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  61  :كاريكاتير

***  
  

 وسنحبطها بالفيتو.. المفاوضات هي الطريق إلى الدولة الفلسطينية: أوباما .1
 بـاراك    الرئيس األميركي  ، أن نيويوركمن  مينا العريبي   ، عن   22/9/2011الشرق األوسط، لندن،    ذكرت  
.  كرر أمس دعمه إلقامة دولة فلسطينية مستقلة، في خطاب أمام الجمعية العامة التابعة لألمم المتحـدة                أوباما

 دقيقة،  عـن     35وفي خطاب طوله    . لكنه أعلن رفض بالده التوصل إلى تلك الدولة من خالل األمم المتحدة           
يات والتغيير، طالب أوباما األطراف الفلسطينية واإلسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق مبني على التفـاوض،              الحر

واستعرض أوباما ما قام به خـالل رئاسـته لـدعم           . من دون تقديم أفكار جديدة للتوصل إلى مثل هذا الحل         
اختبـارا للمبـادئ واختبـارا       " اإلسرائيلي يمثل هذا األسبوع    -السالم، ولكنه أيضا أقر بأن النزاع العربي        

  ".للسياسة الخارجية األميركية
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إنه قبل عام وقف على المنصة نفـسها  : وذكر أوباما في خطابه مواقفه تجاه منطقة الشرق األوسط، وقال 
ـ  فلسطين مستقلة، آمنت حينها وآمن اآلن بأن الشعب الفلسطيني يستحق دولة له، ولكـن قلـت   "وطالب ب

وأضاف، حتـى اآلن لـم يـتمكن        ". قيقي يتحقق فقط بين اإلسرائيليين والفلسطينيين     أيضا بأن السالم الح   
بينهما، لكنه اعتبر أن األسس التي أوضـحها فـي          " سد فجوة الخالفات  "الفلسطينيون واإلسرائيليون من    

ويذكر أن تلك األرضية هي دولـة       . الماضي، تمثل أرضية ممكنة للتفاوض بينهما     ) أيار(خطابه في مايو    
إال أنه لم يوضح تلك النقطـة       . لإلسرائيليين" دولة يهودية " مع تبادل أراض و    1967سطينية على حدود    فل

األساسي واضح، ومعروف لنا كلنا، يجب أن يعلم اإلسرائيليون أن أي اتفاق يجـب  : "أمس، والتزم القول 
وعلى عكس العام   ". أن يعطيهم ضمانات ألمنهم ويستحق الفلسطينيون أن يعرفوا أساس األراضي لدولتهم          

الماضي، لم يقاطع المشاركون أوباما بالتصفيق وهو يلقي خطابه، بل كانت القاعة هادئة ما عدا التصفيق                
وكرر أوباما عبارات عدة في خطابه مثـل        . عند دخوله وخروجه، وهو التقليد المعتاد ألي من المتحدثين        

عور بالعدالة والحرية والكرامة، يحتـاج إلـى        إنه يعتمد على ش   .. السالم أكثر من عدم وجود الحرب     "أن  
 مرات، من دون توضيح كيـف       4" تحقيق السالم صعب  "وكرر عبارة   ". التنازل والشعور بإمكانية السالم   

 علينا تذكر ذلك وستقودنا آمالنا وليس       -السالم صعب ولكن ليس مستحيال      : "وقال بعد قليل  . يكن تحقيقه 
  ".مخاوفنا

السؤال حول كيف يمكننـا     .  أؤكد لكم أنا أيضا    -الكثيرين محبطون من عدم التقدم      أعلم أن   : "وقال أوباما 
". السالم لن يأتي من خالل بيانات في األمم المتحدة، لو كان ذلـك سـهال، لتحقـق                . أن نصل إلى هدفنا   

فـي  : "وأضـاف . وكانت هذه العبارة األشد في التعبير عن رفضه للتحرك الفلسطيني في األمم المتحدة            
 السالم يتطلب التنازل كي يعيش النـاس مـع   -هاية يجب أن يعيش اإلسرائيليون والفلسطينيون بسالم        الن

المفاوضات بين الطرفين ستكون الطريق إلى دولة       : "، موضحا "بعضهما البعض بعد الخطابات والقرارات    
  ".ال شك أن هذه الرؤية تأخرت كثيرا.. فلسطينية

 -عتراف، وأصدقاء فلسطين ال يخدمون فلسطين بتجاهل هذا األمـر           إسرائيل باال "وشدد أوباما على حق     
علينا االعتـراف بـالواقع الـذي يعيـشه         : "وأضاف".  لدى الطرفين حقوق ومخاوف    -هذه هي الحقيقة    

الفلسطينيون واإلسرائيليون، سننجح فقط إذا شجعنا الطرفين على الجلـوس والتحـدث إلـى بعـضهما                
  ".وهذا ما يجب أن تركز عليه األمم المتحدةال توجد طرق مختصرة، .. البعض

وفور انتهائه من إلقاء خطابه، توجه أوباما إلى لقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعـة                 
ومن المثير أن نتنياهو لم يحضر بداية النقاش العام لدى الجمعيـة العامـة   . خاصة في مقر األمم المتحدة   

اعة عندما ألقى أوباما خطابه، بل كان يمثل إسرائيل وزير الخارجية المتطـرف             ولم يكن متواجدا في الق    
  . أفيغدور ليبرمان

: وأثنى نتنياهو في مستهل اجتماعه مع أوباما على الرئيس األميركي وخطابه أمام الجمعية العامة، قـائال               
لذا فإن أي   .. ع إسرائيل لقد أوضحت بأن الفلسطينيين يستحقون دولة ولكنها دولة يجب أن تبرم سالما م            "

محاولة الختصار هذه العملية وعدم التفاوض حول السالم ومحاولة الحصول على عضوية األمم المتحدة              
  ".لن تنجح

ال يمكن فرض الـسالم     .. ال يمكن كسر الروابط بين الواليات المتحدة وإسرائيل       : "ومن جهته، قال أوباما   
الهدف النهائي لنا هو دولتان تعيشان جنبا إلى جنـب فـي            .. على الطرفين، يجب أن يتم التفاوض عليه      

  ".يعلم أن التزام الواليات المتحدة لن يتزعزع) اإلسرائيلي(رئيس الوزراء : "وأضاف". سالم
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خلو خطاب الـرئيس     عن راغدة درغام من نيويورك، أنه لوحظ         2011،/22/9،  الحياة، لندن، وأضافت  
. عند الحديث عن إسـرائيل    " الدولة اليهودية "حتالل واإلشارة الى    األميركي من ذكر االستيطان وإنهاء اال     

األسس واضحة ومعروفة تماماً لنا جميعاً، اإلسرائيليون يجب أن يعلموا أن أي اتفـاق يحقـق                "وقال إن   
أعلـم أن   : "وأضـاف ". ضمانات ألمنهم، والفلسطينيون يستحقون أن يعرفوا األسس اإلقليميـة لـدولتهم          

 من االفتقار الى التقدم، وأنا كذلك، لكن السؤال ليس الهدف الذي نسعى الى تحقيقه، بل                الكثيرين محبطون 
الـسالم لـن    "وأكد اقتناعه بأنه ليس هناك من طريق مختصرة إلنهاء النزاع، وقال إن             ". كيف نصل إليه  

ـ                ان تحقـق   يأتي من خالل بيانات ومواقف وقرارات في األمم المتحدة، ولو كان األمر بهذه السهولة، لك
في نهاية المطاف اإلسرائيليون والفلسطينيون هم من يجب ان يتوصل الى اتفاق على القضايا التي               . اآلن

  ".وهذا هو الطريق الى الدولة الفلسطينية. ... يختلفون عليها، وهي الحدود واألمن والالجئين والقدس
يس األمريكي أوباما أبلغ الـرئيس       الرئ ، أن 22/9/2011،  )بي بي سي  (هيئة اإلذاعة البريطانية    وقالت  

عباس األربعاء أن الواليات المتحدة ستستخدم حق النقض في مجلس األمن ضد طلب االعتراف بدولـة                
  .فلسطينية، حسبما أعلن البيت األبيض

وقال بن رودس المتحدث باسم مجلس األمن القومي للصحفيين بعد لقاء أوباما بعبـاس فـي نيويـورك                  
  ".رضة أي تحرك لمجلس األمن بما في ذلك استخدام حق النقض إن اقتضت الضرورةسيتعين علينا معا"

 
  ولن نتجاهل قضية الالجئين.. ا ولن يحبطنيثنيناالفيتو األمريكي لن : عباس .2

ترغب المواجهة مع  أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن السلطة الفلسطينية ال: فهيم الحامد - جدة
رعية من أحد، بيد أنها حريصة على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني أحد، وال تريد نزع الش

 وعاصمتها القدس الشريف والعيش بكرامة، واستقاللية الفلسطينيةالمشروعة، ونيل حريته وإقامة دولته 
  .مثل بقية شعوب العالم

دة جاء نتيجة  أن تقديم السلطة لنيل العضوية الفلسطينية في األمم المتح"اظعك"وأفاد في تصريحات لـ
التعنت اإلسرائيلي ووصول المفاوضات مع تل أبيب إلى طريق مسدود، وفرض إسرائيل األمر الواقع 
على الشعب الفلسطيني بسبب سياسات الحكومة اإلسرائيلية الرافضة لاللتزام بمرجعية المفاوضات على 

  .أساس قرارات الشرعية الدولية
إلى المفاوضات بعد نيل العضوية، بيد أنه قال إن المفاوضات مع إن الفلسطينيين سيعودون "وتابع قائال 

وشدد على أن قرار تقديم الطلب إلى األمم . إسرائيل يجب أن تكون على مرجعيات واضحة وثابتة
رجعة فيه شاء من شاء وأبى من أبى، موضحا أن السلطة ليست معنية بمحاوالت إسرائيل  المتحدة ال

  .ي األمم المتحدة إفشال المسعى الفلسطيني ف
إن الفيتو األمريكي على المشروع الفلسطيني لن يثنينا ولن يحبطنا، وسنستمر في المطالبات "وقال 

  . حتى إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريفالمشروعةبتحقيق المطالب الفلسطينية 
كاملة لدولة فلسطين لكي ينعم وقال إن الشعب الفلسطيني لديه حقوق مشروعة للحصول على العضوية ال

كبقية شعوب األرض بالحرية واالستقالل، مؤكدا أن السلطة لم ولن تتجاهل قضية عودة الالجئين في 
إطار حل جميع قضايا الوضع النهائي التي تتضمن القدس والالجئين والحدود والمياه واألمن 

  . األسرىوالمستوطنات، وقضية 
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أصبح عدد الدول التي "الدولة الفلسطينية خالل العام الحالي، حيث قال وتحدث عن االعتراف المتزايد ب
 مؤشر إيجابي على مدى اتساع الدولي دولة، موضحا أن االعتراف 126اعترفت بها اليوم يزيد عن 

