول أمس تقريرا إخباريا يدعي خالله المتحدثون اإلسرائيليون            : الضفة الغربية 

  .أن المسجد األقصى هو بناء مشترك للديانات الثالث اإلسالم والنصرانية واليهودية
اإلسرائيلية مساء األحـد،    " يديعوت أحرونوت "التابع لصحيفة   " اي نت و"وادعى التقرير الذي نشره موقع      

  .أن هناك معالم في المسجد األقصى بيزنطية أو مسيحية، ولكنها أخفيت وأضيفت إليها معالم إسالمية
كما ادعى التقرير أن قبة المعراج في المسجد األقصى هي بناء وكنيسة مسيحية، وأن مسجد قبة الصخرة                 

 بيزنطية وصليبية ومسيحية، إضافة لالدعاء بوجود آثار مـن الهيكـل المزعـوم داخـل                يتضمن آثاراً 
  .األقصى

بدورها، أكدت مؤسسة األقصى للوقف والتراث أن التقرير اإلسرائيلي بما احتواه من معلومات وأسلوب              
  ".ماكر وكاذب"وفحوى وطريقة عرض، هو تقرير 
عنه إلى أن المسجد األقصى المبارك هو مسجد إسالمي         نسخة  " السبيل"وأشارت المؤسسة في بيان وصل      

منذ قديم الزمن، وليس فيه أي تاريخ يهودي أو مسيحي، والبناء والعمران فيه كلّه إسالمي خالص، رغم                 
  .محاوالت تشويه تاريخه

  21/9/2011، السبيل، عمان
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  طن البديلقيادات حزبية تدين التهديدات اإلسرائيلية لألردن ومؤامرة الو: االردن .52
 نددت قيادات حزبية بالحملة التي تتبناها أبواق وسائل اإلعالم اإلسـرائيلية حـول              : هديل غبون  -عمان  

وصف األردن كوطن بديل للفلسطينيين، واعتباره جزءا من مشروع إسرائيل الكبـرى فـي المنطقـة،                
  .مطالبين الحكومة باتخاذ موقف حازم من التهديدات المتواصلة ضد األردن

عوت أحرنوت اإلسرائيلية مـؤخرا، حـول التأكيـد أن          يعتبرت قيادات حزبية أن افتتاحية صحيفة يد      وا
االردن وطن بديل للفلسطينيين، ما هي إال جزء من سلسلة تهديدات وتصريحات سابقة ضد األردن، التي                

ت لم تواجه بحزم من صانعي القرار األردني لآلن، باتخاذ خطـوات عمليـة علـى مـستوى العالقـا                  
  .الدبلوماسية والعسكرية والداخلية األردنية

وفي السياق أيضا، ندد مسؤول الملف الفلسطيني في حزب جبهة العمـل االسـالمي المهنـدس مـراد                  
العضايلة، بالتصريحات اإلسرائيلية المستمرة ضد األردن، والـدعوات المتعلقـة بجعلـه وطنـا بـديال           

  .للفلسطينيين
التمـادي  "دة الشعبية الدكتور سعيد ذياب مع سابقه، بضرورة الرد علـى            ويتفق األمين العام لحزب الوح    

بتعزيز الوالء الداخلي وتنفيذ إصالحات حقيقية، ودعم خيار إقامة الدولة الفلسطينية باالستناد            " اإلسرائيلي
  .إلى الثوابت، عدا عن تعزيز القدرات العسكرية للدولة األردنية

  21/9/2011، الغد، عمان
  

53. الدولة الفلسطينية«مهرجان خطابي أمام مبنى األمم المتحدة تأييدا لـ :انعم «  
» الحراك الجماهيري المؤكد لحق العودة والمؤيد إلعالن الدولة الفلـسطينية       «نظم  : أنس صويلح  -عمان  

أمس مهرجانا خطابيا أمام مبنى االمم المتحدة بجانب الجامعة االردنيـة للتنديـد باالنحيـاز االمريكـي                 
  .ربي غير المبرر للكيان الصهيونيوالغ

وأكد الحراك على قدسية حق عودة الفلسطينيين الى اراضيهم بعد االعتراف الدولي بالدولة الفلـسطينية،               
مشيرين الى ان كل ما يحصل من تحشيد إعالمي وسياسي من قبل وسائل وقنوات العدو الصهيوني هي                 

  .ة الدولة الفلسطينيةمحاوالت فاشلة إلجهاض المشروع الفلسطيني بإقام
21/9/2011، الدستور، عمان  

  
   تقاطع مؤتمر نصرة فلسطين في طهران   في االردنالحركة اإلسالمية .54

قررت الحركة اإلسالمية مقاطعة المؤتمرات والفعاليات التـي تقيمهـا ايـران            :  حمزة العكايلة  -عمان  
وم عالمي للقدس عكفـت طهـران       وسفارتها في عمان، وبخاصة المتعلقة بنصرة فلسطين، وتخصيص ي        

أوضح عضو المكتب التنفيذي في جماعة اإلخـوان المـسلمين النـاطق            و. على االحتفال به منذ سنوات    
الرسمي باسم الجماعة جميل أبو بكر أن قرار المقاطعة جاء احتجاجاً على الموقف الرسـمي اإليرانـي                 

  نهج دموي تجاه الشعب السوري في مواجهة       المؤيد والمساند للنظام السوري رغم ما يرتكبه من جرائم و         
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الحراك الشعبي المحق، منوهاً إلى أن الحركة بادرت بإجراء اتصاالت مكثفة وحـوارات مـع قيـادات                 
  .إخوانية عالمية لتبني موقف تجاه مقاطعة المؤتمر

21/9/2011، الدستور، عمان  
  

  "ديلالوطن الب"شبيالت يحذر من البحث في قضية الهوية األردنية و .55
طالب النائب األسبق المهندس ليث شبيالت في مهرجان خطابي أقامه الحراك           :  عبداهللا الربيحات  -عمان

في االردن، منتقـدا مـا      " حقيقي"الشبابي في حي الطفايلة في جبل التاج اول من امس، بإصالح سياسي             
   ".تهميشا يعيشه المواطن، وعدم قدرته على المشاركة في صنع القرار"اعتبره 

أي بحث في الهويـة،     "وعن الجدل المرافق لقضية الهوية األردنية والوطن البديل، حذر شبيالت من أن             
انطالقا من كذبة أن ما تبقى من األردن المنقوص، أي الضفة الشرقية قد أنهى صراعه مـع المـشروع                   

ه العـسكرية  الصهيوني، وأن حدوده الغربية غير مهددة، وأن األردن الجديد ليس له عـدو يحـشد قـوا         
لن يفضي إال الى نقل العداء الخارجي إلـى عـداء داخلـي    ) فإن هذا البحث  (واالجتماعية في مواجهته،    

  ".مفتعل
ال للوطن البديل، لكنه يعترف بوادي عربة، وال يقرن هذا الشعار بشعار العسكرة             : كل رافع لشعار  "وزاد  

ة العدوان على مستقبل األردن، من حيـث        من أجل العودة ليس إال جزءا من العدوان، بل هو رأس حرب           
  ".يدري أو ال يدري

دفاعا مـستميتا، غيـر صـادقة فـي         ) معاهدة السالم (الحكومة التي تدافع عن المعاهدة      "وقال أيضا ان    
  (...)".تصريحاتها الرافضة للوطن البديل 

لمطرود، وال يرى   الخطر األكبر على األردن هو الذي يرى الخطر في المواطن العربي ا           "وشدد على أن    
  ".خطرا في المشروع الصهيوني الطارد

  21/9/2011، الغد، عمان
  

  تؤكد موقف االردن الداعم لنيل فلسطين عضوية كاملة في األمم المتحدة" فلسطين النيابية" .56
اكدت لجنة فلسطين النيابية موقف االردن الثابت والداعم لالشقاء الفلسطينيين ودعمهم لنيل            :  بترا –عمان  

  .لعضوية الكاملة لفلسطين في األمم المتحدةا
العرب والمسلمين وجميع األصدقاء والمجتمع الدولي الـى دعـم هـذا    «ودعت اللجنة في بيان لها امس   

المطلب الذي نعتبره ابسط حقوق الفلسطينيين وعدم وضع العراقيل أمامه، آملين من البرلمانات العربيـة               
  .»طيع لدعم طلب االخوة الفلسطينيينواإلسالمية والصديقة بذل كل ما تست

  21/9/2011، الدستور، عمان
  

  المسيحي أمام العالم نصرة للقضية الفلسطينية رفع الصوت: قمة مارونية ـ أرثوذكسية .57
كان الهم المسيحي في المشرق العربي طبقاً رئيسياً على مائدة المحبة التي أقامها بطريرك              : غسان ريفي 

للروم األرثوذكس إغناطيوس الرابع هزيم لضيفه بطريـرك إنطاكيـا للموارنـة            إنطاكيا وسائر المشرق    
بشارة الراعي خالل القمة الروحية المارونية ـ األرثوذكسية التي عقدت بين رأسي الكنيستين في المقر  

وأجمع البطريركـان علـى      .البطريركي في دير سيدة البلمند، عصر أمس، بحضور عدد من المطارنة          
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 الصوت المسيحي أمام المحافل الدولية نصرة للقضايا الوطنية والعربيـة العادلـة والمحقّـة،               أهمية رفع 
  .وخاصة القضية الفلسطينية

  21/9/2011، السفير، بيروت
  

  ال مهلة زمنية محددة للبت بالطلب الفلسطيني والقرار العربي سيكون موحداً: نواف سالم .58
رئيس بعثة لبنـان الدائمـة الـى        ، أن   مارلين خليفة تها   عن مراسل  21/9/2011،  السفير، بيروت ذكرت  

هل سيطرح لبنان الطلب الفلسطيني مباشـرة       ،  "وفي رده على سؤال للسفير    نيويورك السفير نواف سالم     
ـ     على مجلس األمن الدولي؟    نحن على تنسيق يـومي     «: هو اآلتي » السفير«الجواب العلني الذي يقدمه ل

يتخذ سيكون قرارا عربيا وفلسطينيا متخذا في لجنة المبـادرة العربيـة            مع الوفد الفلسطيني واي قرار س     
عندما أستلم الطلب سأتصرف فيه منسقا مع اإلخوة الفلسطينيين،         «: يضيف سالم . »وفي الوفد الفلسطيني  

يصلنا الطلب فيدرسه المجلس ويشكل لجنة ممكن أن تنتهي أعمالها بجلسة واحدة وقد تتطلب أكثر مـن                 
 يتخذ المجلس موقفا على ضوء التقرير الذي تعده هذه اللجنة وقد تكون العملية طويلة األمد                جلسة، بعدها 

  .»أو قصيرة األمد
السفير سالم شـدد فـي حـديث الـى          ، أن   صفاء قره محمد   21/9/2011،  المستقبل، بيروت وأضافت  

ق غير قابل للتـصرف     مسألة االعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس األمن ح       "امس، على ان    " المستقبل"
، "بصفته ترجمة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وبالتالي هو حق غير قابل للتفاوض أو المقايضة              

  ".في مجلس األمن بل انها مسار ديبلوماسي طويل" جلسة يتيمة"المعركة طويلة وليست قضية "مؤكداً ان 
  

  لنروج  المسعى الفلسطيني للدولة مع سفير ايبحثالشيخ نعيم حسن  .59
بحث شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة الدرزية في فردان امس، مـع                  
سفير النروج في لبنان سفين آس، األوضاع العامة والمسعى الفلسطيني الـراهن فـي األمـم المتحـدة                  

  .للحصول على اعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين
الوقوف الكامل إلى جانب قضية فلسطين في المحافل الدولية بوجه          "ة  وأكد حسن للسفير النروجي ضرور    

بـالده  "، مذكرا بأن    "دعم خيارات الشعب الفلسطيني   "، في ما اعلن أس عن       "التعنت والصلف اإلسرائيلي  
  ".احتضنت اتفاقية أوسلو للسالم

  21/9/2011، المستقبل، بيروت
  

  لمتحدة ويثمن موقف مصر من غزةالبرلمان العربي يدعم التوجه الفلسطيني لألمم ا .60
أكد البرلمان العربي في ختام أعمال دورته العادية الثانية لهذا  :السيد السعدني، مراد فتحي - القاهرة

العام دعمه وتأييده لقرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، التوجه إلى األمم المتحدة بهدف الحصول على 
ستقلة وعاصمتها القدس، والحصول على العضوية الكاملة لدولة االعتراف الدولي بدولة فلسطين الم