التعاطف والتأييد للشعب الفلسطيني في العالم موضحا أن السلطة تريد االستفادة من التعاطف الشعبي 
وطالب الفصائل الفلسطينية . أساة الشعب الفلسطيني لكي تحصل على حقوقه الشرعيةالعالمي مع م

  .بتكريس الوحدة وإنهاء االنقسام وبذل كل جهد ممكن لتحقيق المصالحة الوطنية
  22/9/2011عكاظ، جدة، 

  
  وتدرس خيارات ساركوزي" تناقض أوباما" تنتقد  الفلسطينيةالسلطة .3

تفصل بين حديث " هوة واسعة"الفلسطينية ياسر عبد ربه، األربعاء أن اعتبر أمين سر منظمة التحرير 
الرئيس األميركي باراك أوباما في األمم المتحدة عن حرية الشعوب العربية ودعوته الفلسطينيين إلى 

  .  دون تحديد أسس واضحة لها"إسرائيل"مفاوضات مع 
ين اإلشادة بنضال الشعوب العربية من أجل هناك هوة واسعة ب:" وقال عبد ربه معقباً على خطاب أوباما

 ". الحرية وبين الدعوة إلى المفاوضات بشكل مجرد ودون أسس واضحة لها بيننا وبين اإلسرائيليين
كنا نتوقع أن نسمع بأن حرية الشعب الفلسطيني هي مفتاح رئيسي للربيع العربي وللحرية التي " :وأضاف

  ". يجب أن تشمل الشعب الفلسطيني
إننا هنا في األمم المتحدة من أجل الدعوة إلى تدخل دولي قوي وفاعل بما فيه دور أميركي " :عوتاب

لوضع األسس التي تفتقدها المفاوضات الجادة وفي المقدمة االعتراف بدولة فلسطين والقول صراحة 
  ".  إنه آن األوان لوقف سياسة التهرب والضم الزاحف"إسرائيل"لـ

 كنا نريد أن نرى هذا الموقف األميركي والذي ال زلنا نطمح إليه بعد الخطاب :"واختتم حديثه بالقول
  ". ورغم الخطاب

األفكار التي طرحها الرئيس " ستدرس بعمق"و" تقدر"في نفس السياق، أعلنت القيادة الفلسطينية أنها 
 مراقب في الفرنسي نيكوال ساركوزي في األمم المتحدة ودعا فيها إلى قبول دولة فلسطينية بصفة

المنظمة الدولية وإلى وضع جدول زمني لمدة عام للتوصل إلى اتفاق سالم بين الفلسطينيين 
إننا نقدر األفكار التي وردت في خطاب الرئيس ":" فرانس برس"وقال عبد ربه لوكالة  . واإلسرائيليين

  ". الفرنسي ساركوزي وسوف تدرسها القيادة الفلسطينية بعمق وإيجابية
اطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، فأكد من جهته أن الفلسطينيين مستعدون للعودة إلى أما الن

 كمرجعية 1967 عند موافقتها على وقف النشاط االستيطاني وعلى حدود "إسرائيل"المفاوضات مع 
  . للمفاوضات

ف االستيطان وحدود عام  على وق"إسرائيل"نحن مستعدون للعودة إلى المفاوضات لحظة موافقة " :وقال
إن السالم في الشرق األوسط يتطلب إنهاء االحتالل " :وأضاف ".  كمرجعية للمفاوضات1967

 لالنسحاب فوراً "إسرائيل"اإلسرائيلي فوراً، ومطلوب من اإلدارة األميركية ممارسة ضغط حقيقي على 
حيدة لألمن واالستقرار في المنطقة  ألن هذه الطريق الو1967من األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

  ". والعالم أجمع
  21/9/2011موقع فلسطين اون الين، 
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   تضغط نحو تأجيل التصويت مع موافقتها على تقديم الطلب الفلسطينيأميركا: عشراوي .4
حنان عشراوي،  .، دمنظمة التحرير الفلسطينية كشفت عضو اللجنة التنفيذية ل: منتصر حمدان-رام اهللا 
رض الوفد الفلسطيني لضغوط غير عادية من أجل ثنيه عن تقديم طلب العضوية لمجلس األمن عن تع

وباما الذي ألقاه في اجتماع الجمعية أالدولي، معتبرة في الوقت ذاته خطاب الرئيس األميركي باراك 
لته المستقلة  للحق الفلسطيني في الحصول على دووإقصاء اإلسرائيلية يتبنى الرواية بأنهالعمومية، أمس، 

  . المتحدة ومحاولة لحشر الفلسطينيين في زاوية المفاوضات الثنائية مجددااألمموالمعترف بها من 
 يسعى من اجل األميركي التوجه أنوكشفت عشراوي التي تشارك ضمن الوفد الفلسطيني الرسمي، 

لكنهم سيحاولون عرقلة  يريدون منا تقديم طلب العضوية لمجلس األمن الدولي أنهم، موضحة "التأجيل"
 فنية وقانونية لتحقيق تأجيل عرض الطلب الفلسطيني على بإجراءاتعرضه للتصويت من خالل التذرع 

  .مجلس األمن للتصويت
  22/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  خطاب أوباما لن يثني القيادة عن طلب االعتراف بالدولة: أبو ليلىالنائب  .5

 خطاب إن، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، "ابو ليلى"قيس عبد الكريم قال النائب : رام اهللا
 للجمعية العامة لألمم المتحدة، أمس، فيه إصرار على 66الرئيس األميركي باراك اوباما أمام الدورة الـ

  .تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والخالص من االحتالل
 للجمعية العمومية، مساء األولىحافي من نيويورك عقب انتهاء الجلسة ، في تصريح ص" ليلىأبو"وأشار 

 التي هي أمنها على إسرائيلأمس، إلى أن الرئيس اوباما كان لديه مبالغة تقليدية في الحديث عن مخاوف 
  .مجرد حجة إسرائيلية واهية الستمرار حكومة االحتالل في تطبيق مخططها االستيطاني

 حق الشعب الفلسطيني في الحرية، في الوقت الذي تحدث فيه عن حرية شعوب وبين ان اوباما تجاهل
المنطقة، وعن ما يجري في العالم العربي من تغيرات، متجاهالً حق الشعب الفلسطيني في الحرية 

 وليس احتالالً إقليميواالستقالل، ومعاناته جراء استمرار االحتالل، وتصوير الصراع على أنه نزاع 
  .فلسطينية اللألراضي

  22/9/2011األيام، رام اهللا، 
  

   بالدولة سيقدم بغض النظر عن توفر دعم ثلثي مجلس األمناالعترافطلب : عريقاتصائب  .6
أعلن الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية :  أشرف الهور- غزة

ى عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة  طلب الحصول علأن "القدس العربي"في تصريحات خاصة لـ
سيقدم الجمعة لألمم المتحدة، بغض النظر عن وجود تسع دول في مجلس األمن تؤيد هذا الطلب، لكنه 

  .أكد أن كال من نيجيريا والبوسنة ستؤيدان الموقف الفلسطيني
سالمية مع كل من وأشار إلى مواصلة االتصاالت التي تجريها القيادة الفلسطينية وأطراف عربية وإ

نيجيريا والبوسنة والهرسك للحصول على دعمهما في تأييد الطلب الفلسطيني عند عرضه على مجلس 
  ."نيجيريا والبوسنة ستكونان معنا'األمن، وقال عريقات كذلك 

  22/9/2011القدس العربي، لندن، 
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  "إسرائيل" األمن ال يعني إنهاء التفاوض مع لمجلسالذهاب  :معن عريقات .7
معن عريقات سفير فلسطين لدي واشنطن وعضو الوفد الرسمي في  قال : عزت إبراهيم-  نيويورك
 علي مستوي القيادة الفلسطينية من أجل الحصول اتخاذهقرار التوجه إلي مجلس األمن تم إن :  نيويورك

لكن , من القيادةعلي عضوية كاملة في المنظمة وهو قرار نهائي والمرحلة الحالية ال مجال فيها للتراجع 
 مازالت متواصلة مع الدول الكبري علي مستويات عدة في الوقت الذي تمارس الواليات االتصاالت

  .المتحدة ضغوطا علي دول كثيرة لمنع مساندة التوجه الفلسطيني
 في اجتماعها موقف وأهدرت فرصة التخاذ الرباعية الدولية كان لديها فرصة ومجال طويل :أضاف

 ونتيجة الضغوط لم تصل الرباعية .لماضي في واشنطن دون الوصول لصيغة حاسمةشهر يوليو ا
 إلي كل عتستمترغم أنها يجب أن , الدولية إلي موقف واضح انصاعت للموقفين األمريكي واإلسرائيلي

 ولكن يجب أن أقول أن هناك معارضة لتلك المواقف داخل الرباعية نفسها من روسيا واإلتحاد ،اإلطراف
  .روبياألو

  22/9/2011األهرام، القاهرة، 
  

   على مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله بحفنة دوالراتالمقايضةال يمكن : شعث .8
ال يمكن "أعلن عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل شعث أنه  : علي بردى-نيويورك 

 في رد على تلويح اإلدارة األميركية ،"المقايضة على مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله بحفنة دوالرات
بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية في حال مضي الرئيس محمود عباس في خططه لتقديم 

وأكد أن لدى الفلسطينيين تأييداً من تسع دول في مجلس .  األمم المتحدة غداًإلىطلب العضوية الكاملة 
لم يستقبل بارتياح خطاب أوباما " أن الرئيس الفلسطيني إلىاً األمن لمصلحة طلب العضوية الكاملة، الفت

 إلىنحن نتفهم أن أوباما له حسابات داخلية حالياً، وهذا واحد من أبرز األسباب التي دفعتنا "، ولكن "طبعاً
  ". األمم المتحدةإلىاللجوء 

  22/9/2011النهار، بيروت، 
  

  ن يحول دون التوجه لألمم المتحدة ل األمريكيالفيتو: بالقاهرةالسفير الفلسطيني  .9
قال بركات الفرا سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية إن الفيتو : أحمد ربيع - القاهرة

والموقف األمريكي لن يحوال دون عرض الطلب الفلسطيني على الجمعية العامة لألمم المتحدة، والسعي 
وأكد أن االستعدادات  ،1967 يونيو 4طينية على حدود للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلس

الفلسطينية والعربية قد اكتملت باألمم المتحدة، نافيا وجود أي اتجاه للتراجع عن هذا الموقف أيا كانت 
  .الضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيون، خاصة من الواليات المتحدة

  22/9/2011الشرق، الدوحة، 
  

   تحوالت جذرية عربياًإلىسيؤدي  سقوط الدولة الفلسطينية: انالسفير الفلسطيني في لبن .10
 األمم المتحدة ليس تحدياً أو إلىالذهاب "شدد السفير الفلسطيني في لبنان عبد اهللا عبد اهللا، على أن 

مواجهة مع أي جهة في العالم وإنما لتحصيل الحقوق الفلسطينية وتحصينها حسب المرجعيات 
مخاطر وضع العقبات أمام الطلب الفلسطيني مما يزيد من نهم الحكومة "محذراً من ، "واالتفاقيات الدولية
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اإلسرائيلية العنصرية في نهب المزيد من األراضي ويشجع المستوطنين في اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين 
  ." انعكاس ذلك على الشارع العربي الذي يشهد تحوالت جذريةإلىوممتلكاتهم، إضافة 

  22/9/2011 السفير، بيروت،
  

  ممارسات االحتالل لن تجرنا إلى العنف الذي يريده: عبد الرحيم .11
 قال أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم إن الشعب الفلسطيني وقيادته متمسكان بنيل عضوية :رام اهللا

دولة فلسطين الكاملة في األمم المتحدة، رغم كل الضغوط التي تمارس من أجل منع التصويت على هذا 
وأضاف، في كلمة ألقاها باسم القيادة الفلسطينية في المهرجان المركزي لدعم توجه القيادة  .لحقا

الفلسطينية إلى األمم المتحدة الذي أقيم في مدينة رام اهللا، ظهر اليوم األربعاء، أن المحاوالت 
لذي يريدونه، والممارسات التي يمارسها االحتالل وقطعان المستوطنين لن تجرنا إلى مربع العنف ا

  .لحرفنا عن نيل عضويتنا في األمم المتحدة
  21/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  سبتمبر/ تنظم فعاليات بالضفة دعما الستحقاق أيلولالفلسطينية السلطة  .12

يل وجنين نظمت السلطة بالضفة الغربية أمس فعاليات جماهيرية في مدن رام اهللا ونابلس والخل: الضفة
كرم وقلقيلية دعما لتوجه الرئاسة الفلسطينية لمجلس األمن الدولي للحصول على  وبيت لحم وطول

  .، والحصول على مقعد دائم بمجلس األمن67اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 
موظفون، حيث وشملت الفعاليات تنظيم مسيرات ومهرجانات خطابية شارك فيها طالب المدارس وال

ألزمت السلطة المدارس والجامعات والموظفين الحكوميين على الخروج من وظائفهم للمشاركة في 
فعاليات التضامن مع توجه الرئاسة، وتم تعليق الدوام الرسمي في كافة الدوائر الحكومية والمدارس في 

جه لمراكز المدن، حيث تم نصب تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وإخراج كافة الموظفين والطلبة للتو
  .منصات االحتفال

وشهدت مدينتا رام اهللا ونابلس االحتفالين المركزيين؛ كون المدينتين أكبر وأبرز المدن بالضفة، ففي رام 
اهللا تجمع المئات من المواطنين على دوار المنارة وسط المدينة لالحتفال بهذه المناسبة، وبالقرب من 

جموعة شبان مقعدا ضخما باللون األزرق تعبيرا عن مطلب الفلسطينيين بمقعد منصة االحتفال نصبت م
  .دائم في األمم المتحدة

أما في مدينة نابلس فشارك المئات أيضا من المواطنين من طلبة المدارس والجامعات والموظفين 
سيحية والسامرية بتلك باالحتفال الذي أقيم على دوار الشهداء وسط المدينة، إضافة لمشاركة الطائفة الم

  .الفعاليات
  22/9/2011السبيل، عمان، 

  
  طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية يضع أمريكا في حرج مع العرب: خبراء في الشؤون الدولية .13

ناقش خبراء في الشؤون الدولية والعلوم السياسية وسفراء من دول عربية وغربية  :محمد دفع اهللا
عباس والمتمثلة في التقدم لألمم المتحدة محمود بها الرئيس الفلسطيني الخطوات الجريئة التي سيقوم 

بطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية ووصفوا في الندوة التي نظمها مركز بروكنز في الدوحة أن الواليات 
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ع  سوف تقفإنها استخدمت حق الفيتو لعرقلة إجراءات االعتراف بالدولة الفلسطينية إذا األمريكيةالمتحدة 
 تقدمت السلطة إذافي حرج كبير وتحدث الخبراء والسفراء حول عدد من السيناريوهات المحتملة 

  . حق الفيتواألمريكية استخدمت الواليات المتحدة وإذا األمم إلىالفلسطينية بالطلب 
 هذه القضية إن في جامعة قطر واألستاذ األوسط محجوب الزويري الخبير في قضايا الشرق .دوقال 
 التغييرات في المنطقة وتأثير ذلك على هذه أسباب ما هي األول..  يتم نقاشها من ثالثة محاورأن يجب

 تلعبه تركيا مع تعاظم دورها في المنطقة والمحور الثالث أنالخطوة الفلسطينية وما هو الدور الذي يمكن 
نوات الماضية والذي أدى  وعدم االهتمام بالملف الفلسطيني طوال الساإلسرائيليةالفوضى في الحكومة 

  . فشل عملية التفاوضإلى
 الطلب الفلسطيني حتى لو لم يجد القبول من إنومن جانبه قال السيد سلمان شيخ مدير مركز بروكنز 

 أولويات إلى في الوقت الراهن فانه سيعيد القضية الفلسطينية األقل على األمريكيةالواليات المتحدة 
 المتحدة األمم إلى تقدم الفلسطينيين أن األثناء وأكد في هذه األمريكية واهتمامات الواليات المتحدة

  .األمريكيةسيحدث مواجهة دبلوماسية مع الواليات المتحدة 
 المتحدة ستتحول من األمم إلى دخول فلسطين أنومن ناحيته قال السفير الفلسطيني في الدوحة منير غنام 

 إلى المنظمات التابعة إلى في الدخول أفضليةذا سيمنحها  دولة فلسطين وهإلىفلسطين كدولة مراقبة 
 إسرائيل ألنها ستقاضي إسرائيل إلى المتحدة ومنها محكمة الجنايات الدولية وهذا سيسبب صداعا األمم

  .على كل جرائمها التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين
  22/9/2011الشرق، الدوحة، 

  
  اعيهم للحصول على دولة لعدة أشهرفلسطينيون مستعدون لتأجيل مسال": تلغراف" .14

الفلسطينيون مستعدون لتأجيل مساعيهم للحصول على "نشرت صحيفة الدايلي تليغراف تقريرا بعنوان 
وقالت الصحيفة في التقرير، الذي أعده مراسليها ادريان بلومفيلد من رام اهللا واليكس  ".دولة لعدة أشهر

مستعدون لتجنب مواجهة دبلوماسية "ن أشاروا إلى أنهم سبيليوس من نيويورك، إن مسؤولين فلسطينيي
  .وتأجيل محاولتهم للحصول على دولة فلسطينية" كبرى

، فإن رئيس السلطة الوطنية "ال يزال يبحث في أمره ليل األربعاء"وأضاف التقرير أنه وفقا التفاق 
األمم المتحدة كما كان الفلسطينية محمود عباس سيقوم بمحاولته للحصول على العضوية الكاملة في 

  .مقررا خالل مخاطبته قادة العالم يوم الجمعة، لكنه لن يسعى إلى فتح حوار بهذا الشأن في مجلس األمن
، وبالمقابل فإن عدم طرح "سيحفظ ماء وجهه أمام الناخبين في بالده"ووفقا للصحيفة، فإن عباس بذلك 

ويمنح الوسطاء "صطدام بحق النقض األمريكي األمر على مجلس األمن سيجنب المقترح الفلسطيني اال
  ". محادثات السالمإحياءفرصة لمحاولة 

 الهام بالنسبة لنا هو أن نتقدم بطلبنا كما هو الشيء"ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني رفيع قوله 
بعد ذلك نسعى ألن نكون منطقيين، نحن ندرك أن األمور يمكن أن تأخذ بعض "وأضاف  ".مخطط له

  ".قت، وإذا كانت العملية ستأخذ بضعة أشهر، فإننا سعداء بأن نجعلها تأخذ مسارهاالو
  22/9/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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   وباما محايداأالقيادة الفلسطينية فقدت ثقتها في أن يكون  ":الغارديان" .15
يويورك وهاريت شيروود من نشرت صحيفة الغارديان تقريرا من إعداد مراسليها كريس ماكغريل من ن

أغضب القادة الفلسطينيين بدفاعه الذي استمر "ن الرئيس األمريكي باراك اوباما قد  جاء في أرام اهللا
 دولة في األمم المتحدة، إلنشاءطويال عن التهديد األمريكي باستخدام حق النقض ضد المسعى الفلسطيني 

  ".العربيبينما يشيد بالثورات في أجزاء أخرى من العالم 
 إلى ما أدلى به أوباما في الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة لألمم المتحدة من أن المفاوضات بين وأشار

 . والفلسطينيين، وليس مجلس األمن، هي السبيل إلى ضمان استدامة السالم بين الجانبيناإلسرائيليين
ه لخطاب اوباما أمام األمم وتنقل الصحيفة عن مسؤول فلسطيني رفيع، لم تكشف عن اسمه، وصف

 ".القيادة الفلسطينية فقدت ثقتها في أن يكون اوباما محايدا في الحال"وأضاف أن  ".كارثة"المتحدة بأنه 
اوباما واجه تحديا من قبل الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، الذي قال إن القيادة " التقرير أن وأضاف

 والدول العربية من أجل ميالد أوروبالى مبادرة جديدة تضم األمريكية قد فشلت في هذا الشأن، ودعا إ
  ".دولة فلسطينية خالل عام

  22/9/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

   عاما من القرارات المعطلة64: األمم المتحدة وفلسطين .16
لب العضوية ، وط1947تشرين الثاني /  نوفمبر29ما بين قرار التقسيم الصادر في :  لندن-نيويورك 

الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة، الذي سيتقدم به الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى المنظمة 
 عاما، صدر خاللها عشرات القرارات التي أيدت باإلجمال الحقوق 64الدولية ويبحث فيه مجلس األمن، 

لكن هذه . ي الضفة الغربية وقطاع غزةالفلسطينية، بل ودعا بعضها إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ف
القرارات واجهت التجاهل طيلة تلك األعوام، أو الفيتو األميركي الذي أغلق الطريق عليها، ويحاول هذه 

  .األيام غلق الطريق على الطلب الفلسطيني المستجد
ة التصويت ، حين أقرت الجمعية العام1947وفي ما يلي تسلسل زمني لمواقف األمم المتحدة منذ عام 

  :الذي أدى لقيام دولة إسرائيل
 الداعي لتقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهما 181الجمعية العامة تتبنى القرار : 1947 نوفمبر 29 -

وقبل اليهود القرار ورفضه . يهودية واألخرى عربية، ووضع القدس كمنطقة دولية تحظى بوضع خاص
  .العرب رفضا باتا

إسرائيل تعلن نفسها دولة مستقلة، واندالع حرب استمرت ثمانية أشهر مع : 1948) أيار( مايو 14 -
 قرية فلسطينية على األقل، في الدولة اإلسرائيلية الجديدة، ونزح أكثر 400الدول العربية دمرت خاللها 

  . ألف الجئ إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والبلدان العربية المجاورة700من 
 حول حق العودة، 194الجمعية العامة لألمم المتحدة تتبنى القرار : 1948) لكانون األو( ديسمبر 11 -