وطالب البرلمان بضرورة قيام الدول العربية الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه  .فلسطين في األمم المتحدة
 قرار الكونجرس األمريكي، بالتهديد بقطع إدانةمنظمة التحرير لمواجهة الضغوط الخارجية عليها، مع 

وثمن البرلمان العربي الخطوات التي اتخذتها مصر بعد انتصار ثورة  .عن الشعب الفلسطينيالمساعدات 
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 يناير، لرفع الحصار عن قطاع غزة، معربا عن أمله أن تواصل خطواتها في هذا السياق، إلفشال 25
  .الحصار الصهيوني الجائر على القطاع

  21/9/2011الشرق، الدوحة، 
  

  طين على أساس أن فلسطين لكل الفلسطينيين نحن نعترف بدولة فلس:نجاد .61
 السلطة  محمود أحمدي نجاد عن طلب رئيساإليرانيالرئيس " النهار"سألت :  علي بردى-نيويورك 

، فأجاب بالفارسية وطلب الترجمة من  باألمم المتحدةعباس عضوية دولة فلسطينالفلسطينية محمود 
نحن . نحن نعترف بأن فلسطين طبعاً لكل الفلسطينيين": وزير الخارجية علي صالحي الذي قال بالعربية

  ".نعترف بدولة فلسطين على أساس أن فلسطين لكل الفلسطينيين
  21/9/2011النهار، بيروت، 

 
  وتدعو إلى رفع الحصار عن غزة" بالمر"التعاون اإلسالمي تجدد رفضها لتقرير منظمة  .62

أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة عقدوا اجتماع أعلنت منظمة التعاون اإلسالمي، أمس، أن : ).أ.ب.د(
منظمة في بيان لها، الوقالت . عمل في نيويورك شددوا فيه على دعمهم لرفع الحصار عن قطاع غزة

أمس، إن االجتماع أعرب عن الدعم الكامل للجهود الرامية إلى رفع هذه المسألة إلى السلطات القانونية 
وتم .  على التطورات الجارية في بعض الدول األعضاء في المنظمةوركز االجتماع .الدولية المختصة
تبادل وجهات النظر حول دعم مسعى الفلسطينيين إلى إقامة دولتهم ونيل العضوية في "خالل االجتماع 

 سبتمبر 23األمم المتحدة وذلك قبل االجتماع التنسيقي السنوي لمنظمة التعاون اإلسالمي الذي سيعقد يوم 
غير "دد األمين العام للمنظمة البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي إدانة المنظمة للحصار وج. "2011

  . بشأنه"بالمر" على قطاع غزة ورفض االدعاءات الواردة في تقرير "المشروع
  21/9/2011الخليج، الشارقة، 

 
  بنيويورك" ابمكافحة اإلره"داوود أوغلو يقاطع كلمة نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي في مؤتمر  .63

 قاطع وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، خطاب نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني :أنقرة
 .، بمقر منظمة األمم المتحدة في نيويورك20/9، المنعقد يوم الثالثاء "مكافحة اإلرهاب"أيالون في مؤتمر 

ي، بأن داوود أوغلو هم بمغادرة قاعة المؤتمر التركية، على موقعها اإللكترون" تي آر تي"وأفادت قناة 
، وذلك "اإلرهاب"فوراً بعد إنهاء خطابه الذي أكّد خالله على أهمية التعاون المشترك في مجال محاربة 

  .بالتزامن مع صعود أيالون إلى المنصة استعداداً إللقاء كلمته
  20/9/2011قدس برس، 

  
   شمال سيناء اعتقال عشرات الفلسطينيين المقيمين:مصر

 فلسطينياً من المقيمين في شمال سيناء في 36اعتقلت أجهزة األمن المصرية :  محمد رضوان-العريش
اآلونة األخيرة، التي صعدت فيها األجهزة المصرية حمالتها األمنية ضد الفلسطينيين المقيمين شمال 

 إن األجهزة األمنية تشن وقال سكان فلسطينيون في شمال سيناء. سيناء، خاصةً في مدينة العريش
حمالت دهم واسعة لمنازل السكان، وتعتقل خاللها العديد من الفلسطينيين، كما أنها تعتقل العديد من 

  . الفلسطينيين عند الحواجز األمنية التي تقيمها األجهزة بالقرب من األحياء السكنية الفلسطينية
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جرت لمعرفة أسباب تشديد الحمالت األمنية ضد وقال عدد من السكان الفلسطينيين، إن تدخالت عديدة 
السكان الفلسطينيين، لكن التدخالت مع الجانب األمني المصري لم تنجح في الوصول إلى أسباب حمالت 

  . االعتقال الواسعة التي تطال الفلسطينيين
  20/9/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  ئيلية في مصر مشاركاً بالهجوم على السفارة اإلسرا235تحديد هوية  .64

 في الهجوم على السفارة اإلسرائيلية  مشاركا235ً كشف مصدر أمني مصري عن تحديد هوية :القاهرة
وذكرت المصادر أن أجهزة عدة رصدت من خالل تقارير مصورة . "تصحيح المسار"يوم جمعة 

مام السفارة المشاركين أثناء حرق السفارة اإلسرائيلية، وتحطيم الجدار العازل وحرق السيارات أ
  .اإلسرائيلية في ميدان نهضة مصر

  21/9/2011الراي، الكويت، 
  

   بعد قرار مصر وقف تصديره"إسرائيل"تزايد تهريب سعف النخيل إلى  .65
  يوليو الماضي، قراراً/بعد أن أصدرت السلطات المصرية في تموز:  يسري محمد-  مصر/العريش

، تزايدت في األيام القليلة الماضية عمليات تهريب "إسرائيل"بمنع تصدير سعف النخيل المصري إلى 
وتقول وزارة الزراعة المصرية، إن  ."إسرائيل"السعف الذي يستخدمه اليهود في االحتفاالت الدينية، إلى 

  . ألف نخلة بشمال سيناء400عمليات التهريب يمكن أن تسبب الضرر لنحو 
 خالل "إسرائيل"إلى ) سعفة( ألف جريدة 450وتشير اإلحصائيات إلى أن مصر قامت بتصدير نحو 

 وحدها والباقي توزع "إسرائيل" من هذه الكمية المصدرة ذهب إلى %50الموسم الماضي، وأن أكثر من 
  .على الدول األجنبية األخرى

  21/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  المتحدة األمم لم يكشف موقفه من طلب عضوية دولة فلسطين في األوروبياالتحاد : لندن .66
اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان االتحاد االوروبي لم يكشف موقفه مـن  : لندن ـ ا ف ب 

طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في االمم المتحدة لممارسة اكبـر قـدر مـن الـضغط السـتئناف             
  .المفاوضات

لم نكشف مع الدول    'ويورك في بيان    وقال هيغ الذي التقى الثالثاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ني          
االخرى في االتحاد االوروبي موقفنا من طريقة التصويت على قرار قد يرفع امام الجمعية العامة لالمـم                 

انـه  'واضاف هيغ    .'المتحدة لممارسة اكبر قدر من الضغط على الجانبين للعودة الى طاولة المفاوضات           
الن ذلك لـن    'الفلسطينيين رفع رسالة ليدرسها مجلس االمن       ' نصحانه ال ي  'وتابع  . 'السبيل الوحيد مستقبال  

  .'يؤدي سوى الى مواجهة وستصطدم بفيتو امريكي
  21/9/2011، القدس العربي، لندن
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  نرفض الخطوات األحادية وال خالف على دولة فلسطينية تتمخض عن المفاوضات: ألمانيا .67
ي جيدو فسترفله عن تأييد بـالده لخيـار الـدولتين           أفصح وزير الخارجية األلمان   : عهود مكرم  -برلين  

إن : الفلسطينية واإلسرائيلية، موضحا أنه ال خالف على إعالن الدولـة الفلـسطينية، مـستدركا القـول               
عن قلق بـالده    » عكاظ«وأعرب في حديث لـ      .اإلعالن ينبغي أن تسبقه مفاوضات مكثفة بين الجانبين       

  .ه الفلسطينيين إلى األمم المتحدة قد تؤثر سلبا على عملية السالممن أن خطوات أحادية الجانب عبر توج
  21/9/2011، عكاظ، جدة

  
  الصين تتفهم طموحات الفلسطينيين للحصول على عضوية دولة باألمم المتحدة  .68

 قالت وزارة الخارجية الصينية انها تتفهم وتؤيد طموحـات          : وكاالت األنباء  - الدستور   -القدس المحتلة   
يين للسعي للحصول على عضوية كاملة في االمم المتحدة لكنها لم تصل الى حد االفصاح عـن                 الفلسطين

  .الكيفية التي ستصوت بها في هذا الشأن
  21/9/2011، الدستور، عمان

  
   التصويت كلينتون تدعو الفروف لرفض: االعتراف بدولة فلسطين .69

 الطموح الفلسطيني لتقديم طلب االعتراف      رغم أن الموقف األميركي واضح تجاه     : مينا العريبي : واشنطن
بالدولة الفلسطينية إلى األمم المتحدة، فإن مواقف دول عدة وخاصة األعضاء في مجلس األمن لم تحـدد                 

وتقوم الواليات المتحدة بدبلوماسية مكثفة إلقناع دول حليفة بعدم دعم الطلب المرتقب أن يقـوم بـه      . بعد
م الجمعة المقبل بتقديمه، بينما تبحث عن خطوات إضـافية إلظهـار            الرئيس الفلسطيني محمود عباس يو    

  .التزامها الملموس بدفع عملية السالم في الشرق األوسط
وهناك سيناريوهات عدة ممكن أن تتبلور في األيام الثالثة المقبلة تؤثر على الطلب الفلـسطيني، وقـال                 

ـ     . »ا ال نعلم مسبقا كيف ستتطور األمـور       إننا حق «: »الشرق األوسط «مسؤول أميركي رفيع المستوى ل
ولكن من بين السيناريوهات المطروحة إمكانية إصدار اللجنة الرباعية، التي تشمل الواليـات المتحـدة               

 -واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة، بيانا يوضح الخطوط العريضة لحل سلمي للنزاع العربي              
زيرة الخارجية األميركيـة هـيالري كلينتـون وعـدد مـن            وهذا كان موضع نقاش بين و     . اإلسرائيلي

المسؤولين المتواجدين في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، على رأسهم وزير الخارجية             
  .الروسي سيرغي الفروف

وأفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى حضر االجتماع بين كلينتون والفروف مساء أول مـن أمـس أن                 
أوضحت الوزيرة موقفها حول اعتقادهـا      «: كز بشكل كبير على الموضوع الفلسطيني، قائال      االجتماع تر 

بأن التحرك في األمم المتحدة ليس هو الطريق األفضل إلى األمام، وقد قضت غالبية وقتها تشجع وزير                 
  .»بالعمل معها على وجود طريق إلى األمام يعيد الطرفين إلى المفاوضات) الروسي(الخارجية 

كن من غير الواضح لدى الروس، ولدى الكثيرين في نيويورك، ما هي تلك الخطوات التي يمكـن أن                  ول
تدفع الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى المفاوضات بعد أكثر من عامين من فشل تلـك الجهـود، باسـتثناء                 

لعام الماضي،  وخالل ا . أسبوعين ونصف بعد اجتماعات الجمعية العامة لدى األمم المتحدة العام الماضي          
فشلت اإلدارة األميركية في إعادة الطرفين إلى المفاوضات مما يزيد من الشكوك حول إمكانية الخـروج                

  .بصيغة جديدة تحيي المحادثات مجددا
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راجعا الوضع الحـالي    «وأوضح المسؤول األميركي الذي حضر االجتماع بين كلينتون والفروف أنهما           
بل الرباعية لتحديد مسار ممكن للمفاوضات بين الطـرفين يمكـن أن            بما في ذلك العمل المتواصل من ق      

. »يؤدي إلى الهدف الذي تتفق عليه روسيا والواليات المتحدة وهو حل الدولتين المتفق عليه من الطرفين               
وطلب الوزيران من مندوبيهما مواصلة الجهود الحالية للتوصل إلى بيان من الرباعية لكن لم يتضح بعد                

  .لبيانشكل ذلك ا
حول إمكانية وضع القرار الفلسطيني للتصويت هـذا األسـبوع،          » الشرق األوسط «وردا على سؤال من     

ال أريد دخول لعبة التكهن، هناك أمور كثيـرة متحركـة، وهنـاك أطـراف               «: قال المسؤول األميركي  
ـ       . »متواصلة بأشكال مختلفة في هذه العملية      س األمـن،   وفي حال واصل الفلسطينيون توجههم إلى مجل