  .محددة شروط تسوية المشكلة
  .قبول إسرائيل عضوا في األمم المتحدة: 1949 مايو 11 -
 الداعي النسحاب القوات اإلسرائيلية من 242مجلس األمن يتبنى القرار : 1967 نوفمبر 22 -

، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 1967عام ) حزيران(يونيو األراضي المحتلة خالل حرب 
  .وهو القرار الذي لم يطبق. الشرقية
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  .»حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف«الجمعية العامة تتحدث عن : 1969 ديسمبر 10 -
  .القدسمجلس األمن يدين إجراءات اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع : 1971) أيلول( سبتمبر 25 -
، ويدعو 242 يؤكد مبادئ القرار 338قرار مجلس األمن رقم : 1973) تشرين األول( أكتوبر 22 -

  .»سالم عادل ودائم في الشرق األوسط«إلى مفاوضات بهدف تحقيق 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يقول أمام األمم المتحدة إنه يحمل : 1974 نوفمبر 13 -
، وتمنح األمم المتحدة بعد ذلك، منظمة التحرير الفلسطينية وضع مراقب، وهو »دساغصن زيتون ومس«

  .الوضع الذي تتمتع به حتى اآلن
إزالة المستوطنات القائمة « يدعو إسرائيل إلى 465قرار مجلس األمن رقم : 1980) آذار( مارس 1 -

 العربية المحتلة منذ عام وعلى األخص التوقف عن إقامة وبناء والتخطيط لمستوطنات في األراضي
  .» بما فيها القدس1967

  . يأتي على ذكر دولة فلسطينية للمرة األولى1397قرار مجلس األمن رقم : 2002 مارس 12 -
نحو « يقر ما وصف بخطة خارطة الطريق للسالم 1515قرار مجلس األمن رقم : 2003 نوفمبر 19 -

  .» الفلسطيني-حل دائم يقوم على دولتين للصراع اإلسرائيلي 
مجلس األمن يتبنى قرارا هو األول منذ خمس سنوات، يؤكد فيه دعمه لعملية : 2008 ديسمبر 16 -

  .السالم في الشرق األوسط
الواليات المتحدة تستخدم الفيتو إلجهاض مشروع قرار رعته الدول : 2011) شباط( فبراير 18 -

واشنطن استخدمت تقليديا حق . ئيلية بغير القانونيةالعربية لدى األمم المتحدة لوصف المستوطنات اإلسرا
  .الفيتو الذي تتمتع به كعضو دائم في مجلس األمن لحماية الدولة اليهودية من التعنيف

عباس يبلغ بان كي مون رسميا باعتزامه التقدم بطلب لعضوية فلسطين في األمم المتحدة :  سبتمبر19 -
 لحملهم على التخلي عن مسعاهم تجنبا لنزاع تتجلى سحبه في ضغوط متزايدة على الفلسطينيين. الجمعة
  .األفق

  22/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  باالعتذارنروا باإلساءة للشيخ أحمد ياسين وتطالبها والبرلمانية تتهم األ كتلة حماس .17
إلى " ااألونرو" وكالة ،دعت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية، األربعاء:  محمد أبو شحمة- غزة

االعتذار الرسمي من الشعب الفلسطيني على إساءتها للشيخ الشهيد أحمد ياسين خالل مشاركته في 
  .  سنوات ووصفه بأنه لطخ سمعة الوكالة حينها9احتفال تكريمي ألوائل الطلبة قبل 

وقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس مشير المصري خالل مؤتمر صحفي عقد أمام 
األونروا مطالبة باالعتذار الفوري إلساءتها لرموز الشعب "إن : الرئيس بمدينة غزة" األونروا "بوابة

الفلسطيني وشهدائه ورد االعتبار للشعب واألمة، محملها المسئولية عن أي تداعيات أو آثار ناجمة عن 
لموظفين العرب خطواتها غير المحسوبة والتجاوزات الخطيرة والتي كان آخرها إيقاف رئيس اتحاد ا

  . سهيل الهندي
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الفصل التعسفي غير المبرر الذي مارسته الوكالة على مدار "وشدد على رفض الكتلة القاطع لسياسة 
السنوات الماضية ووصل مؤخرا إليقاف الهندي عن عمله وهو ما يشكل سابقة يستوجب على الوكالة 

  ". ية تجاه الالجئينمراجعة حساباتها وتحمل مسئوليتاها المهنية واألخالق
  21/9/2011موقع فلسطين اون الين، 

  
  أحالم متطرفين لن تتحقق" الوطن البديل: "وزير الصحة في غزة .18

أكد وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية في غزة باسم نعيم، الذي يزور : نادية سعد الدين -عمان 
، "ت تجاه أمن األردن واستقرارهموقف حماس ثاب"، أن 2001األردن رسميا للمرة األولى منذ عام 

  ".أحالم متطرفين لن تتحقق"الصهيونية بأنها " الوطن البديل"واصفاً مقوالت 
موقف حركة حماس والحكومة في غزة من رفض فكرة الوطن البديل، وتوطين الالجئين "وقال إن 

أمن "ف إن وأضا ".الفلسطينيين في أماكن وجودهم، موقف ثابت واستراتيجي غير قابل للتفاوض
  ".واستقرار األردن يحقق المصلحة الفلسطينية كما المصلحة األردنية

ال توجد مصلحة في إطار "، بحيث "الوضع الطبيعي"وفسر التقاطع في موقف حماس مع األردن بأنه 
موقف سياسي محدد يقف خلفه هذا التقاطع، ألنه أصيل يعكس العالقة التاريخية الخاصة بين الشعبين 

 ".ني واألردني ووحدة المصير والتاريخ، وهي أكبر من أي موقف سياسي محدد له مصلحة معينةالفلسطي
معا بدون ضوابط أو عوائق، في ) حماس واألردن(الوضع الطبيعي أن يتحركا "وأضاف نعيم إن 

  ".مواجهة التحديات القائمة
  22/9/2011الغد، عمان، 

  
  للمستوطنين" ءات متوقعةاعتدا" من الفلسطينيينحكومة رام اهللا تحذّر  .19

حذّرت الحكومة الفلسطينية في رام اهللا المواطنين في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة من  :رام اهللا
  ".أخذ الحيطة والحذر"من قبل المستوطنين اليهود، داعية إياهم إلى " اعتداءات متوقعة"

" قدس برس"اليوم األربعاء، تلقت وطالبت وزارة الدولة لشؤون الجدار واالستيطان، في بيان صحفي 
بأخذ إجراءات الحيطة والحذر، خاصة أثناء التنقل في المناطق القريبة من "نسخة عنه، المواطنين 

  ".التجمعات االستيطانية وعلى الطرق االلتفافية، تجنبا العتداءات المستوطنين المستمرة
  21/9/2011قدس برس، 

  
  ق األمني شجع على تصاعد هجمات المستوطنينالتنسي:  في الضفةالنواب اإلسالميون .20

استنكر النواب اإلسالميون في الضفة الغربية هجمات المستوطنين المتالحقة ضد أبناء الشعب : الضفة
   .الفلسطيني وممتلكاتهم والمساجد في العديد من القرى الفلسطينية

خطير لوتيرة الهجمات التي يشنها نسخة عنه أن التصعيد ال" السبيل"وأكد النواب في بيان لهم أمس وصل 
المستوطنون دون رادع أو محاسب، بل بحماية كاملة من جنود االحتالل المنتشرين في أنحاء الضفة 
  الغربية، ضد أبناء شعبنا العزل الذين تم تجريدهم من سالحهم الذي يدافعون به عن أنفسهم، لهو أكبر 
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لالحتالل وأمنه وأمن مستوطنيه، وليس كما يدعي دليل على أن التنسيق األمني هو مصلحة خالصة 
  .بعض المتنفذين في السلطة بأنه مصلحة للفلسطينيين

  22/9/2011السبيل، عمان، 
  

  إجبار المؤذنين على التكبير لعباس فور انتهاء خطابه باألمم المتحدة : بيان ألوقاف رام اهللا .21
ن فضيحة جديدة لوزير األوقاف في حكومة أوقاف رام اهللا ع" وزارة"كشف بيان صادر عن : رام اهللا

 محمود الهباش، والذي أصدر تعليماته بإجبار المؤذنين في كافة مساجد الضفة باستغالل ،سالم فياض
المساجد أثناء إلقاء رئيس السلطة محمود عباس لخطابه في األمم المتحدة يوم الجمعة المقبلة، والقيام 

  .بالتكبير فور االنتهاء من الخطاب
  21/9/2011لمركز الفلسطيني لإلعالم، ا

  
  أجهزة أمن السلطة تعتقل زوج الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر: الخليل .22

اعتقل جهاز المخابرات العامة، التابع للسلطة الفلسطينية في مدينة الخليل، األسير المحرر حازم : الخليل
 بعد اقتحام منزله منتصف الليلة خضر الفاخوري زوج الكاتبة والناشطة الفلسطينية لمى خاطر، وذلك

  .الماضية في مدينة الخليل، ومصادرة عدد من أجهزة الحاسوب والمقتنيات الخاصة من المنزل
  21/9/2011قدس برس، 

  
  تعيين أشرف دبور سفيرا لفلسطين في لبنان :مصادر فلسطينية .23

الفلسطينية في لبنان عضو ذكرت مصادر فلسطينية في صيدا، أن القائم بأعمال السفارة : موقع القضية
 التي يحصل عليها األولىوهي المرة " سفير"المجلس الثوري لحركة فتح أشرف دبور قد رقي إلى رتبة 

  .قيادي فلسطيني إلى جانب السفير الفلسطيني في لبنان
ة وأشارت المصادر، أن ترقية دبور جاءت تقديراً لدوره الدبلوماسي والسياسي القيادي في إدارة السفار

الفلسطينية في بيروت والمشاركة في قرارات حركة فتح، حيث شكل عامل أمان واستقرار للمخيمات 
  . واللبنانية على حد سواءةالفلسطينيومدخالً لفتح قنوات حوار مع مختلف القوى 

  21/9/2011موقع الجئ نت، 
  

   لها معنى األمم المتحدة قفزات سياسية ليسإلىالتوجه : الزهار .24
من غزة القاهرة امس متوجهاً الى دمشق » حماس«غادر وفد من حركة : جيهان الحسيني –القاهرة 

وقال القيادي البارز في الحركة محمود الزهار لـ . للمشاركة في اجتماعات المكتب السياسي للحركة
 ، قبيل مغادرته القاهرة، إن اجتماعات المكتب السياسي هي اجتماعات دورية للمكتب السياسي»الحياة«

للحركة غير مرتبطة بأي شأن جديد مطروح على الساحة، في إشارة إلى خيار توجه القيادة الفلسطينية 
  .إلى األمم المتحدة

موقف حماس موحد، فنحن نرى أن التوجه إلى األمم المتحدة قفزات سياسية «وفي هذا الصدد، قال ان 
تمع الدولي ستخرج من أي برنامج ليست لها معنى ألن أي دولة سيتم االعتراف بعضويتها من المج