تنظر واشنطن إلى أعضاء آخرين ليمتنعوا عن دعم المبادرة الفلسطينية مما يفـشلها مـن دون الحاجـة                
وتعول اإلدارة األميركية على االعتماد على حلفائها األوروبيـين         ). الفيتو(الستخدام واشنطن حق النقض     
  . بعدم تأييد الطلب الفلسطيني

  21/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  سنواصل عملنا من أجل استئناف المفاوضات": إسرائيل"فير األمريكي في الس .70
قال السفير األمريكي في إسرائيل دان شابيرو ان بالده ستواصل عملها من أجـل  : غزة ـ أشرف الهور 

  .استئناف المفاوضات بين الطرفين حتى بعد التصويت المتوقع في األمم المتحدة على الطلب الفلسطيني
ضته ألي خطوة قد تتخذها إسرائيل ضد السلطة ومنها وقـف عمليـة التحـويالت الماليـة                 وأعلن معار 

إن واشنطن تعـارض    'وقال  . للضرائب لصالح الخزينة الفلسطينية، رداً على خطوة التوجه لألمم المتحدة         
ي بـين   التعاون األمن 'وشدد على أن    . 'الخطوات األحادية الجانب سواء قامت بها إسرائيل أو الفلسطينيون        

  .'الطرفين مهم للغاية ويعد من مصلحة الطرفين
  21/9/2011، القدس العربي، لندن

  
  لم نعلن موقفنا حتى اآلن من االعتراف بدولة فلسطين: مصدر فرنسي مرافق لساركوزي .71

الذي وصل إلى    [قال مصدر فرنسي مرافق للرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي       :  مينا العريبي  - واشنطن
م نعلن تحديدا موقفنا حتى اآلن، وذلك ألسباب معروفة خاصة أننا لم نر فحـوى الطلـب                 ل«: ]نيويورك

ـ . »الفلسطيني بعد ولم تتبلور الصورة بشكل كامل حول الخطوات المقبلة          : »الشرق األوسـط  «وأضاف ل
 مـن   لقد قلنا من البداية إننا سنلتزم بمسوؤلياتنا ونقوم بما هو مطلوب ولكن أوضحنا للفلسطينيين أنـه               «

وتابع أن دوال عدة حذرة من حسم موقفها من         . »الضروري عدم القيام بخطوة تمنع المفاوضات مستقبال      
الطلب الفلسطيني إذ إنها ال تعلم بعد فحوى الطلب باإلضافة إلى أنه من غير الواضح إذا كانـت هنـاك                    

ألمن لطلـب العـضوية     خطوات استباقية تجعل الفلسطينيين يعيدون النظر بقرارهم التوجه إلى مجلس ا          
  .الكاملة في األمم المتحدة

 21/9/2011، الشرق األوسط، لندن
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  برلمانات آسيا تدعم عضوية فلسطين في االمم المتحدة   .72
ادانت الجمعية البرلمانية اآلسيوية محاولة إسرائيل تغيير التراث الثقافي للشعب الفلسطيني تحـت             : عمان

 المسجد األقصى الشريف وفي محيطه، وفرض تغييرات في المنهاج          االحتالل، والحفريات الخطيرة أسفل   
التعليمي الفلسطيني، وتغيير األسماء العربية األصلية إلى أسماء يهودية، بما فيها إدراج أسـماء أمـاكن                
عبادة ومواقع تاريخية إسالمية ومسيحية فيما يسمى بقائمة التراث اليهودي، وتدمير المنازل والمراكـز              

 ومصادرة األراضي وبناء المستوطنات، خاصة في القدس وحولها، وفي جميع أراضي الـضفة              الثقافية،
الغربية المحتلة، واالستمرار في بناء جدار الفصل العنصري، والقـرارات العنـصرية الـصادرة عـن               

  . الكنيست اإلسرائيلي كقانون المواطنة والقانون الذي يصف إسرائيل بالدولة اليهودية
ة في بيان لها تضامنها الكامل مع طموحات الشعب الفلسطيني في الحصول على العضوية              واكدت الجمعي 

الكاملة لدولة فلسطين المستقلة في األمم المتحدة وناشدت حكوماتها تقديم الدعم الالزم لحصول فلـسطين               
  .على العضوية

  21/9/2011، الدستور، عمان
  

    في المنطقة " التغييرات"بانيتا وباراك يبحثان في البنتاغون  .73
أجرى وزير الدفاع األمريكي ليون بانيتا محادثات االثنين في البنتاغون مع وزير الحـرب              : )ب.ف  .ا  (
وذلك قبل أيام على طلب انضمام دولـة        ” التغيرات السياسية في المنطقة   “ايهود باراك حول    ” اإلسرائيلي“

قات األمنية بين الجانبين كما كررت الواليات       وأشار الوزيران إلى أهمية العال    . فلسطين إلى األمم المتحدة   
في المنطقة، حسب مـا أعلـن       ” إسرائيل”ـالتزامها في االبقاء على التفوق العسكري النوعي ل       “المتحدة  

وأضاف ان الوزيرين تطرقا خالل هذا اللقاء وهـو         . المتحدث باسم البنتاغون دوغالس ويلسون في بيان      
ايران والتغيـرات الـسياسية فـي       “تموز، مسألة   / يتا مهماته مطلع يوليو   الثاني بين الرجلين منذ تسلم بان     

  .”المنطقة ومكافحة االرهاب والوضع االقتصاد العالمي
  21/9/2011، الخليج، الشارقة

  
  الفلسطينيةكلينتون كلَّفت بلير إقناع كاميرون برفض الدولة ": االندبندنت" .74

الثالثاء أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كـاميرون  ' تاندبندان'كشفت صحيفة : 'القدس العربي'لندن ـ  
  .يتلقى سراً مشورة سياسية في الشؤون الخارجية من نظيره األسبق توني بلير

وقالت الصحيفة إن كاميرون حصل باآلونة األخيرة على نصيحة من بلير حول كيفية حل األزمة الدولية                
 استدعى رئيس الوزراء والزعيم األسبق لحزب العمال        واضافت أن كاميرون   .بشأن اقامة دولة فلسطينية   

لمناقشة هذه القضية، وذلك وفقاً لمصادر بوزارة الخارجية البريطانية، وحافظ          ' تشيكرز'إلى مقره الريفي    
منذ ذلك الوقت على اتصال منتظم مع بلير، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعيـة لعمليـة                  

  .ط، بعد أن دفن الوالءات الحزبية السياسيةالسالم في الشرق األوس
كما اصدر حزب العمال البريطاني امس بيانا اعلن فيه تأييده حصول الفلسطينيين على العضوية الكاملة               

  .في االمم المتحدة
  21/9/2011، القدس العربي، لندن
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  في الشرق االوسط" الخطيرة"مرشح جمهوري للرئاسة ينتقد سياسة أوباما  .75
 اتهم ريك بيري الرئيس باراك أوباما يوم الثالثاء لعدم وقوفه وراء اسرائيل حيث              -) رويترز(نيويورك  

يسعى حاكم تكساس لجذب تأييد الناخبين اليهود للفوز بترشيح الحزب الجمهـوري لخـوض انتخابـات                
  .2012الرئاسة عام 

 بترشـيح الحـزب     وقال بيري وهو مسيحي انجيلي يتصدر استطالعات الرأي بين الطـامحين للفـوز            
الجمهوري للرئاسة لعشرات من القيادات اليهودية في نيويورك ان سياسة أوباما فـي الـشرق االوسـط             

. كمسيحي لدي تعاليم واضحة بمـساندة اسـرائيل       "ومضى يقول   " .ساذجة ومتغطرسة ومضللة وخطيرة   "
  ."سأقف الى جانب اسرائيل كأمريكي وكمسيحي

  20/9/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  أوباما الرئيس اليهودي األول للواليات المتحدة: مجلة اميركية .76
، تحت هذا العنوان، كتبت مجلة نيويورك مجـازين        »الرئيس اليهودي األول   «- الحياة الجديدة    -رام اهللا   

عن الرئيس األميركي باراك أوباما بالخط العريض على غالف عددها األخيـر الـصادر أمـس األول                 
على صورة خلفية   » باراك أوباما هو أفضل صديق إلسرائيل حاليا      «عنوانا فرعيا يقول    االثنين، وأضافت   

  ).كيباه(لرأس الرئيس االميركي وهو يرتدي القبعة اليهودية التقليدية 
العتـب  «نشرت المجلة األميركية تحقيقا موسعا وصفت فيه سياسة أوباما تجاه اسرائيل بالقول الـشائع               و

  .رت ان اسرائيل تحتاج قسوة العتب رغم تمنعها وتعجرفها، واعتب»على قدر المحبة
ويكشف التحقيق عن احباط شديد يعانيه سكان البيت األبيض من يهود الواليات المتحدة الذين يعتبـرون                

  ).1981-1977(أوباما أشد الرؤساء األميركيين عداوة السرائيل منذ جيمي كارتر 
فاؤه اليهود األميركيون في فهم الحقيقة الساطعة بأن أوباما هو          لماذا يفشل نتنياهو وحل   «: وتساءلت المجلة 

  .»أفضل من تستطيع إسرائيل االعتماد عليه حاليا؟
  21/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  فنزويال تدعم االعتراف بالدولة الفلسطينية .77

شافيز امس برسالة الى    بعث الرئيس الفنزويلي هوغو ت    :  وكاالت - نيويورك   - رام اهللا    -القدس المحتلة   
االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون اعلن فيها دعمه للتحرك الفلسطيني الهادف الى الحصول علـى                 

وقال تشافيز الذي لن يتمكن من المشاركة في الجمعية العامة لالمم            .عضوية فلسطين في المنظمة الدولية    
ض السرطان في كوبا، ان فنزويال تدعم بالكامل        المتحدة هذا العام بسبب خضوعه لعالج كيميائي من مر        

  .»حق فلسطين في ان تصبح دولة حرة وسيدة ومستقلة«
 21/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   على دعم فلسطين باألمم المتحدة"دول االتحاد"رسالة من البرلمان األوروبي تحث  .78

رسالة إلى مفوضة العالقات الخارجيـة      وجه خمسة أعضاء في البرلمان األوروبي،       :  وفا –ستراسبورغ  
ـ          ، يحثونهم فيها دعـم الـرئيس       27في االتحاد األوروبي كاترين آشتون ووزراء خارجية دول االتحاد ال

  .محمود عباس في توجهه للحصول على حق فلسطين بمقعد في األمم المتحدة
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مان نجاح السياسة التـي     إن حصول فلسطين على مقعد في األمم المتحدة، هو حق لض          'وجاء في الرسالة    
يتبعها الرئيس محمود عباس، ورئيس وزرائه سالم فياض في إستراتيجية الالعنف والديمقراطية، إلنهاء             
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية فـي الـضفة الغربيـة              

  .'والقدس الشرقية
 عاما، منذ أن قبلت منظمة التحريـر        20رون السالم منذ أكثر من      إن الفلسطينيين ينتظ  'وأضافت الرسالة   

  .'فقط من فلسطين التاريخية% 22 لدولة فلسطين، التي تتضمن 1967الفلسطينية بحدود عام 
  20/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ".. إسرائيل"الزمن لم يعد في صالح : التلغراف .79

غراف إسرائيل إلى تغيير موقفها إزاء إعالن الدولة الفلسطينية من باب الحـرص             دعت صحيفة الديلي تل   
  .على المصلحة اإلسرائيلية، ألن الزمن كما ترى الصحيفة لم يعد في صالح إسرائيل

إن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة كانت قادرة على ممارسـة سياسـات           "وتفسر الصحيفة موقفها بالقول     
غير أن هذا كان    "وتستطرد  ". بسبب أن الفلسطينيين لم يكونوا يتمتعون بتأييد دولي كبير        التأجيل والتطويل   

وطبيعي أن االحتجاجات هذا الصيف ـ التي أسفرت عن تمكين ماليين الـشباب العـرب    . في الماضي
ع سياسيا ممن لم يخبروا شيئا سوى االحباط والقهر ـ قد جعلت الجيل الحالي من الشباب الفلسطيني رفي 

  .التعليم يشارك هذا الشباب طموحاته
  21/9/2011 ، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   وحدة سكنية ومرافق متنوعة إلسكان المهجرين752تنشئ " أونروا: "رفح .80