واستنكر مساعي الرئيس محمود عباس الحثيثة للحصول على عضوية دولة فلسطين، . »المقاومة
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، »وما حدود هذه الدولة التي ليست لها حدود... هل االعتراف بالدولة يعني أرضاً وشعباً «: وتساءل
 وليس 1967لسطينية انطالقاً من حدود عام مشيراً إلى أن الرئيس باراك أوباما يرى حدود الدولة الف

، ما من شأنه أن يحرم كل الجئ فلسطيني من حقه في العودة إلى دياره التي طرد 1967على حدود الـ 
، محذراً من أن »في المقابل هناك شيء ملموس وحقيقي ملكاً لليهود أي أرض وشعب«: وأضاف. منها

ما زال «: وقال. ة اليهود ألرض فلسطين تاريخياً وقانونياًهذه الخطوة تعني االعتراف الفلسطيني بملكي
  .»عباس يريد أن يستمر في التفاوض، ويرى أن هذا الخيار وسيلة إلى العودة للتفاوض وتحسين شروطه

هناك اختالفات ال ترقى عن أي خالف داخل «: ونفى الزهار وجود خالفات في صفوف الحركة، وقال
  .»األسرة

ال حديث عن مغادرة لقيادات «: د ضغوط على الحركة في دمشق لمغادرتها، أجابوعما يتردد عن وجو
لكنه اوضح أن بعض كوادر الحركة غادر . »الحركة من دمشق، وال علم لي عن ضغوط من هذا القبيل

هذا األمر منوط برغبة كل شخص في أن يغادر دمشق أو يريد «فعالً دمشق عائداً إلى غزة، معتبراً أن 
وبالنسبة الى نقل . »الى بلد آخر، وهو أيضاً مرهون بموافقة الدولة التي يريد الذهاب إليهاأن يذهب 

لم «: ، مستبعداً نقل المقر إلى القاهرة، وقال»هذا الموضوع سيطرح للبحث«: مقرات الحركة، أجاب
 خصوصاً واستبعد أن توافق مصر على مثل هذا الطلب،... نفاتح المسؤولين المصريين في هذا األمر 
 .»في مثل هذا الظرف االستثنائي الذي تمر به

 22/9/2011الحياة، لندن، 
  

   قد تؤجل مناقشة طلب العضوية أطول فترة ممكنةواشنطن: عزام األحمد .25
ورئيس كتلتها البرلمانية وهو في عداد الوفـد        » فتح«كشف عضو اللجنة المركزية لحركة      : مارلين خليفة 

الفلسطيني عزام األحمد بعض تفاصيل التحركات األوروبية والدوليـة قبيـل           الفلسطيني المرافق للرئيس    
لقد أعد طوني بلير بإسم اللجنة الرباعية مشروع مسودة بيان ولما اطلعنا            «: قرار أبو مازن الحاسم قائال    

ها على عناصره تبين لنا أنه أسوأ مشروع بيان عرفناه، إذ احتوى تراجعا كامال عن المواقف التي اتخذت                
ومن أهم عناصر مشروع بلير مثال تحدثه عن العودة الى المفاوضـات مـع              . سابقا» الرباعية الدولية «

إسرائيل لمدة سنة على مستوى عال على أن تعقد جلسة تقييم لها بعد ستة أشهر، وفيمـا كـان أسـاس                     
دود الجديدة لن   ، قال المشروع بأن الح    1967 حزيران عام    4التفاوض هو حّل الدولتين على اساس حدود        

  .» حزيران، وذلك في صيغة إستفزازية ولغة جديدة غير مسبوقة4تكون هي حدود 
كذلك تجاهل مشروع البيان بشكل كامل نقطة أساسية وهي قضية وقف االسـتيطان،             «: وأضاف األحمد 

عمليـة  ونحن نقول بوضوح إننا لن نعود الى المفاوضات إال بعد توفّر أساسين هما اإللتزام بمرجعيـة                 
 مع تعديالت طفيفة يتفق عليها، ووقف كامل لالستيطان، وإال فإننـا ال             1967 حزيران   4السالم وحدود   

يمكننا العودة الى لعبة المفاوضات التي يقودها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وتتناغم معـه               
بلير الى تقديمه شخصياً وليس باسـم       ولفت األحمد االنتباه الى أن مشروع بيان عمد         . »الواليات المتحدة 

الرباعية وكأنه يحول نفسه الى وسيط وما قدمه هو األسوأ منذ تأسيس اللجنة الرباعيـة، وأمـس األول                  
اختلفت اللجنة الرباعية حول مشروع البيان وكان بعض أعضائها قد لعبوا لعبة قذرة، وحاولوا خـداعنا                

لى مشروع البيان المذكور ووافقت عليـه، ولمـا اتـصلنا    وخداع الروس قائلين لنا بأن روسيا اطلعت ع 
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وقيل للروس إن أبو مازن موافق وبعد التكاشـف مـع           . بالمسؤولين الروس تبين أن روسيا غير موافقة      
  .»الروس ظهرت لنا عملية الخداع

  هل تؤخر أميركا الطلب الى ما ال نهاية؟
لقد «: مم المتحدة بان كي مون فيقول األحمد      أما عن اجتماع الرئيس عباس في نيويورك مع أمين عام األ          

أبلغ عباس األمين العام عزمه تقديم طلب العضوية كامالً يوم الجمعة المقبل، واتفقا على أن يتسلم بـان                  
نص الرسالة الرسمية لطلب العضوية وقال إنه سيحيلها على الفور الى لجنة العضوية في مجلس األمـن                 

قضايا خالفية أو ثغرات تقنية أو قانونية فإنه سيتم التعامـل معهـا ثنائيـاً               الدولي وإذا ما كان هناك من       
وحلها، أما إذا أثيرت قضايا سياسية فإن الوضع سيختلف، خصوصا أن هناك من يتكلم فـي األوسـاط                  

ويتوقـع الفلـسطينيون    . »الدولية عن أنه قد تجري محاولة لتعطيل تقديم الطلب للنقاش في مجلس األمن            
أن يثير بعض أعضاء مجلس األمن بطلب من الواليات المتحـدة قـضايا سياسـية أو                «مد  بحسب األح 

اختراع عراقيل، وثمة معلومات لدينا بأن الواليات المتحدة قد تلجأ ومجموعة مـن الـدول المعارضـة                 
  .»بقيادتها لتأجيل مناقشة الطلب الى أطول فترة ممكنة وال نستطيع تحديد طبيعة التكتيك األميركي

ال يـستطيع لبنـان أن      «: ن الدور الذي يمكن أن يلعبه لبنان كرئيس لمجلس األمن الدولي قال األحمد            وع
يقدم طلب العضوية إال بعد مشاورات مع أعضاء المجلس وهؤالء بإمكانهم إثارة مشاكل، ووضع عراقيل               

مع الحكومة اللبنانية   تؤخر تقديم الطلب، ولكننا نثق بقيادة لبنان لمجلس األمن، ونحن على تواصل يومي              
  .»ومع الدكتور نواف سالم

بدأنا نلمس ضغوطاً تمارس على المجموعة العربية ولجنة المتابعة للمبادرة العربية مـن قبـل               «: اضاف
الواليات المتحدة حتى تتراجع عن موقفها، والطلب الى الجانب الفلسطيني التراجع عن سـلوك طريـق                

وضوع في الجمعية العامة لألمم المتحدة، علماً بأن صالحية العضوية          مجلس األمن واالكتفاء بمناقشة الم    
الكاملة تكون لمجلس األمن الدولي لكن الواليات المتحدة تريد أن تريح نفسها وتتجنّـب اسـتخدام حـق                  

باإلضافة الى وجود دول في مجلس األمن تتعرض الى ضغوط          . النقض من خالل عدم طرح الموضوع     
 أصوات في مجلس األمن وعندها ستعفي الواليات المتحدة نفسها مـن            9ن توفير   هائلة حتى ال نتمكن م    

  .»وستزيل الحرج عن نفسها، لذلك فإن األمور متشابكة ومعقدة» الفيتو«استخدام 
لن نتراجع البتة عن تقديم الطلب الى أمين عام األمم المتّحدة،           «: الفلسطينية قال األحمد  ) ب(وعن الخطة   

 هو حدث سياسي كبير ال تريده الواليات المتحدة ألن كل ما يأتي بعد ذلك من سلبيات                 وتسليم هذا الطلب  
أم بواسطة النقـل الـى      » الفيتو«سيكون من صنع أميركا، ولكن شكل الفشل كيف سيكون؟ هل بواسطة            

 أصوات، لذلك نحن اليوم في خضم معركـة سياسـية شرسـة،             9الجمعية العامة أم بواسطة عدم توفّر       
ية سياسية ولن نرضخ لضغوط الواليات المتحدة التي يجب أن تفهم أننا لسنا عبيداً عندها تعطينـا                 والقض

  .»األوامر ونحن نستجيب في ما ال تطلب من إسرائيل شيئاً حتى تلتزم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية
لمياه والقدس وسواها   وهل من تصور كامل للدولة الفلسطينية بالنسبة لقضايا الالجئين وخطر التوطين وا           

بالطبع، لدينا تصور واضح، ألنه حتى لو حصلنا على العضوية الكاملة فال يعنـي بـأن                «: يقول األحمد 
الدولة الفلسطينية قامت فعلياً، وهذا يجب أن يكون واضحاً، إنما نتحول من أراض محتلّة متنازع عليهـا                 

ولكـن  .  هذا االحتالل كما فعلت بـدول أخـرى        الى دولة أراضيها محتلة وعلى األمم المتحدة أن تنهي        
إن قـضية   . حصولنا على العضوية ال يعني عدم عودتنا الى المفاوضات ولكن الطبيعة ستختلف تمامـا             

القدس الالجئـون   : المفاوضات تبقى قائمة ومطلوبة واساسية من أجل التفاوض حول نقاط الحل النهائي           
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 الالجئين فإن تصورنا واضح وينطلق من مبـادرة الـسالم           بالنسبة الى «: أضاف. »األمن المياه وسواها  
العربية ومن برنامج الوطن وبالمناسبة فإن طلب العضوية المؤلف من رسالة من بضعة اسطر سـيكون                
مرفقاً برسالتين توضيحيتين تتحدثان أوالً عن التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية وأنها تبقى قائمة تعبـر               

سطيني وتقود نضاله وعملية التفاوض وهي المسؤولة األولى واألخيـرة عـن            عن طموحات الشعب الفل   
المفاوضات وتبقى منظمة التحرير قائمة الى أن تتجسد دولة مستقلة ذات سيادة فوق األرض الفلـسطينية                

 الذي ينص على العودة والتعويض وهذا سيحل ضـمن          194ويتم حل قضية الالجئين على أساس القرار        
ي ستأتي الحقاً إذا ما سارت األمور بهذا الشكل فضالً عن قضايا القدس واألمن، وطلـب                المفاوضات الت 

 .»العضوية ليس بديالً عن المفاوضات حتى يكون اتفاق سالم عادل وشامل ودائم
  22/9/2011السفير، بيروت، 