من وتيرة إنشاء مئات الوحدات السكنية إلعادة إسكان آالف         " أونروا"سرعت وكالة الغوث     :محمد الجمل 
ت منازلهم في محافظة رفح، بسبب االعتداءات اإلسرائيلية خالل األعوام األولى من            المهجرين ممن هدم  
  .انتفاضة األقصى

في مدينة رفح أن الوكالة بصدد اإلسراع فـي إنهـاء           " أونروا"وأكد الدكتور يوسف موسى رئيس مكتب       
 وحـدة سـكنية     752المرحلة األولى من المشروع الممول من قبل المملكة العربية السعودية، وتتضمن            
  .إضافة إلى أربع مدارس ومركزا صحيا وآخر مجتمعيا وسوقا وحضانة لألطفال

  21/9/2011، األيام، رام اهللا
  

  صحفي سويدي يحاضر حول سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين .81
حاضر الصحفي السويدي دونالد بوستروم حول سرقة االحتالل الـصهيوني ألعـضاء الـشهداء            : عمان

 . وذلك بمحاضرة ألقاها في مجمع النقابات المهنية أمس، بـدعوة مـن نقابـة المهندسـين                الفلسطينيين،
وبوستروم مشهور بتفجيره الفضيحة المدوية قبل عامين الخاصة بسرقة االحتالل الـصهيوني ألعـضاء              

  .الشهداء الفلسطينيين
  21/9/2011، الغد، عمان
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   أستراليا وجنوب أفريقياالجاسوس اإلسرائيلي في واشنطن حاول التجسس لصالح .82
 أن الجاسوس اليهودي األميركي، جنتـان        أمس، »نيوزماكس« كشف موقع األخبار األميركي،       :تل أبيب 

بوالرد ، الذي يقضي عقوبة بالسجن وتسعى الحكومة اإلسرائيلية إلطالق سراحه بدعوى أنه مـريض،               
يا، عارضا نقل المعلومـات الحـساسة       كان قد حاول العمل مع أجهزة استخبارات أستراليا وجنوب أفريق         

  . إليهما، قبل أن يعمل مع الموساد اإلسرائيلي
  21/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  من التفكير باستحقاقات أيلول إلى ما بعده .83

  ماجد كيالي
الذي حددته القيادة الفلسطينية موعدا لها لتقديم طلب نيـل العـضوية            " استحقاق أيلول "أخيراً أزفَ موعد    

، الذي مهـدت لـه طـوال العـامين          !)، ويا للمصادفة  194الدولة رقم     (كاملة في هيئة األمم المتحدة      ال
وبمخاطبة مختلف الدول لحثها على قبـول       ) في الضفة (الماضيين بالعمل على بناء مؤسسات هذه الدولة        

  .هذا الطلب
  االنقسام من حول االستحقاق

ومثال، فإن الفريـق الـذي      .  التباس، بين الفلسطينيين   معلوم أن هذه الخطوة كانت محط خالف، وموضع       
محضها تأييده انطلق في ذلك من اعتبارها خطوة إلى األمام في الصراع مع إسرائيل، وعلى أسـاس أن                  
نجاحها سيعني أن الفلسطينيين حققوا إنجازا سياسيا ودبلوماسيا على غاية في األهميـة، ال سـيما فـي                  

  .ام دولة مستقلة للفلسطينيينمواجهة إسرائيل التي ترفض قي
وفي إطار هذه النظرة، فإن هذا الفريق رأى في التوجه إلى األمم المتحدة نوعا من التمرد على المـسار                   
التفاوضي العقيم، الذي استطاعت إسرائيل تحويله إلى دوامة مرهقة ومهينة وال مخرج منها بالنسبة إلـى     

ى دولة يمكن أن يجعل الصراع بين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين           وبالنسبة له فإن التحول إل    . الفلسطينيين
بمثابة صراع بين دولتين، مع كل ما يترتب عن ذلك من استحقاقات في القانون الدولي وفي التعـامالت                  

  . الدولية
وال يخفى هنا، أيضا، أن القيادة الفلسطينية تسعى من وراء ذلك إلى تعزيز شعبيتها بـين الفلـسطينيين،                  

يقها إنجازا ما على الصعيد الدبلوماسي، في محاولة منها لتغطية اإلخفاق في العملية التفاوضية مـع                بتحق
  .إسرائيل

أما الفريق المقابل فيرى في هكذا خطوة امتدادا للمأزق التفاوضي الذي أسرت قيادتهم نفسها فيـه منـذ                  
ويتخوف أصـحاب   . ثر رحابة عقدين، ونتاجا لضيق أفقها وعجزها عن التحول نحو خيارات سياسية أك          

وجهة النظر هذه من أن تكون هذه خطوة أخرى في المجهول، ألنها ربما تتمخّض عن اختزال األهداف                 
الفلسطينية إلى مجرد دولة في الضفة والقطاع، واختزال تعريف الشعب الفلسطيني بفلسطينيي األراضي             

 الـشعب الفلـسطيني، وتـصفية قـضية          والالجئين من إطار   48، ما يخرج فلسطينيي     )1967(المحتلة  
الالجئين، وإلغاء المكانة القانونية لمنظمة التحرير، التي تعتبر بمثابة الكيان السياسي المعنـوي للـشعب               

  ).1994(الفلسطيني في أماكن وجوده كافة؛ وهو أمر أكدته تجربة تهميش المنظمة بعد قيام السلطة 
أيلـول  /سـبتمبر (ف إسرائيل بمنظمة التحرير في اتفاق أوسلو وفي التجربة التاريخية فقد كان ثمن اعترا    

هذه المنظمة لصالح السلطة، وإنهاء طابع حركة التحرر الفلسطينية وتحويلها إلى مجرد            " تطيير) "1993
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أيضا فقد كان ثمن ذلك اتفاقا منقوصا ومجحفا ومهينا للفلسطينيين          . سلطة محدودة السيادة، تحت االحتالل    
مثل بتأجيل البتّ بقضايا المستوطنات وحقوق الالجئين والقدس والحدود، وعدم توضـيح            وحقوقهم، ما ت  

ماهية الحل النهائي، وحتى عدم تعريف إسرائيل باعتبارها دولة محتلة، وهي أمور ما زال الفلسطينيون                
  .يدفعون ثمنها منذ عقدين
  االستحقاق في إشكالياته

 التبسيط، بل إنها جد معقدة، ذلك أن هذه الخطوة على كـل             طبعا ليست مسألة االعتراف بهذه الدرجة من      
ثغراتها وإشكالياتها والتحديات التي يمكن أن تنشأ عنها، تجد معارضة عنيدة لدى كـل مـن إسـرائيل                  

كأنها لم تنه   (ومثال، فهذه إسرائيل هددت بإنهاء العمل باتفاق أوسلو         . والواليات المتحدة األميركية، أيضا   
، وبتقييد السلطة ومنع العوائد الضريبية عنها، فيما تهدد الواليات المتحـدة بوقـف              !) زمن العمل به منذ  

  ".الفيتو"تمويلها لموازنات السلطة، وباستخدام حقها في النقض 
 -حتى لو كـان ناقـصاً     -وتفسير ذلك أن إسرائيل ترى بأن أي إنجاز تحققه السلطة في المحافل الدولية              

ها، وعلى حساب مكانتها الدولية؛ تماما مثلما عملت على تقـويض اتفـاق             سيكون بالضرورة على حساب   
  .أوسلو بالرغم من أنه اتفاق ناقص ومجحف ومهين بحق الفلسطينيين

ال يعني شيئا، وليس له جدوى من       " من مع؟ ومن ضد؟   "على ذلك فإن مناقشة هذا االستحقاق على طريقة         
وسيان أخفقـت القيـادة     . هلها وال يعطي إجابات مناسبة لها     الناحية العملية، وهو سؤال يبسط األمور ويس      

الفلسطينية أم نجحت في هذه الخطوة، فثمة أسئلة، وتداعيات ومخاطر وتحديات، وخيـارات ومتطلبـات               
  .جديدة ينبغي التعامل معها، وهذا ما ينبغي االشتغال به

، مـا هـي     "ماذا بعـد؟  "ة عن سؤال    مثال، في حال أخفقت هذه الخطوة فإن الفلسطينيين معنيون باإلجاب         
الخيارات البديلة الستعادة الحقوق بعد فشل خياري التفاوض واألمم المتحدة؟ ماذا بشأن المفاوضات؟ وما              

  العمل بشأن السلطة؟ وإلى أين سنذهب من هنا؟ وماهية االستعدادات واإلمكانيات والمتطلبات؟
أمام تحديات جديدة، إذ سينقل االعتراف الدولي مـن         بالمقابل فإن نجاح هذه الخطوة سيضع الفلسطينيين        

المنظمة إلى السلطة، وهذا يعني سياسيا وقانونيا انتهاء دور المنظمة، وحصر والية السلطة بالفلسطينيين              
  ).ولو كانت سيادة ناقصة(الذين يقطنون في اإلقليم الذي تم االعتراف بسيادتها عليه 

ن بقاء المنظمة من عدمه، فإن هذا األمـر سـيطرح تـساؤالت             فضال عن كل ما تقدم، وبغض النظر ع       
ماذا بشأن مصير الالجئين؟ هل سيصبحون في مكانة جاليات للدولة التي تم االعتـراف              : جديدة من نوع  

بها للتو؟ هل سيمنحون تلقائيا جنسيتها؟ وفي هذه الحال ماذا بشأن حقهم في العودة؟ أمـا فـي حـال أن                     
جئين، في أماكن لجوئهم الحالية، فماذا سيعني ذلك بالنـسبة لعالقـتهم القانونيـة       هؤالء سيبقون بمكانة ال   

بالدولة الناشئة؟ هل سيبقون فلسطينيين أم سيصبحون شيئاً آخر، أو ربما بمكانة شبيهة بمكانة فلـسطينيي                
ذا سيبقى ، أي خارج المعادالت السياسية؟ وحينها ماذا سيتبقى من مفهوم وحدة الشعب الفلسطيني؟ وما           48

  من مفهوم التحرر الوطني؟
ولعل مشكلة القيادة الفلسطينية في هذا الخيار أنها صورته كخيار إستراتيجي، أو بمثابة بديل سياسي عن                
المفاوضات، في حين أنه امتداد لها، وتم اعتماده لتحسين مكانتها في العملية التفاوضية ال أكثـر؛ وهـو                  

  "!ال بديل عن المفاوضات إال المفاوضات أوال وثانيا وثالثا" عقلية ، أو"الحياة مفاوضات"نتاج لعقلية 
معنى ذلك، أنه مهما حصل بشأن استحقاق أيلول فإن القضية لن تنتهي هنا، كما لم تنته سابقا ال بكارثـة                    

، وال بـضياع خطـة      )2001-2000(، وال بإخفاق مفاوضات كامب ديفيد وطابا        )1993(اتفاق أوسلو   
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، أي أن الشعب الفلسطيني سيواصـل       )2008" (مسار أنا بوليس  "، وال بنسيان    )2002 ("خريطة الطريق "
نضاله من أجل حقوقه، نجح االستحقاق أو لم ينجح؛ فهذه ليست نهاية الطريق؛ وهذا هو معنى التفكيـر                  

  .باستحقاقات ما بعد استحقاق أيلول
  لكن ما العمل؟ ما البديل؟

همية تعزيز وضع فلسطين على الصعيد الدولي وفي مختلف المحافل          إزاء كل ما تقدم ومع التأكيد على أ       
الدولية، إال أن ذلك يجب أن يرتبط بأفق سياسي واضح وبإستراتيجية تراعي متطلبات العملية الوطنيـة،                

عدا عن ذلك فإن علم القيادة أو اإلدارة هو في جزء مهم منـه يتعلـق بعلـم                  . ووحدة الشعب الفلسطيني  
  . وإدارتها بالطريقة األمثل للحصول على عوائد أو نتائج أكثر وأفضلاستثمار الموارد

لكن بالقياس على ذلك في موضوعنا، فإن القيادة الفلسطينية في كل سياساتها مازالـت تتمتـرس عنـد                  
، علما بأن ثمة مياهـا      )1993أوسلو  (المعادالت التي انطلقت منها عملية التسوية قبل عقدين من الزمن           

منذ ذلك التاريخ، وثمة معطيات دولية تغيرت، وثمة تغيرات في النظام الرسـمي    " النهر"ي  كثيرة جرت ف  
العربي،  جاءت محمولة على رياح الثورات الشعبية؛ وهذا ما ينبغي أن تلتفت إليه القيـادة الفلـسطينية                  

  .لتعزيز مكانتها وتحسين أوراقها
، وال تلقي باال ألوراقهـا اإلقليميـة        )الالجئين(سطينية  الالفت هنا أن هذه القيادة تهدر عمليا أوراقها الفل        

المتعلقـة  (والدوليـة   ) تغير معطيات النظام الرسمي بعد الثـورات العربيـة        (والعربية  ) التحول التركي (
، في محاوالتها لفرض معادالت جديدة لـصالح        )باستثمار أزمات الواليات المتحدة السياسية واالقتصادية     

، على أساس أن ما كان مقبوال واضطراريا في الظروف العربية والدولية السابقة مـا               الحقوق الفلسطينية 
  .عاد مناسبا وال الئقا وال مقبوال االستمرار به

لذا فإن المطلوب من القيادة الفلسطينية أن تحسم أمرها، ليس بتحسين شروطها في إطار اتفاقيات أوسلو،                
حو مراجعة كل المعادالت التي جرت بناء عليها عملية التـسوية،      فهذا لم يعد كافيا وحده، وإنما بالتوجه ن       

  .ال سيما لجهة البحث عن خيارات سياسية أخرى بديلة، تكون أكثر تجاوبا مع حقوق الفلسطينيين
وربما بات من المفيد والمجدي أكثر أن تبدي هذه القيادة نوعا من الحزم بوقف العملية التفاوضية، المذلة                 

ثية، وحمل الوضع برمته، مع الدول العربية، إلى األمم المتحدة، لتحميل المجتمع الـدولي              والمهينة والعب 
  .مسؤولية التسوية، وإنفاذ القرارات ذات الصلة التي كان اتخذها في شأن قضية فلسطين

 194 القاضي بتقسيم فلـسطين وإقامـة دولـة للفلـسطينيين، و           181وثمة قرارات مهمة، مثل القرارين      
ق العودة لالجئين وإيجاد حل عادل لقضيتهم؛ وكذا قرارات مجلس األمن الدولي، من القـرار               القاضي بح 

 2002 لعـام    1397، إلى القرار    1967 القاضي بانسحاب إسرائيل من األراضي التي احتلتها عام          242
  .القاضي بإقامة دولة فلسطينية

 إلى نهايته، إذا لم تستطع تحقيق النجاح        لكن السير في هذا المسار يعني أن هذه القيادة يجب أن تذهب به            
، إلى درجة الذهاب نحو حل السلطة، أو على األقل إنهاء دورهـا الـوظيفي               )بإقامة الدولة المرجوة  (فيه  

التفاوضي واألمني، وتقويض المعادالت التي قامت عليها اتفاقات أوسلو من أساسها، وكـشف إسـرائيل               
  .وأصوليةعلى حقيقتها كدولة استعمارية عنصرية 

وفي هذا اإلطار يمكن للفلسطينيين، وهذا هو األهم، أن يشتغلوا أكثر بترتيب بيتهم، وضمن ذلك إعـادة                 
اللحمة إلى ساحتهم، في إطار يحفظ سالمة التعددية والعالقات الديمقراطيـة، ويكفـل توجيـه الجهـود                 
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 للفلسطينيين إلعادة تفعيل منظمـة      ولعل هذه هي اللحظة العربية المواتية     . لمواجهة السياسات اإلسرائيلية  
  .التحرير وإعادة بناء مؤسساتها، واستعادة الحركة الوطنية لطابعها كحركة تحرر وطني

  لدى إسرائيل ما تخشاه وما تخسره
إذا استثنينا فئات محدودة تعايشت مـع       (على أي حال ليس للفلسطينيين ما يخسرونه في هذه المحاوالت،           

أن هكذا سلطة لم تنه الواقع االستعماري واالستيطاني والعدواني في األراضـي            ، ذلك   )امتيازات السلطة 
، بل إنها طمست هذا الواقع، من دون أن تتمكن حتى مـن إنتـاج كيانيـة سياسـية                   1967المحتلة عام   

  .للفلسطينيين، قادرة على التواصل والصمود والتطور
 هي التي ينبغي أن تخشى انسداد كل        -لفلسطينيينوليس ا -ولنفكر في األمر قليال بتأن، ذلك أن إسرائيل         

الخيارات التي تؤول إلى إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين، وانفتاح مسار التحول من حل الدولتين أو مـن                 
الحل الجغرافي نحو خيار الدولة الواحدة العلمانية الديمقراطية، وهي التي ينبغي أن تخشى من التحوالت               

  .لسياسية العربية، كما من تعرضها لعزلة دوليةوالتغيرات في البيئة ا
وفي الحقيقة فإن الظروف الدولية والعربية السائدة باتت تتجه بوضع عالمات شك حول وضع إسـرائيل                
وحول مشروعيتها، السياسية والقانونية واألخالقية في المنطقة، وهـذه المناخـات هـي التـي تـشجع                 

احدة الديمقراطية المدنية العلمانية، دولة المـواطنين أو ثنائيـة          الفلسطينيين على طرح مشروع الدولة الو     
القومية، ضد مشروع إسرائيل اليهودية الدينية العنصرية االستعمارية، باعتباره المشروع الـذي يـساير              

  .عجلة التاريخ فيما مشروع إسرائيل يسير عكس التاريخ
ية والعربية، التي تسير نحو ترسيخ قيم الحريـة         بمعنى أكثر تحديدا، فإن إسرائيل في هذه المناخات الدول        

والعدالة والكرامة والديمقراطية، باتت تتحول، أكثر فأكثر، إلى مجرد ظاهرة رجعية في المنطقة، تـسير               
  .على الضد من المسارات التي فتحتها الثورات الشعبية التي أعادت هذه المنطقة إلى التاريخ العالمي

 مصلحة أكيدة اليوم بتفحص المعطيات الجديدة والتحوالت الحاصـلة لتجديـد            هكذا، فإن الفلسطينيين لهم   
مشروعهم الوطني، واستعادة حركتهم السياسية لطابعها كحركة تحرر، وتحقيـق التطـابق بـين ارض               

  .فلسطين وشعب فلسطين ومشروع التحرر خاصتها
  20/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
    !؟'حماس'لماذا يا  .84

  يشانمحمد كر
اليوم ومع انطالق الفعاليات الشعبية والمسيرات السلمية الفلسطينية دعما للتوجه إلى مجلس األمن الدولي              
لطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية تكون القوى الفلسطينية قد دشنت مرحلة متميزة من لفت انتباه الرأي               

الـدعوة إلـى هـذا التحـرك        . عقـود العام الدولي إلى مدى الحيف الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ           
الجماهيري، الذي تزداد قوته من كونه يأتي بقرار عربي جماعي وفي سياق الثورات الشعبية المطالبـة                
بالحرية والكرامة، وجهت من قبل حركة فتح إلى كافة القوى الوطنية واإلسالمية والجماهير في الـوطن                

لقوى المعارضة، خاصة حركتي حمـاس والجهـاد        والشتات، وكان مؤسفا للغاية أن تتغيب عنه بعض ا        
  .اإلسالمي

كان مفهوما للغاية أن تتحفظ حماس على أي منطق يبدأ من منطق التسوية السلمية للصراع مع إسرائيل                 
 لكن أن تقف ضد سعي      - رغم ما يطبع أحيانا تحفظها هذا من بعض االرتباك أو التناقض           -أو يعود إليه    
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وتتضمن ' خطوة انفرادية 'مم المتحدة وأحيانا بنفس المفردات اإلسرائيلية من قبيل         القيادة الفلسطينية في األ   
، فهو أمر يستدعي التوقف عنده فعال ألنه يفتقر إلى الحد األدنى من الحصافة الـسياسية                'مخاطر كبيرة '

  .التي يفترض أنها تتوفر لدى هذا الفصيل اإلسالمي المحترم والواسع الشعبية
وحتى للجهاد اإلسالمي أن يشاركا، ولو رمزيا، في هذه التحركات الشعبية حتى مـن              كان يمكن لحماس    

كان . باب المساندة النقدية لهذه الخطوة بل وحتى من باب إحراج الرئيس محمود عباس والمجتمع الدولي              
قـاطع  ذلك كفيال بالقول إن حماس، التي لم يكن من العدل وال من احترام أصول اللعبة الديمقراطية أن ت                 

ألنها فازت في انتخابات حرة ونزيهة، تشارك في مبادرة القيادة الفلسطينية، رغم كل التحفظات، حتـى                
تثبت أن كبار مدعي احترام الشرعية الدولية في العالم، وأساسا الواليات المتحدة، ما زالوا على نفـاقهم                 

غيض هو آخر ما تعرفه البشرية      الواضح واستعدائهم المزمن لتطلعات شعب نحو االنعتاق من استعمار ب         
إن نجح مسعى القيادة الفلسطينية ستكون حماس جزءا من هذا النجاح وإن فشل يمكن لحمـاس أن                 . اليوم

تقول لقد وقفنا معكم حتى ال نتهم بالتقصير ولكننا كنا نعرف مسبقا هذا المآل فتعالوا إذن نبحث معا عـن   
  .شرين سنة الماضيةتوجه بديل لكل ما دأبتم عليه عبثا طوال الع

ال ' معـروف 'فيها أبو مازن فـي      ' تورط'لم تكتف حماس بأن أضاعت هذه الفرصة التي كان يمكن أن            
بل سقطت فـي    ' !ألم نقل لك بأن ال شيء يرجى من هؤالء؟        'يكلفها شيئا في الحقيقة ألنه جاء من منطق         

  .أعصابها أكثرتصريحات عديدة متناقضة لقادتها ما كان لها أن تقع فيها لو ضبطت 
طوق 'غريب مثال أن يقول إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقال إن الذهاب إلى األمم المتحدة                

انتظـار الثـورات    'وإنه كان على الفلسطينيين     (!!) 'نجاة للكيان اإلسرائيلي وأمريكا بعد الثورات العربية      
وكأنـه ال   (!!) ' قف الفلسطيني ويحمي الحقـوق    العربية واستثمار حركة الشعوب العربية بما يقوي المو       

  .يكفي ما انتظروه حتى اآلن
وفي الوقت الذي يقول فيه هنية إنه ال اعتراض على إقامة دولة على أي جـزء مـن األرض يجـري                     
تحريره، وهذا موقف عاقل جدا، يأتي القيادي اآلخر في الحركة خليل الحية ليقول إن على الفلـسطينيين                 

العتراف بالدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني أي على فلسطين التاريخية لعام            التوجه بطلب ا  
 مع أن أكثر الحالمين من دعاة التوجه إلى األمم المتحدة ال يطمعون في المطالبة بأكثر من قـرار                   1948

خرى معتـرف    فكيف تذهب إلى المنظمة الدولية لتطالب بأن تحل دولة مقابل دولة أ            1947التقسيم لعام   
  .هناك حد أدنى من المنطق! بها؟

ال أحد يلوم حركة الجهاد اإلسالمي ألنها متناغمة مع نفسها وترفض كل ما له عالقة بالتسوية وهـي ال                   
 حتى ال ننـسى،     1993لعام  ' أوسلو'تشارك أصال في مؤسسات السلطة الفلسطينية، التي هي نتاج اتفاقية           

ريد أن يقبل بها المجتمع الدولي ويتعامل معها فقـد أخطـأت كثيـرا              وت' تلعب السياسة 'أما حماس التي    
  .في التعامل مع ما يسمى استحقاق أيلول، فهل من سبيل لتصحيح ما ولو بقدر؟ نرجو ذلك' تلبكت'و

  21/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  لماذا لن يعود الشرق االوسط الى ما كان عليه مرة اخرى؟ .85
  روبرت فيسك

ين سيثبتون بهذه المبادرة، بشرط الحصول على اصوات كافية في الجمعية العامـة، وعـدم               ان الفلسطيني 
 االسرائيلية، انهم يستحقون الحياة في دولـتهم  -تراجع الرئيس محمود عباس في وجه السطوة االميركية  
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تعمراتها اذ انهم سيؤكدون الشقائهم العرب ما تحب اسرائيل ان تدعوه عندما تقوم بتوسيع مـس              . المستقلة
الواليات المتحدة واسرائيل لن تتمكنا مرة اخرى مـن         "، بان   "حقائق على االرض  "على اراض مسروقة    

  ".زجرهم وان يعمد العرب الى لعق جراحهم
" خارطـة الطريـق   "و" مـسيرة الـسالم   "لقد فقدت الواليات المتحدة نفوذها في الشرق االوسط وسقطت          

  .انية في مهاوي التاريخوكل الحركات البهلو" اتفاقات اوسلو"و
بعد ان سرق االسرائيليون الكثير من االراضـي        " فلسطين"ويصعب مع ذلك التفكير في كيفية اقامة دولة         