  
  الجبهة الشعبية تنتقد الموقف األوروبي وتشيد بالموقف الروسي والصيني .26

ـ        : رأشرف الهو -غزة   حيال حق  ' المتردد'انتقدت الجبهة الشعبية موقف االتحاد األوروبي الذي وصفته ب
  .الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه ومسعاه لنيل العضوية الكاملة في هيئة األمم المتحدة 

 واعتبرت الجبهة الشعبية أن على بريطانيا وفرنسا مسؤولية خاصة نتيجة دورهما التاريخي فيمـا لحـق               
ـ       جريرة االستعمار البريطاني والفرنـسي للمنطقـة       'بالشعب الفلسطيني والشعوب العربية من إجحاف ب

  .'واتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور المشؤوم
نسخة منه بالموقف الروسي والصيني     ' القدس العربي 'وأشادت الجبهة الشعبية في تصريح صحافي تلقت        

الحتالل واالستيطان ونيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين أسـوة         الداعم لمساعي شعبنا وقيادته في دحر ا      '
  .'بالشعوب ودول العالم وطبقا لقيم العدالة والقانون الدولي واإلنساني

 22/9/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ال نريد اشتباكا مع الواليات المتحدة ولكن نقول لن نستبدل الكرامة بالدعم المالي: العالول .27
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمـود العـالول فـي كلمـة وجههـا                 :يد عوض  ول -رام اهللا   

بات ال يوجد في هذا العصر من يقول ال المريكا سوى           'للمحتشدين وسط نابلس شمال الضفة الغربية انه        
  .'الرئيس أبو مازن والشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية

الواليات المتحدة ولكن نقول ال مساومة على الحرية بالمال ولن          اننا ال نريد اشتباكا مع      'وأضاف العالول   
  .'نستبدل الكرامة بالدعم المالي

نعم نريد ان نغيير قواعد اللعبة الننا اضعنا وقتا طويال في المفاوضات وبذلنا كـل جهـد                 'وقال العالول   
ست حكومة سـالم بـل      ممكن من اجل تحقيق السالم العادل والمشرف ولكن هذه الحكومة االسرائيلية لي           

  . ' هي مصلحه شعبنا الفلسطينيأولوياتناحكومة مستوطنات ومستوطنين ونحن نقول لهم ان 
  22/9/2011القدس العربي، لندن، 
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  تواصل عمليات البناء االستيطاني ب نتنياهو تقوم بحملة ممنهجة حكومة: النضال الفلسطيني .28
شعبي الفلسطيني، مصادقة الحكومة اإلسرائيلية على بناء       اعتبرت جبهة النضال ال   : وليد عوض  -رام اهللا   

قبل مغادرة نتنياهو إلى نيويورك، يـأتي         وحدة استيطانية موزعة على عدد من مستوطنات القدس        900
  .في إطار سياسة حكومة االحتالل القائمة على اإلرهاب االستيطاني 

ل تواصل عمليات البنـاء االسـتيطاني       وأضافت الجبهة ان حكومة نتنياهو تقوم بحملة ممنهجة من خال         
وتحديدا في مدينة القدس، وكذلك إطالق حملة مسعورة لقطعان المستوطنين بمهاجمة القرى الفلـسطينية،              

  .مشيرة إلى أن حالة من الهستيريا العنصرية تجتاح حكومة االحتالل
 إلى األمم المتحـدة لنيـل       وقالت الجبهة ان حكومة االحتالل تحارب استحقاق أيلول والتوجه الفلسطيني         

االعتراف بالدولة لتسريع وتيرة االستيطان على نحو غير مسبوق في األراضي الفلسطينية، وخـصوصاً              
  .في القدس الشرقية المحتلة

 22/9/2011القدس العربي، لندن، 
  

   تنفي قيامها بدعم وتدريب المجموعة التي نفذت عملية ايالتالشعبيةلجان المقاومة  .29
» معـاريف «نفت لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية أمـس مـا أوردتـه صـحيفة               : حمتو  سمير -غزة

اإلسرائيلية نقال عن تقرير لجيش االحتالل اإلسرائيلي، حول قيامها بدعم وتمويل وتـدريب المجموعـة               
. التى نفَّذت عملية إيالت، التي وقعت في الثامن عشر من الشهر الماضي وقتل فيها ثمانيـة إسـرائيليين                 

وقال أبو عطايا، الناطق اإلعالمي باسم ألوية الناصر صالح الدين الجناح العسكري للجان المقاومـة إن                
ألوية الناصر ليس لها أي عالقة بعملية إيالت التي تباركها، منبها إلى أن تحميل لجان المقاومة مسؤولية                 

ف أبو عطايا إننا لن نقف مكتـوفي        وأضا. هذه العملية يهدف إلى تصعيد واستهداف جديد لقادة المقاومة        
  .األيدي ضد أي اعتداء على قادتنا أو على أهل غزة، وسنرد بقوة على أي اعتداء

  22/9/2011الدستور، عمان، 
  

   الحكومة اللبنانية رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطينيعلى :البطشخالد  .30
در لإلستفادة من زيارة عضو المكتب      نظمت حركة الجهاد اإلسالمي برنامج مكثف للحصول على اكبر ق         

  ".خالد البطش. أ"السياسي ومسؤول العالقات الخارجية في الحركة القادم من ارض غزة هاشم األخ 
فأقامت ضمن هذا البرنامج ندوة سياسية في مخيم البرج الشمالي، قدمها االستاذ خالد بـديوي بحـضور                 

ب اللبنانية واللجان الشعبية واالهلية، الـذين حـضروا         كبير وفعال من كافة الفصائل الفلسطينية واألحزا      
  .بشغف للترحيب بالضيف القادم من األرض المقدسة أرض المقاومة واإلنتصار

فكانت الكلمة المنتظرة من األستاذ البطش جرعة تشجيع للحضور بحيـث أكـد علـى دور المخيمـات                  
لت حالة دعم للمقاومة الفلسطينية بجميـع       الصامدة في لبنان وساهمت في تنامي المقاومة في الداخل ومث         

اشكالها، كما تم وضع الحضور في صورة األوضاع بشكل عام وخاصة داخـل قطـاع غـزة، فـأثلج                   
الصدور حين أكد على قوة المقاومة وحالتها التي تسلك الطريق اإليجابي خصوصاً بعد تحسن العالقـات                

داءات الصهيونية وأن قطاع غزة لم يعد حقـل         وتوعد بالرد على كل االعت    . بشكل عام بين فتح وحماس    
رماية او معسكر تدريب ولن نسمح بذلك ضمن المعادلة الجديدة التي أرستها حركـة الجهـاد وفـصائل       

  .المقاومة
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كما وطالب الحكومة اللبنانية رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني ورفع حالة الحصار من خالل فتح                
 الى الحق المنشود في العودة الى األراضي التي أخرج منها قصراً وأعتبر             المجال للعمل ودعمه للوصول   

أن حالة الحصار لن تدفع الفلسطيني للبحث عن العودة بإتجاة فلسطين بل تساهم في البحث عن بلدان في                  
 المهجر يستطيع العيش الكريم من خاللها كما أكد على دور لبنان منذ نشوء القضية الفلسطينية وأعتبر أن                

ما قدمة لبنان للقضية الفلسطينية كبير بحث قدم الشهداء وتحمل المعانـاة ودفـع فـاتورة غاليـة مـن                    
  .إسستقرارة وسلمه وأمن أبناءه

  21/9/2011، موقع الجئ نت 
  

  في الضفة الغربية  من أنصارهاسبعةحماس تتهم السلطة باعتقال  .31
اليوم األربعاء " قدس برس"ن صحفي تلقته في بيا" حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية : رام اهللا

جهاز األمن التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، باعتقال سبعة من أنصارها في )  21/9(
  .الخليل وجنين وطولكرم

في بيانها، أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أقدمت على فصل أربعة موظفين حكوميين " حماس"وذكرت 
  .يعملون في مهنة التدريس بوزارة التربية والتعليم الحركة لىمحسوبون ع

  21/9/2011قدس برس، 
 

   لإلعتراف بالدولة الفلسطينيةلطلب الفلسطينيضته امعارل نتنياهو يرحب بخطاب أوباما .32
بنيامين نتنياهو بحرارة، أمس،    ” اإلسرائيلي“رحب رئيس الوزراء     :"ب.ف  .أ  "،  رك، القدس المحتلة  يويون
للطلب الفلـسطيني بالحـصول علـى       ضته ا معارل الرئيس األمريكي باراك أوباما باألمم المتحدة        خطابب

  .”يشرفه“اعتراف كامل في األمم المتحدة، معتبراً أن هذا الموقف ألوباما 
أعتقـد أن األمـر   “وقال نتنياهو في تصريح صحافي إثر لقائه أوباما في مقر األمم المتحدة في نيويورك          

. ، في إشارة إلى كالم أوباما عن عزمه على استخدام الفيتو ضد الطلب الفلـسطيني              ” أشكرك يشرفك وأنا 
أن يتفاوضوا وهـذه هـي      ” اإلسرائيليين”نحن متفقان على القول إن على الفلسطينيين و       “وأضاف نتنياهو   

لت أيضاً بـشكل    ق“وتابع موجهاً كالمه أيضاً إلى أوباما       . ” الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى سالم دائم وثابت      
، وبالتالي فإن   ”إسرائيل“واضح إن الفلسطينيين يستحقون دولة، ولكن على هذه الدولة أن تقيم السالم مع              

أي محاولة التخاذ طريق مختصر في هذه العملية أي عدم التفاوض حول سالم ومحاولة الحصول علـى                 
فلسطينيين يريدون الحصول على دولة     أعتقد أن ال  “وأضاف نتنياهو   . ”اعتراف من األمم المتحدة لن تنجح     

  .”إسرائيل“إال أنهم ليسوا مستعدين بعد إلقامة السالم مع 
الخطـاب بكلتـا    «كما حيا وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان خطاب أوباما وقال إنه يتبنى              -

 المتحـدة ألن    وأشار إلى إيمانه بأنه لن يجري تصويت على الخطوة الفلـسطينية فـي األمـم              . »اليدين
 حـدوداً للدولـة     67وأعرب عن رضاه أن أوباما لـم يـذكر حـدود ال             . الفلسطينيين يخشون العواقب  

  .الفلسطينية
وأثنت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني على خطاب أوباما وقالت إنه عرض جوهر الـصراع بطريقـة                 -
” إكرامية“ال  ” اإلسرائيلية“المصلحة  ودعت نتنياهو للعودة إلى طاولة المفاوضات انطالقاً  من          ” متوازنة“
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واعتبرت أن الخطابات في األمم المتحدة لن تغير شيئاً في الميدان وتجدد التفاوض السياسي              . للفلسطينيين
 .”إسرائيل“يمنع قرارات باألمم المتحدة ويحول دون عزلة 