ونظرة الى المستعمرات اليهودية وقيودها علـى بنـاء مـساكن           . العربية لتنفيذ مشروعاتهم االستعمارية   
طيلها لنظـام الـصرف الـصحي والطرقـات         فلسطينية بما ال يتجاوز طابقا واحدا وفرض عقوبات بتع        

وفي بعض االحيان اشك في ان الشيء الوحيد الـذي          . المخصصة للمستوطنين االسرائيليين دون غيرهم    
  .هو تمسك الفلسطينيين العنيد بحقهم في الوجود" اسرائيل الكبرى"يمنع وجود 

م المتحدة، سواء كان في الجمعية      فهذا االقتراع في االم   . غير ان موضوع اليوم يتناول شؤونا اوسع كثيرا       
العامة او مجلس االمن، سيؤدي الى انقسام في الغرب، بين اميركيين واوروبيين وعشرات مـن الـدول                 

: وسوف يزيد من تشقق االنقسامات في االتحاد االوروبي       . االخرى، والى انقسام بين العرب واالميركيين     
  .نسا وبطبيعة الحال بين اسرائيل واالتحاد االوروبيبين اوروبا الشرقية والغربية، بين المانيا وفر

وبشكل عام، يتنامي الغضب في العالم منذ عقود من القوة االسرائيلية ووحشيتها العـسكرية واجراءاتهـا    
االستعمارية، ففي الوقت الذي يشعر ماليين االوروبيين ضمنا بمسؤولياتهم التاريخيـة عـن المحرقـة               

لعنف في الدول االسالمية، فانهم لم يعودوا يخنعون بعد االن فـي انتقـاداتهم              اليهودية، ويدركون تماما ا   
وهناك عنصرية في الغـرب، وسـتظل كـذلك، ضـد           . خشية االساءة التعرض لالتهام بمعاداة السامية     

واال فكيف يمكن وصف المستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربيـة          . المسلمين واالفارقة واليهود ايضا   
  ؟"العنصرية" للفلسطينيين العرب المسلمين االقامة بها اال بـحيث ال يحق

فحكومتها المجنونة ساقت شعبها على هذا الطريق نحو الهالك، بما يمكن           . والسرائيل يد في هذه المأساة    
ان نخلص الى انه بسبب خشيتها المحمومة من الديمقراطية في تونس ومصر، ورفضها االعتـذار عـن            

قافلة سفن حرية غزة العام الماضي ورفضها ايضا االعتذار الى مصر لقتل خمسة             مقتل تسعة اتراك في     
  .من رجال الشرطة خالل عملية تسلل الى اسرائيل

فالحكومة .  شهرا 12وعليه فانها تودع حلفاءها االقليميين الوحيدين، تركيا ومصر، خالل ما ال يزيد عن              
د باراك، واغبياء مثل وزيـر الخارجيـة افيغـدور          االسرائيلية تضم اشخاصا متزنين محتملين مثل ايهو      

  .ليبرمان، وكان االفضل السرائيليين ان يكون لديهم ما هو افضل من ذلك
قد تكون اسرائيل انشئت بصورة غير عادلة، والدليل على ذلك الفلسطينيون في الشتات، لكنهـا اقيمـت                 

ع الملك عبد اهللا االردني بعد حـرب        وكان مؤسسوها قادرين على التوصل الى اتفاق م       . بصورة قانونية 
غير ان الهيئة التي منحت اسرائيل شرعيتها كانت االمم .  لتقسيم فلسطين بين يهود وعرب     1948-1949

، وكان االميركيون اول    1947) نوفمبر( تشرين الثاني    29المتحدة التي التقت لتقرير مصير فلسطين في        
  .من اقترع على قيامها

 التاريخ، فان اسرائيل هي التي ترغب في منـع االمـم المتحـدة مـن مـنح                  واالن، في اوج سخريات   
  .ضد تلك الشرعية" الفيتو"الفلسطينيين شرعيتهم، واميركا هي التي ستكون اول من يستخدم حق النقض 
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هل تستحق اسرائيل الوجود؟ انه سؤال محير، يبرز بانتظام وبغفلة من الزمن من قبل من يطلق علـيهم                  
فالدول، وليس االفراد، هم الذين يمنحـون  . ل، ويبرز امامي بانتظام ولكن على فترات ابعد     انصار اسرائي 

اذ ايـن بالـضبط تقـع       . وان يفعل افراد ذلك، فان عليهم ان ينظروا الى الخارطـة          . الدول حق الوجود  
ايـن تقـع    اسرائيل جغرافيا؟ انها الدولة الوحيدة على وجه الكرة االرضية التي ال تعرف والتي لن تعلن                

 الذي يرغب به عبـاس ويمقتـه نتنيـاهو، ام         1967هل هو خط الهدنة الدولي، حدود       . حدودها الشرقية 
  الضفة الغربية الفلسطينية من دون مستوطنات، ام الضفة الغربية باكملها؟

ية، هل يمكنك ان تطلعني على خارطة للمملكة المتحدة التي تضم انكلترا وويلز واسكتلندا وايرلندا الشمال              
 منطقة في ايرلندا المستقلة     26لكن اذا اطلعتني على خارطة المملكة المتحدة التي تضم          . ولها حق الوجود  

داخل المملكة المتحدة وتظهر ان دبلن بريطانية وليست ايرلندية، فانني سأرفضها، فهذه دولة ال تـستحق                
ي تتعلق باسرائيل، تقيم كل سفارات      وهذا هو السبب انه في الحالة الت      . الوجود ضمن هذه الحدود المتسعة    

  .الغرب بما فيها االميركية والبريطانية في تل ابيب وليس القدس
في الشرق االوسط الجديد وفي خضم النهضة العربية وثورة الشعوب الحرة من اجل الكرامة والحريـة،                

امة وبالنقض االميركـي    فان عملية االقتراع هذه في االمم المتحدة، اذا كانت تحظى بموافقة الجمعية الع            
وارتبطت . في مجلس االمن، تمثل عمال مفصليا، وليس مجرد قلب ورقة كتاب، وانما انهيار امبراطورية             

السياسة الخارجية للواليات المتحمدة بخشيتها من اسرائيل لدرجة ان اصبح كل رجال ونساء الكـونغرس          
بوع في مكان بارز ليس باعتبارهـا الدولـة         يحبون اسرائيل اكثر من اميركا، ان اميركا ستقف هذا االس         

وودرو ويلسون ومبادؤه االربعة عشر لتقرير المصير، وليس باعتبارهـا          ) الرئيس السابق (التي نشأ فيها    
الدولة التي حاربت النازية والفاشستية والعسكرية اليابانية، وال الدولة التي تحمل شعلة الحرية التي قيـل                

يمثلونها، ولكن باعتبارها دولة االنانية والرعب التي اضطر رئيسها بعد تعهـد            " االباء المؤسسين "لنا ان   
  .بتعاطف جديد مع العالم االسالمي الى التراجع ودعم قوة احتالل ضد شعب ال يطالب اال بدولة مستقلة

يعـرب  انه قوي في خطاباته، . ؟ ال اعتقد ذلك"رحم اهللا اوباما"فهل يحق لنا القول مثلما قلت في الماضي  
عن محبة كاذبة في اسطنبول والقاهرة خالل اشهر من انتخابه، وسيثبت هذا االسبوع ان اعادة انتخابـه                 
اهم من مستقبل الشرق االوسط، وان مطامعه الشخصية ان يبقى على مقعد الرئاسة هو الهدف االول في                 

رجال يفتـرض ان لديـه    وفي هذا االطار وحده، فان من سقط المتاع القول ان           . وجه معاناة شعب محتل   
وفي الشرق االوسط الجديد، حيث يطالـب العـرب بـذات           . مثال عليا يظهر نفسه بهذا القدر من الجبن       

  .الحقوق والحريات التي تقول اسرائيل واميركا انها ترفع راياتها، ال يخرج االمر عن كونه كارثة مذهلة
، "فلسطين" واالصرار على سالم عادل في       ان فشل الواليات المتحدة في الوقوف وجها لوجه مع اسرائيل         

هناك مسؤولون عرب ايضا سمحوا للمستبدين ان يظلوا في مواقعهم طويال وفرض حدود مصطنعة على               
كمـا ان علـى     ). ستكون جنة لشعبها  " جديدة" "فلسطين"ولكن ال نظن ان     (الرمال والعقائد العتيقة والنفط     

صول على دولتهم واالعتراف من الدول االخرى االعـضاء         اسرائيل ان ترحب بالمبادرة الفلسطينية للح     
فالقوة السياسية االميركية في الشرق االوسط ستـصبح        . لكن يبدو ان االمر غير ذلك     . في االمم المتحدة  

  .انه جريمة كبيرة باسم الحرية. محايدة هذا االسبوع بالنيابة عن اسرائيل
  20/9/2011، القدس، القدس
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  دولة االعتراف .86
   مسعدجوزيف

ما المغزى من رفض باراك أوباما الشديد االعتراف بفلسطين دولـة مقزمـة، ذات جغرافيـا مـشوهة                  
ومنزوعة السيادة، ومن دعوته المجتمع الدولي الى عدم االعتراف بها، وتهديده باالنتقام من الفلسطينيين              

فض أوباما االعتراف بدولـة     إن هم طالبوا المجتمع الدولي باالعتراف بهم كدولة؟ وما هي العالقة بين ر            
، ومطالبتـه الفلـسطينيين     »دولة يهودية «فلسطين وإصراره على االعتراف بحق إسرائيل في أن تكون          

  والدول العربية باالعتراف بيهوديتها؟
حكومـة دولـة تحـت      «من المهم أن نؤكد بداية أنّه إذا منحت األمم المتحدة السلطة الفلسطينية صـفة               

كدولة، أو إن رفضت القيام بذلك، فالنتيجة ستكون لمصلحة إسرائيل، فـي          » راقبالم«ووضع  » االحتالل
قواعد اللعبة الدولية هي دائماً ضمان مصالح إسرائيل، ومن الواضح أنّـه مهمـا حظيـت       . كلتا الحالتين 

والً استراتيجية ما بدعم دولي، مع أو بدون موافقة الواليات المتحدة وإسرائيل، فعلى تلك االسـتراتيجية أ               
والتصويت المزمع لألمم المتحدة على عضوية فلسطين كدولة، ال ولـن           . أن تضمن المصالح اإلسرائيلية   

  .يشذ عن تلك القاعدة
  .دعونا نتأمل في النتيجتين الممكنتين للتصويت، وكيف أن كلتاهما سوف تصبان في مصلحة إسرائيل

يين بشأن ضرورة إنهاء االحـتالل، وتحـدت        لقد شحنت االنتفاضات العربية المستمرة توقعات الفلسطين      
عالوة على ذلك، ومع زيادة التعبئـة الـشعبية         . الوضع التعايشي القائم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل      

الفلسطينية لمقاومة االحتالل اإلسرائيلي، قررت السلطة الفلسطينية تحويل النضال الفلسطيني من حـراك             
ون قادرة على السيطرة عليه، وتخشى من أن يطيحها، إلـى الـساحة             شعبي على الساحة الوطنية، لن تك     

وتأمل السلطة الفلسطينية أن ذلك التحول سيقوم بتسريح الطاقات الفلـسطينية الـشعبية             . القانونية الدولية 
السياسية واستبدالها بجهود مسؤوليها على الساحة القانونية، وهي ساحة ال تمثل تهديـداً لبقـاء الـسلطة                 

  .طينية نفسهاالفلس
تشعر السلطة الفلسطينية بأن الواليات المتحدة قد تركتها لمصيرها، بعدما أسندت إليها دور المتعاون مع               

ـ           ليس لها هدف   » عملية سالم «االحتالل اإلسرائيلي، وتشعر السلطة بأنّها في وضع مجمد وهي تخضع ل
ويت في األمم المتحدة إلجبـار األميـركيين        وقد اختار سياسيو السلطة الفلسطينية المطالبة بالتص      . نهائي

واإلسرائيليين على الحركة، آملين أن تصويتاً إيجابياً سيمنح السلطة الفلـسطينية المزيـد مـن الـسلطة                 
لكن ليس على القدس الشرقية وال      (السياسية والنفوذ، لتحقيق أقصى قدر من السيطرة على الضفة الغربية           