 22/9/2011، الخليج، الشارقة
 

   الفلسطينيين"إسرائيل"م تعاقب ليبرمان ينفي تهديده بحل حكومة نتنياهو إذا ل .33
ووزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان     » إسرائيل بيتنا «نفى رئيس حزب    :  والوكاالت – القدس المحتلة 

إذا لم تعاقب إسرائيل الفلسطينيين على مسعاهم فـي األمـم           «أن يكون هدد بحل حكومة بنيامين نتانياهو        
  .ضد الفلسطينيين» إجراءات عقابية« ليبرمان بما سماها ، على حد وصفه، في وقت طالب نائب»المتحدة

إليه بشأن تهديده   » يديعوت أحرونوت «وقال ليبرمان إلذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس إن ما نسبته صحيفة           
ال أساس له ونحن لـن نـسكت        «بحل الحكومة إذا لم تعاقب الفلسطينيين على مسعاهم في األمم المتحدة            

، علـى حـد     »ينية، لكن من هنا وحتى حل تحالف الحكومة المسافة بعيدة جـداً           على أثر الخطوة الفلسط   
  .وصفه

داني أيالون  » إسرائيل بيتنا «ورغم نفي ليبرمان األقوال المنسوبة إليه، إال أن نائبه وعضو الكنيست عن             
يتعين «ة فإنه   قال لإلذاعة العامة اإلسرائيلية أمس إنه إذا توجه الفلسطينيون بشكل رسمي إلى األمم المتحد             

، »على إسرائيل اتخاذ سلسلة إجراءات عقابية ضدهم، بينها ضم الكتل االستيطانية وإلغاء اتفاقيات أوسلو             
  .على حد تعبيره

  22/9/2011، البيان، دبي  
  

  "مصلحة إسرائيلية" الدولة الفلسطينية إقامة": الكنيست"نائب في  .34
، الدعوات إلـى فـرض إجـراءات        "الكنيست"سرائيلي  انتقدت نائب في البرلمان اإل    : )فلسطين(الناصرة  

عقابية على السلطة الفلسطينية رداً على توجهها إلى األمم المتحدة بطلب منحها العضوية الكاملـة فـي                 
  .المنظمة الدولية

اليسارية، أن تصريحات نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي       " ميرتس"ورأت النائب زهافا غلؤون، عن كتلة       
من خالل فرض سلـسلة     " أحادية الجانب "ون التي دعا خاللها إلى الرد على الخطوة الفلسطينية          داني ايال 

، حـسب   "محاولة إلخماد حريق بواسطة صب الزيـت عليـه        "إجراءات عقابية ضد السلطة، هي بمثابة       
  .تعبيرها

 الدولة الفلـسطينية    إذا قدم الفلسطينيون رسمياً طلبهم لنيل عضوية      "وكان نائب أفيغدور ليبرمان، قد قال       
في األمم المتحدة فيجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم بما في ذلك ضم الكتل االسـتيطانية                 

  ".الكبيرة إليها وإلغاء اتفاقيات أوسلو ووقف تحويل العائدات الضريبية لخزينتها
مؤهالت أعضاء كتلـة    "ن  ، أ )21/9(فيما أضافت غلؤون، في تصريحات لإلذاعة العبرية اليوم األربعاء          

مـن  "، مشددةً على رؤيتها بأنه      "إسرائيل بيتنا الدبلوماسية فد أتت بإسرائيل إلى حالة من العزلة السياسية          
  .، حسب تقديرها"مصلحة إسرائيل دعم إقامة الدولة الفلسطينية

  21/9/2011خدمة قدس برس، 
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   بالدولة الفلسطينية المستقلةدول العالم باالعترافيطالب  " كارتاناطوري"مسؤول حركة  .35
نشعر باأللم جـراء تعـرض      «اليهودية،  » ناطوري كارتا «قال الحاخام إسرائيل هيرش، مسؤول حركة       

إخوتنا الفلسطينيين للتعذيب والحرمان على أيدي الصهيونية واإلمبريالية، ونحن نعلـن أن الـصهاينة ال               
  .»يمثلون الشعب اليهودي وال ينتمون للشعب اليهودي

اليهودية الحقيقية تسير على خطى أبينا إبراهيم وليس على خطى الصهيونية التـي             «وأضاف هيرش أن    
  .»خالفت التوراة، فال يوجد في التوراة إقامة دولة لليهود على اإلطالق

وطالب هيرش دول العالم كافة، باالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ودعم القيادة الفلسطينية في األمم              
نحن نصلي يوميا من أجل إقامة الدولة الفلسطينية فلتحي فلسطين فلتحي فلسطين فلتحـي              «وقال  . لمتحدةا

 .»فلسطين
 22/9/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   يطالبون نتنياهو بتأييد الدولة الفلسطينيةاإلسرائيليينكبار القادة األمنيين  .36

يش والمخابرات اإلسرائيلية السابقين إلـى رئـيس        توجه عدد من كبار قادة الج     :  نظير مجلي  - تل أبيب 
الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبونه بإحداث تغيير جذري في سياسته تجـاه عمليـة الـسالم والموقـف                 

ودعا هؤالء القادة نتنيـاهو     . اإلسرائيلي الرافض لمشروع االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة        
سمي بالدولة الفلسطينية قبل أي دولة أخرى، أو الخروج بمبادرة سياسـية            للمبادرة باعتراف إسرائيلي ر   

  .إسرائيلية تقلب األمور رأسا على عقب في األمم المتحدة وفي المنطقة
في إسرائيل، عامي أيلـون، نتنيـاهو إلـى أن          ) الشاباك(الرئيس األسبق لجهاز المخابرات العامة      ودعا  

  . ة لصالح االقتراح بقبول فلسطين عضوا كامال في المنظمة الدوليةيفاجئ العالم ويصوت في األمم المتحد
األسبق، آفي ديختر، الذي شغل منصب وزير األمن الداخلي فـي الحكومـة             » الشاباك«وصرح رئيس   

السابقة، بأن على حكومة نتنياهو واجب إحداث تحول في المنطقة عن طريق إطـالق مبـادرة سياسـية           
  .ة الفلسطينيةتستند إلى االعتراف بالدول

 22/9/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  "بآية قرآنية" "اسرائيل"معاهدة السالم مع  بتغيير عصام شرف تصريحات على ترد" إسرائيل" .37

كعادتها في االلتفاف وقلب الحقائق علقت وزارة الخارجية االسرائيلية من خالل صفحتها علـي موقـع                
 رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شـرف التـي          التواصل االجتماعي الفيس بوك علي تصريحات     

: قال فيها إن معاهدة السالم مع اسرائيل ليست مقدسة ويمكن تغييرها حيث نشرت الوزارة اآلية القرآنية               
  ".يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"

ا صـريحا    صحيفة الوطن الكويتية حمل تحريـض      منمقال  الى  الخارجية االسرائيلية استندت    والمثير أن   
يوصينا اهللا عز وجل بالوفاء بالعقود وااللتزام بالعهود وعـدم          : علي مصر قال فيه الكاتب عبداهللا الهدلق      

يا أيها الذين آمنـوا     «:  ذلك في قوله جل جالله     ىنقض المواثيق، ويحثنا تعالي في اول سورة المائدة عل        
إن معاهدة السالم مع اسرائيل     : لهفكيف يصرح رئيس الوزراء المصري عصام شرف بقو       » أوفوا بالعقود 

  !ليست مقدسة، ويمكن تغييرها؟
 22/9/2011، السبيل، عمان

 



  

  

 
 

  

            24ص                                     2270:                العدد22/9/2011الخميس  :التاريخ

  المتناع عن التصويت مع الدولة الفلسطينية في مجلس األمنل تضغط على نيجيريا "إسرائيل" .38
في موقعها على الشبكة إنه اتضح اليـوم، األربعـاء، أن إسـرائيل مارسـت               " يديعوت أحرونوت "قالت  
ـ      ضغ  األعضاء في مجلس األمن، وتحدث رئيس الحكومـة         15وطا شديدة على نيجيريا، إحدى الدول ال

اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو مع الرئيس النيجيري غودالك جوناثان إلقناعه باالمتناع عن التصويت فـي              
  .مجلس األمن مع الدولة الفلسطينية

 دول في مجلس األمن لمعارضة المـسعى        7 تجنيد   وأضافت أن إسرائيل والواليات المتحدة تعمالن على      
  .الفلسطيني، بحيث ال تضطر الواليات المتحدة إلى استخدام حق النقض

 22/9/2011، 48موقع عرب
 

  ة إيالت كانوا جميعاً مصريينيمنفذو عمل: "يديعوت" .39

ـ        » يديعوت أحرنوت «كشف المراسل العسكري لصحيفة      ات أليكس فيشمان، أمس، النقاب عـن أن تحقيق
الجيش اإلسرائيلي في عملية إيالت في منتصف آب الماضي، أظهرت أن المنفذين كـانوا جميعـاً مـن                  

  .المصريين
وأشار إلى أن العملية التي قادت إلى مقتل ثمانية إسرائيليين وخمسة من أفراد األمن المـصري كانـت                  

وأضاف أن عدد من شارك     . لسالحبتدبير من لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية، التي دربتهم وزودتهم با         
في العملية من أفراد هذه الخلية بلغ عشرين، وأن الهدف منها كان تنفيذ عمليات انتحاريـة واختطـاف                  

وخلص التقرير إلى أن تحقيقات الجيش ونتائجها تزيد مـن حـدة الخـالف              . جنود أو مدنيين إسرائيليين   
  .والتوتر القائم بين الدولتين

 22/9/2011، السفير، بيروت
 

  برئاسة حزب العمل فوز عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش .40
، في االنتخابـات التـي      "العمل"انتخبت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، الليلة الماضية، رئيسا لحزب          

  .جرت يوم أمس، األربعاء، تنافست فيها مع عضو الكنيست عمير بيرتس على رئاسة الحزب
وكان  .إن هناك فرصة اآلن إلعادة النهوض بحزب العمل من جديد         وبعد ظهور النتائج قالت يحيموفيتش      

  .بيرتس قد تحدث مع الرئيسة الجديدة وتعهد بالتعاون معها
، مقابـل   ) صـوتا  22,299(من األصوات   % 54وتبين بعد فرز األصوات أن يحيموفيتش حصلت على         

  ).  صوتا18,769(من األصوات % 45
 22/9/2011، 48موقع عرب

 
  األزمة مع تركيا تُلقي بظاللها على االقتصاد: "إسرائيل"محافظ بنك  .41

حذّر محافظ بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، من أن األزمة السياسية مع تركيا ستُلقي بظاللها السلبية علـى                 
االقتصاد اإلسرائيلي، معتبرا أن األزمة مع أنقرة تعتبر من أخطر األسباب التي تهدد تطور االقتصاد في                

  .ة العبرية، على حد تعبيرهالدول
قال وزير الصناعة والتجارة واألشغال العامة، شالوم سيمحون، المقرب من وزير األمن، إيهود بـاراك،               
إن األزمة مع تركيا خطيرة وحقيقية، وأن وزارته تعمل كل ما في وسعها من أجل عـدم رفـع وتيـرة                     