). حماس، على التوالي، على استعداد للتنازل عنهما للسلطة الفلـسطينية         على غزة، التي ال إسرائيل وال       
وإن كانت األمم المتحدة ستحقق للسلطة الفلسطينية أمنيتها باالعتراف بها كدولة وكعضو مراقب، فعندها،              
حسب زعم السلطة الفلسطينية، ستكون األخيرة قادرة على إجبار اسرائيل في المحافل الدولية على وقف               

وسيكون عندها باسـتطاعة    . هاكاتها لميثاق األمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، واالتفاقات الدولية العديدة        انت
السلطة الفلسطينية أن تتحدى إسرائيل دولياً عبر استخدام الوسائل القانونية المتاحة فقط للدول األعضاء،              

ستكون بالفعل قادرة على تحدي     فإن حصلت فلسطين على العضوية،      . »االستقالل«وإجبارها على منحها    
  .إسرائيل قانونياً، وذلك تحديداً أكثر ما يقلق إسرائيل

لكن ذلك منطق مغلوط، ألن الفلسطينيين لم يفتقروا تاريخياً إلى الوسائل القانونية لتحدي إسـرائيل، بـل                 
وجـب قـرارات    ، بم 1948على نقيض ذلك، فقد جرى تفعيل الوسائل القانونية الدولية ضد اسرائيل منذ             
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األمم المتحدة العديدة في الجمعية العامة، وكذلك في مجلس األمن، فضالً عن استخدام محكمـة العـدل                 
فلم تكن المشكلة أبداً قدرة الفلـسطينيين، أو      . الدولية في قضية جدار الفصل العنصري في اآلونة األخيرة        

المشكلة هي اآلن، وكانت دائماً،     . لى جانبهم عدم قدرتهم، على حشد القانون الدولي أو الوسائل القانونية إ         
أن الواليات المتحدة تمنع تطبيق الوالية القضائية للقانون الدولي على إسرائيل، من خالل استخدامها حق               

وتستخدم الواليات المتحدة التهديدات والتدابير الوقائية لحماية تلك الدولة المنبوذة والمتمردة مـن             . النقض
في مجلس األمن   » الفيتو«وقد استخدمت الواليات المتحدة بالفعل حق النقض        . دالة الدولية المثول أمام الع  

فليس واضحاً إذاً كيف سيتغير ذلك      .  مرة، حتى اليوم، في الدفاع عن إسرائيل ضد حقوق الفلسطينيين          41
نّه سيصبح  صحيح أ . الوضع إن أصبحت السلطة الفلسطينية دولة عضواً في األمم المتحدة، بصفة مراقب           

. بإمكان السلطة الفلسطينية استجالب المزيد من الضغوط والعقوبات القانونية الدوليـة علـى اسـرائيل              
وسيكون بمقدورها مطالبة الهيئات الدولية بالتحقيق والفصل في انتهاكـات إسـرائيل لحقـوق الدولـة                

لين اإلسـرائيليين محفوفـاً     وستكون السلطة الفلسطينية قادرة أيضاً على جعل سفر المـسؤو         . الفلسطينية
ـ      وذلك من شأنه أن يجعل العالقات الدوليـة        . »مجرمي حرب «بالمخاطر إذا استصدرت أحكاماً بحقهم ك

إلسرائيل اكثر صعوبة، لكن في النهاية كيف سيضعف كل ذلك إسرائيل عندما ستقوم الواليات المتحـدة                
  ؟بتحصينها تماماً من وقع ذلك عليها، كما كانت تفعل دائماً

في واقع األمر، ستستوجب تلك الزيادة المفترضة في قوة الفلسطينيين على إرغام إسرائيل على المثـول                
لفلسطين، » الدولة«فإذا صوتت األمم المتحدة لمنح صفة       . أمام العدالة، كلفة هائلة على الشعب الفلسطيني      

ينية عن تمثيل الشعب الفلسطيني في      أوالً، ستتوقف منظمة التحرير الفلسط    . سيكون لذلك آثار فورية عدة    
ثانياً، سـيجري اختـزال     . األمم المتحدة، وستحل السلطة الفلسطينية محلّها كدولة الفلسطينيين المفترضة        

 مليون نسمة في فلسطين التاريخيـة       12حوالى  (منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل جميع الفلسطينيين        
» السلطة الفلـسطينية  «لهم، إلى   » وحيداً« ممثالً   1974المتحدة في   ، التي اعترفت بها األمم      )وفي الشتات 

وبالمناسبة تلك هي الرؤية التي قـدمتها       ). حوالى مليوني نسمة  (التي تمثل فلسطينيي الضفة الغربية فقط       
  .السيئة الذكر» اتفاقات جنيف«

نيين فـي العـودة إلـى       ثالثاً، سوف يضعف ذلك االعتراف، من الناحية السياسية، حق الالجئين الفلسطي          
فالسلطة الفلسطينية ال تمثـل     . ديارهم وتعويضهم على النحو المنصوص عليه في قرارات األمم المتحدة         

في الواقـع،   . بإقامة دولة فلسطينية على حسابهم    » آمالهم«الالجئين، على الرغم من أنّها تدعي أنّها تمثل         
وسـيقوم  . راف حق الفلسطينيين في العودة نهائياً     يخشى بعض خبراء القانون الدولي أن يلغي ذلك االعت        

ذلك االعتراف بمصادرة حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين يواجهون العنصرية المؤسسية            
بصرف النظر عـن   (والقانونية في الدولة اإلسرائيلية، كما أنّه يقدم إليهم أمراً واقعاً بإقامة دولة فلسطينية              

وسيضفي ذلك صدقية على ادعاءات إسرائيل بأن هنالك اآلن دولـة لليهـود ودولـة               ). طبيعتها الخيالية 
للفلسطينيين أيضاً، وإن كان المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل ليسوا سعداء، أو حتى إذا كانوا سعداء،               

نتقـال، إلـى    بمواطنتهم من الدرجة الثالثة في إسرائيل، فبإمكانهم االنتقال، أو حتى أن يجبروا علـى اال              
رابعاً، يمكن إسرائيل أن تأتي بعد فترة وجيزة من تصويت األمم المتحدة            . الدولة الفلسطينية على أي حال    

وهي جـزء   (لصالح قيام دولة فلسطينية، وإبالغ السلطة الفلسطينية أن األراضي التي تسيطر عليها اآلن              
ا إسرائيل، وأن تلك هـي أرض الدولـة         هي كّل األراضي التي ستتنازل عنه     ) صغير من الضفة الغربية   

فلم يكل اإلسرائيليون من تذكير السلطة الفلسطينية بأنّه لن تكون لدولتها ال سيادة وال              . الفلسطينية ال غير  
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جيش، وال الحق في السيطرة على حدودها، وال على مواردها المائية، وال الحق في تقرير عدد الالجئين                 
ـ  ، وال حتى سيكون لها والية قانونية على المستوطنين المـستعمرين  »لعودةا«الذين يمكن أن تسمح لهم ب

عـن  » الدفاع«وقد حصلت إسرائيل أخيراً على تأكيدات من األمم المتحدة بالفعل بشأن حقها في              . اليهود
وباختـصار، فـإن    . نفسها والحفاظ على أمنها بأي طريقة تعدها إسرائيل ضرورية لتحقيق تلك األهداف           

 الفلسطينية ستحصل على دولة البانتوستان ذاتها التي ما فتئت إسرائيل والواليات المتحدة تعدانها              السلطة
  !بها لعقدين من الزمن

فـي  » تـسوية «خامساً، يمكن الواليات المتحدة وإسرائيل أيضاً، من خالل العديد من حلفائهما، ضخ لغة              
تنص على أن مثل تلك الدولة يجب أن تعيش فـي           نص اعتراف االمم المتحدة المتوقع للدولة الفلسطينية،        

ـ        . »الدولة اليهودية «سالم جنباً إلى جنب مع       » حق«وسيكون ذلك بدوره اعترافاً ثميناً من األمم المتحدة ب
إسرائيل في أن تكون دولة يهودية، بمعنى أن يكون لها الحق في التمييز ضـد غيـر اليهـود قانونيـاً                     

يها األمم المتحدة والمجتمع الدولي، فيما عدا الواليات المتحدة، اللذان رفضا           ومؤسساتياً، وهو ما تنكره عل    
وذلك ما سيربط على نحو مباشر ما بين اعتراف األمم المتحدة           . االعتراف بها حتى اآلن على هذا النحو      

ـ   . بدولة فلسطينية خيالية وغير قائمة، واعترافها بدولة إسرائيل القائمة فعالً          ز قانونيـاً   اسرائيل التي تمي
  .»كدولة يهودية«ومؤسساتياً ضد غير اليهود 

سادساً، ستصر الواليات المتحدة وإسرائيل بعد التصويت اإليجابي على أن للسلطة الفلسطينية الحق فـي               
. تقديم مطالب سياسية معينة كدولة عضو، لكن ينبغي لها أن تلغي اتفاق المصالحة األخير مـع حمـاس                 

مكن فرض عقوبات على الدولة الفلسطينية نفسها، الرتباطها مع حماس، التي تعدها            باإلضافة إلى ذلك، ي   
وقد هدد الكونغرس األميركـي بالفعـل بمعاقبـة الـسلطة           . الواليات المتحدة واسرائيل منظمة ارهابية    

، »الدول الراعية لإلرهـاب   «الفلسطينية، ولن يتردد في حث إدارة أوباما على إضافة فلسطين الى قائمة             
  .مع كوبا وإيران والسودان وسوريا

ستعزز كّل تلك النتائج الست، المصالح اإلسرائيلية بمقدار هائل، بينما سيكون اإلزعاج الوحيـد للدولـة                
العبرية هو أنّه سيكون بمقدور السلطة الفلسطينية المطالبة بتطبيق القانون الدولي، وواليته القانونية على              

ومع ذلك، ستكون الواليات المتحدة واقفة بالمرصاد عنـد         .  من التنازالت  إسرائيل، إلجبارها على المزيد   
باختصار، سيجري تعظيم المصالح اإلسـرائيلية علـى        . كل منعطف لحماية إسرائيل من آثاره المحتملة      

  .حساب بعض اإلزعاج الجدي إلسرائيل، لكنّه فعلياً لن يضر بمصالحها الرئيسة
أو قدرة الواليات المتحـدة علـى   /ستخدام الواليات المتحدة حق النقض، و  النتيجة الثانية المحتملة، وهي ا    

الضغط، ولي ذراع عشرات البلدان للتصويت ضد مشروع السلطة الفلسطينية في الجمعية العامة، ممـا               
. سيؤدي إلى فشل السلطة الفلسطينية بانتزاع االعتراف بها كدولة، ستصب أيضاً في مصلحة اسـرائيل               

األبدية ستستمر بشروط أكثر صرامة، مصحوبة بغضب الواليات المتحدة، المنزعجـة           » معملية السال «و
من تحدي السلطة الفلسطينية إلرادتها، مما سيعود بالسلطة الفلسطينية تحديداً إلى ما هي عليه اليـوم، إن                 

ون الـضغط   أما الرئيس أوباما واإلدارات األميركية المستقبلية، فسيواصل      . لم يكن إلى وضع أضعف منه     
ـ        لها الحق في التمييز ضد     » دولة يهودية «على السلطة الفلسطينية والدول العربية، لالعتراف بإسرائيل ك

، »الدولـة «غير اليهود قانونياً في مقابل الحصول على اعتراف مؤجل بالبانتوستان الفلسطينية المـسماة              
رجال األعمال الفلسطينيين النيوليبراليين    اقتصادياً، أي حيث يمكن     » قابلة للحياة «على أن تكون األخيرة     

والنتيجتان سـتبقيان الـشعب الفلـسطيني       . تحقيق أرباح هائلة من المساعدات واالستثمارات الدولية فيها       
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أما كل تلك الضجة حول تصويت األمم المتحدة، فهي فـي           . مستعمراً، ومضطهداً، ومنفياً، ومميزاً ضده    
فال الشعب الفلـسطيني    . ناريوهين هو األفضل للمصالح اإلسرائيلية    آخر المطاف تحوم حول أي من السي      
  .وال مصالحه جزء من تلك المعادلة

أما المسألة القائمة على جدول األمم المتحدة، إذاً، فهي ليست ما إذا كان يتعـين علـى األمـم المتحـدة                     
، 1947لجمعية العامة فـي     االعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة وفقاً لقرار التقسيم الذي أصدرته ا           

يونيـو  /  حزيران 5 في المئة من فلسطين التاريخية، وال في دولة فلسطينية ضمن حدود             45الذي يمنحه   
فـاعتراف  .  في المئة من فلسطين التاريخية     22، الذي يمنحه    »الخط األخضر «، على طول حدود     1967

عظمى من الشعب الفلسطيني في إسـرائيل،       األمم المتحدة يعني في نهاية المطاف إنكار حقوق الغالبية ال         
وفي الشتات، وفي القدس الشرقية، وحتى في غزة، واالعتراف بحق بعض الفلـسطينيين فـي الـضفة                 

 في  10الغربية بإقامة بانتوستان على قطع متناثرة من أراضي الضفة الغربية تصل مساحتها إلى أقل من                
  .حتفال، مهما كانت النتيجةستقوم إسرائيل باال .المئة من فلسطين التاريخية

ديمومة المـسألة  «أستاذ السياسة والفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا في نيويورك، صدر كتابه           * 
  20عن دار اآلداب في » الفلسطينية

  21/9/2011، االخبار، بيروت
  

  ال لدولة فلسطينية مسخ ..في المقاومة .87
  عصام عدوان. د

ا الوطني على أرضنا المحتلة، وسعينا عبر عشرات الـسنين إلـى تحريـر              عشقنا كفلسطينيين قيام كيانن   
أرضنا من اليهود الغاصبين، وضحينا بآالف الشهداء وعشرات آالف الجرحى ومئات آالف األسرى من              

وناضلنا بكل قوانا الوطنية ضد مشاريع تـصفية  . أجل تحرير فلسطين كل فلسطين من األعداء الغاصبين  
وتـصدينا لكـل    . ستسالمية سعت الدول االستعمارية لجرنا إليها أو فرضها علينـا         القضية عبر حلول ا   

محاوالت إقامة كيان فلسطيني على جزء من أرضنا كبديل عن التحرير، واستسالماً للواقع، وتعايشاً مع               
لخيانـة  فعندما دعانا الحبيب بورقيبة للقبول ببعض حقوقنا والتسليم بالواقع، رميناه مجتمعين با           . االحتالل
وعندما طرحت بعض المبادرات الخبيثة إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غـزة              . العظمى

م، وصفتها الفصائل بالتصفوية، ودعت للنضال من أجل إسقاطها ومقاومتها مهمـا اختلفـت              1970عام  
ل ضد عقلية التسوية    النضا: "وقررت الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني      . صيغتها وأشكالها 

وما تفرزه من مشروعات تستهدف قضية شعبنا في تحرير وطنه أو مسخ هـذه القـضية بمـشروعات                  
الكيانات أو الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطين والتصدي لهذه المشروعات بالكفاح المـسلح               

لمجلس الـوطني الفلـسطيني     وأكدت الدورة الثانية عشرة ل    ". وبالنضال السياسي الجماهيري المرتبط به    
فهـل  ". منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني ثمنه االعتراف، والصلح، والحدود اآلمنة           "نضال  

وتنقلب المعايير الوطنيـة،    ". وطنياً"تغير االحتالل أم تغير المناضلون، حتى تصبح الدولة المسخ مطلباً           
  . ويصبح مرفوض األمس، مطلب اليوم؟

فكل الفصائل الفلسطينية نصت مواثيقهـا وأدبياتهـا        . طلب اليوم فصائل انسلخت عن مبادئها     يقود هذا الم  
مـن النظـام    ) 12(فقد نصت المـادة     . على هدف تحرير كل فلسطين، ورفض أية حلول دون التحرير         

تحريـر فلـسطين    : "م على 1967األساسي لحركة فتح التي تقود مشروع الدولة حالياً على أراضي عام            
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: على) 6(كما نصت المادة    ".  كامالً وتصفية الكيان الصهيوني اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وثقافياً        تحريراً
المشاريع واالتفاقات والقرارات التي صدرت أو تصدر عن هيئة أألمم المتحدة، أو مجموعة من الدول،               "

أرضـه باطلـة    أو أي دولة منفردة بشأن قضية فلسطين، والتي تهدر حـق الـشعب الفلـسطيني فـي                  
إنها ليست مجرد نصوص قابلة للتعديل واالجتهاد، فهي أوالً لم تتغير حتى فـي المـؤتمر                ". ومرفوضة

علـى أن مخالفـة     ) 111(السادس لفتح، وثانياً، نص النظام األساسي نفسه في باب العقوبات في المادة             
تتراوح " فإن عقوبته    –السابقتان   وهو الباب الذي وردت فيه المادتان        –الباب األول من النظام األساسي      
وهذا يوجب أن يتم فصل كل قيادات فتح من الحركة بجريمة دعوتهم            ". بين الفصل والفصل مع التشهير    

  ). إلسرائيل(لدولة فلسطينية على جزء من فلسطين، واالعتراف بالباقي 
أي " المـسخ "لدولـة  لقد أطلق شعبنا على مشروع الدولة في الضفة وغزة في أوائل الـسبعينيات اسـم ا           

ويترتـب  . وتنهي الصراع معها  ) بإسرائيل(المشوهة، ألنها ال تحقق أماني الشعب الفلسطيني، وتعترف         
على ذلك محاذير كثيرة، ليس أقلها تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين بعيداً عن موطنهم، وتقاسم القدس،               

نضال الفلسطيني الذي حال دون هذا المنحدر       والتبرؤ من كل ال   . والعمل على حفظ أمن العدو كعمالء له      
  . السحيق من التفريط بالثوابت الوطنية

إن دولة محمود عباس مرفوضة، وهي خارجة عن الصف الوطني، وعن اإلجماع الـوطني، ومفرطـة                
وهي ال تؤمن أي سيادة أو أمـن        . بكل الحقوق الفلسطينية، ومضيعة لحقوق سبعة ماليين الجئ فلسطيني        

لقد ناضل شعبنا وضحى ضد قرار      . و استقرار أو انتعاش اقتصادي للدولة المسخ التي يعزم على إقامتها          أ
م في سبيل رفضه، ونهضت قوى شـعبنا        1948، وخاض حرباً مؤلمة في عام       181تقسيم فلسطين رقم    

ـ ! بثورة مسلحة ضد هذا القرار وضد نتائج الحرب، أفنأتي اآلن لنقبل ما رفضناه باألمس؟              ي غمـرة   وف
الحديث عن حجم هذه الجريمة الوطنية، يصبح ال معنى لتفنيد االدعاءات بجدوى هـذه الخطـوة، إذ إن                  

قد نجنيهـا مـن وراء هـذه        ) فوائد(، وال قيمة بعد ذلك ألي       )بإسرائيل(األساس باطل، وهو االعتراف     
  . وكل ما بني على باطل فهو باطل. الخطوة

وقد يحصل بالفعل على دولـة      . مود عباس بالتوجه إلى األمم المتحدة     إن بمقدورنا إثبات عبثية خطوة مح     
) الدولـة (وسيعمل بعد ذلك على إلهاء شعبنا في طقوس االحتفال بهذه           . بمركز مراقب في األمم المتحدة    

وتنهـي  ) بإسـرائيل (ولكننا لن نعمد إلى هذا اإلثبات لسبب واحد ال أكثر، هو أنها دولة تعترف               . المسخ
ومهما قال فريق عباس حول مزايا تلك الدولة فإنما هو كذب وضالل وزيفٌ يـراد بـه                 . االصراع معه 

  . تجميل القبيح وإحقاق الباطل وتجريم الحق
أنه يجب أال ندع سـفينة الحقـوق        : إن على المقاومة الفلسطينية الباسلة مهمة تاريخية مفصلية، ملخصها        

وال بد من توعية الجماهير وتحريكها للتمسك بموروثها        . هالفلسطينية يخرقها البعض بجهله وتعجله وعناد     
. وإسقاط كل من يفرط بذرة تراب مـن األرض المقدسـة          . الوطني وحقوقها الثابتة غير القابلة للتصرف     

"ونلَمعالنَّاسِ لَا ي َأكْثَر نلَكو رِهلَى َأمع غَاِلب اللَّه21يوسف " (و.(  
  20/9/2011، موقع فلسطين أون الين
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  دولة فلسطينية هي مصلحة اسرائيلية .88
  يهوشع سوبول

 مع تبـادل طفيـف      67 حزيران   4القرار الذي سيتخذ في االمم المتحدة القامة دولة فلسطينية في حدود            
وذلك، خالفا لحملة التخويف التـي      .  هو مصلحة اسرائيلية حيوية    –ومتفق عليه لالراضي بين الطرفين      

  .ل ضد هذه الخطوةتخوضها حكومة اسرائي
اعتراف االمم المتحدة بخط الحدود هذا حـسب طلـب الـسلطة سـيحدد              . هذه مصلحة اسرائيلية حيوية   

بوضوح وبشكل ال لبس فيه نطاقي السيادة الفلسطينية واالسرائيلية ويضع حدا مرة واحدة والـى االبـد                 
ط الحدود هذا فـي يـد الدولـة         لمطالب كل واحدة من الدولتين بالملكية والسيادة على مناطق يتركها خ          

االسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء يحتاجون الى تعريف ال لبس فيه كهذا لخط حـدود               . االخرى
هكذا نتحرر من االحالم العابثة التي من شأنها أن تولد فقـط            . صلب يقوم على اساس االعتراف الدولي     

  .المزيد فالمزيد من الحروب
 باالعتراف باسرائيل   2002الدول االسالمية، تعهدت في مؤتمر بيروت في         دولة عربية، ومعها كل      22

مثل هذا االعالن هو مصلحة     . 67واقامة عالقات معها في اليوم الذي تعترف فيه بدولة فلسطينية بحدود            
  .اسرائيلية حيوية

سم الـبالد   وهي ببساطة تق  . فهي ال تذكر ال في التوراة وال في القرآن        .  غير مقدسة  67صحيح أن حدود    
 مليون اسـرائيلي    7.5 الف كيلومتر مربع لـ      21هذه الحدود تعطي    . الى قسمين يسمحان بعيش معقول    

توجه الفلسطينيين الى االمم المتحدة لالعتراف      .  ماليين فلسطيني  4 الف كيلومتر مربع لنحو      6.3وتترك  
فقط . عقل سليم أن تؤيد القرار    بهذه المنطقة الصغيرة كدولتهم كان يفترض من كل حكومة اسرائيلية ذات            

  .العقل غير السليم كفيل بان يدفع نحو االعتراض
وزراء اسرائيل يتنافسون فيما بينهم مع رئيس الوزراء في شجب الخطوة الفلسطينية احادية الجانب وفي               

  .اطالق التهديدات بخطوات كفيلة اسرائيل باتخاذها كرد
ة لم تكف اسرائيل عن اعمال احاديـة الجانـب فـي االرض             وقد نسوا على ما يبدو أنه منذ أربعين سن        

فهل طلبت اسرائيل موافقة الفلسطينيين على اقامـة أي مـستوطنة أو بـؤرة              . 67المحتلة شرقي حدود    
 عمل احادي الجانب قامـت      120 مستوطنة التي اقيمت في الضفة الغربية هي         120استيطانية؟ فكل الـ    

 في المئة من اراضي الضفة الغربية اسكنت باسـرائيليين دون ان            9.3. به اسرائيل بناء على رأيها هي     
  .يسأل مواطنو اسرائيل اذا كانوا يوافقون على ذلك، ودون أن توافق على ذلك أي جهة دولية
وأدى االمر  . الرفض للكف عن االعمال احادية الجانب لبناء المستوطنات وتوسيعها فجر محادثات السالم           

هذه العزلة يمكن أن تتدهور فقط الى حـرب فـي الظـروف             . سرائيل في العالم  الى عزلة شبه مطلقة ال    
في افضل االحوال الحرب فـي هـذه الـشروط          . االسوأ التي شهدتها اسرائيل في أي وقت من االوقات        

في اسوأ االحوال، لن يكون هناك على االطالق الى أين يمكـن            . 67ستنتهي باعادة اسرائيل الى حدود      
حيوية السرائيل ان تنقذ نفسها من طوق العزلة والحصار االستراتيجي الـذي حبـست              مصلحة  . العودة

   مع تبادل متفق عليه     67التأييد االسرائيلي لقرار االمم المتحدة اقامة دولة فلسطينية في حدود           . نفسها فيه 
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ل بان ينقذ   لالراضي، يترافق ومطلب اسرائيلي باستئناف فوري للمفاوضات لحل المسائل الجوهرية، كفي          
  .اسرائيل دفعة واحدة من العزلة السياسية ومن المصيبة االستراتيجية التي تهدد بأن تقع علينا

  اسرائيل اليوم
  21/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  :كاريكاتير .89

  

  
  21/9/2011 الدوحة، ،الشرق                                                                       