م على إسرائيل أن تفهم وتُذوت أنّها جزء من منطقـة           الخالف بين أنقرة وتل أبيب، مشددا على أنّه يتحت        
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وأضاف الوزير اإلسرائيلي أنّه على الرغم      . االقتصادية) كالكاليست(الشرق األوسط، كما أفادت صحيفة      
                بينهما ارتفع بصورة دراماتيكية، الفتًا إلى أن حجم التبادل التجاري ة بين البلدين، فإنمن األزمة السياسي

  . العبرية تقوم بأعمال مع تركيا ال يمكنه الكشف عنها، على حد قولهالدولة 
 22/9/2011، القدس العربي، لندن

 
42. االستعداد فورا"إسرائيل" يدفع مصر للعودة كدولة مواجهة وعلى ردوغانأ: مؤرخ صهيوني   

، مـدير مركـز     في دراسة جديدة رسم البروفيسور اإلسرائيلي إفرايم عنبار       :  زهير أندراوس  -الناصرة  
بيغن السادات، سيناريو جاء فيه أنّه في حال سقط النظام السوري، فمن المتوقع أن تسمح تركيا بـشروط                
محددة، لنقل سالح إيراني لحزب اهللا، ألن تركيا وإيران باستطاعتهما تقسيم العراق المتشقق، وضـعف               

   .ع الغرب نحو الشرقأمريكا سيسمح لها بحرية عمل أكثر، مما يسمح بتشكل خطر على تطل
وحذّرت الدراسة من أن رئيس الوزراء التركي يقود األمور نحو صدام عسكري ببرود تام ومـدروس،                
ليس فقط في المسألة الفلسطينية، ولكن في موضوع ثروات النفط والغاز في البحر المتوسط، بعد أن أمر                 

  .يهاغزة، لكسر الحصار المفروض علسفن سالح البحرية بمرافقة السفن التي سترغب باإلبحار نحو 
وتابع قائالً إن تركيا ستتحول إلى الدولة اإلسالمية األولى التي تدخلت عسكرياً لصالح الفلسطينيين، بينما               

الفتًا إلى أنّه حتى إيران الكبيرة لـم        ،الدول العربية في حالة شلل، وال تحرك ساكناً في المسألة الفلسطينية          
 ضد إسرائيل مثلما تسمح تركيا لنفسها اليوم أن تفعل، وسـتجبر دوالً عربيـة               تتجرأ على تحد عسكري   

  .كبرى، كمصر والسعودية، الناظرة بعين الريبة لخطوات أردوغان، التعاون معه
وبحسب المصادر األمنية والسياسية في تل أبيب فإن أركان الدولة العبرية يتخوفون من إعالن مصر عن                

اورة بحرية مشتركة مع األسطول التركي شرقي البحر المتوسط، بحيث يتلوها عمل            استعدادها إلجراء من  
  : عسكري تركي ضد منصات الغاز اإلسرائيلية في الشرق األوسط، وهو ما يحقق هدفين

شق قوات سالح البحرية اإلسرائيلي، وهي قوات صغيرة، ستضطر للتركيز على صد محاوالت              : األول
  . لقطاع، وفي الوقت نفسه، الدفاع عن منصات الغاز والنفطكسر الحصار البحري على ا

 ضرب منصات النفط وإنتاج إسرائيل، وإحداث شلل كامل أو جزئي بسبب العمليـات العـسكرية                :الثاني
التركية، مما سيؤدي لوقف تطلع تل أبيب للتحول إلى قوة عالمية فـي مجـال الغـاز إلحـداث ثـورة                     

رر أردوغان أن تركيا ستصبح قوة إقليمية في هذا المجال، وسيمنعها بكل            دراماتيكية في اقتصادها، فيما ق    
وهذه التطورات، ربمـا    . قوته، بما في ذلك بالقوة العسكرية، من التحول إلى قوة عالمية في مجال الغاز             

هي التي دفعت رئيسة المعارضة ووزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة، تسيبي ليفنـي، لـدعوة رئـيس                
راء إلى عدم صب المزيد من الزيت على نار العالقات المشتعلة مع تركيا، معتبـرة أن المزايـدات                  الوز

الكالمية ال تصب في مصلحة تل أبيب، بل يجب اتخاذ إجراءات عملية تتسم بالمسؤولية والروية لضمان                
  .استقرار وتحسين العالقات بين البلدين، على حد تعبيرها

رخ البارز للحركة الصهيونية إن السلوك التركي بالذات تجاه إسرائيل، من           وقال زئيف جابوتنسكي، المؤ   
خالل توثيق عالقاته مع مصر، قد يصل إلى أن يعرض عليها صفقة لتتراجع عن اتفاق السالم مع تـل                   
أبيب، وتعود في الوقت نفسه لتصبح دولة مواجهة لها، ويعوضها عن الضرر االقتصادي المتوقع نتيجة               

اعدة االقتصادية والعسكرية من الواليات المتحدة، السيما وأن االقتصاد التركي يمنحها القدرة            خسارة المس 
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على ذلك، ما يتطلب إبداء استعداد أكبر على جميع المستويات السياسي واألمنية في إسـرائيل بـصورة                 
  .فورية

 22/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  "داخل المباني"ات تنفذ مهماتها الحكومة اإلسرائيلية تطور طائر: مصدر عبري .43
كشف تقرير عبري نشر مؤخراً عن سعي قطاع الحرب اإلسرائيلي إلـى تطـوير              ): فلسطين(الناصرة  

  .داخل المباني، وتمتاز بأنها ال تصدر اصواتاً كمثيالتها" مهمات"طائرات دون طيار لها القدرة على تنفيذ 
شـركة  "ن العسكرية في تقرير نـشرته مـؤخراً إن          المتخصصة بالشؤو / إسرائيل ديفينس /وقالت مجلة   

شركة إسـرائيل للـصناعات     "، والمعروفة سابقاً باسم     "إسرائيل للصناعات الفضائية وصناعة الطائرات    
وهي مملوكة للحكومة اإلسرائيلية، تعكف على تطوير جيل جديد من الطائرات التي تعمـل دون               " الجوية

لصغر حجمها، والذي قد يسمح بدخولها عبر النوافذ، لتنفذ         " حشراتال"أو  " الطيور"طيار يطلق عليها اسم     
  .مهماتها بصمت داخل المباني

، " بـانثر -ميني"أما النموذج اآلخر الذي كشفت عنه الشركة فهو لطائرة دون طيار صغيرة الحجم تسمى      
كما يمكنها التحليـق     كيلوغراماً، فيما ال يتجاوز وزن الحمولة فيها كيلوغراماً واحداً،           12وهي تزن نحو    
  .مدة تسعين دقيقة

  21/9/2011خدمة قدس برس، 
  

   خالل العام الماضي" ألف يهودي21" استجلبت "إسرائيل"": الوكالة اليهودية" .44
أن ارتفاعاً ملحوظاً طرأ على أعداد المستجلبين اليهود إلـى          " الوكالة اليهودية "أفادت  : )فلسطين(الناصرة  

العام الماضي، حيث وصل عدد مـن  ) سبتمبر(، منذ نهاية أيلول 1948ة عام األراضي الفلسطينية المحتل 
  .تم استيعابهم من ذلك الحين نحو واحد وعشرين ألف يهودي

اإلسرائيلية، فقد ارتفعت أعـداد     " استيعاب القادمين الجدد  "وبحسب معطيات صادرة عن الوكالة ووزارة       
) 2011 أيلـول    -2010أيلول  (ة التي توشك على االنتهاء      اليهود الذين تم استجالبهم خالل السنة العبري      

  . في المائة مقارنة بما يقارب ثمانية عشر ألف يهودي تم استجالبهم خالل العام العبري الفائت20بنسبة 
، أن معظم المـستجلبين     )22/9(وأوضحت المعطيات، التي نشرتها وسائل اإلعالم العبرية اليوم الخميس          

م من دول االتحاد السوفيتي سابقاً ومن أمريكا الشمالية والالتينية وأوروبا، مشيرةً إلـى              الجدد تم استقدامه  
  . يهودي2800تضاعف عدد المستجلبين من أثيوبيا خالل عام ليبلغ زهاء 

  21/9/2011خدمة قدس برس، 
  

   إنجاز المصالحة قبل التوجه إلى األمم المتحدة األولىن اك: فلسطينيو الداخل .45
إنه كان من األولى واألفضل " 48الهيئة القيادية العليا لفلسطينيي األراضي المحتلة عام "الت ق: الناصرة

  .انجاز المصالحة الفلسطينية قبل التوجه لألمم المتحدة، في محاولة النتزاع اعتراف دولي بدولة فلسطينية
اليوم األربعاء " قدس برس"ته وحيت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، في بيان صحفي تلق

، جميع الدول التي قررت مساندة الشعب الفلسطيني في مطلبه العادل إلقامة دولته المستقلة، )21/9(
  .وخاصة دول أمريكا الالتينية وآسيا وإفريقيا وأوروبا المناهضة للسياسة األمريكية
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لرضوخ ألية ضغوطات، أو أية أهمية المحافظة على الثوابت الوطنية وعدم ا"وأكدت اللجنة على 
دور الشعب الفلسطيني في "كما أكدت على " صفقات يمكنها االنتقاص من حق الشعب الفلسطيني وثوابته

  ".مواصلة مشواره النضالي والكفاحي حتى انتهاء االحتالل ونيل حقوقه
تخدام الفيتو للحيلولة المنحاز إلسرائيل، وتلويح واشنطن بإمكانية اس"واستنكرت اللجنة الموقف األمريكي 
ال يمكنها أن تكون راعية للسالم بسبب "مشددة على أن دولة كأمريكا " دون االعتراف بالدولة الفلسطينية

  ".مواقفها المخزية والمنحازة
استمرار المؤسسة اإلسرائيلية بالتهديد والمراوغة حتى بعد استنزاف المفاوضات "كما استنكرت اللجنة  

  ".لسابقة، مما يؤكد عدم رغبتها بتحقيق السالم واألمن واالستقرارعلى مر السنوات ا
وحملت اللجنة  إسرائيل والواليات المتحدة مسؤولية أي انفجار يمكن أن يحدث في المنطقة جراء 
سياستيهما ومواقفهما المعادية للشعب الفلسطيني والشرعية الدولية، داعية  هيئة األمم المتحدة لتنفيذ كامل 

  .تها المتعلقة بالقضية الفلسطينيةقرارا
  21/9/2011قدس برس، 

  
  ونسي المعاناة الفلسطينية اإلسرائيلية الروايةأوباما تبنى : الطيبي .46

تبنى الرواية «إن الرئيس أوباما » الشرق األوسط«قال أحمد الطيبي عضو الكنيست اإلسرائيلي لـ
تميز الخطاب بمعيار أخالقي مزدوج تجاه لقد «: وأضاف. »اإلسرائيلية ونسي المعاناة الفلسطينية

ويعتبر الطيبي . »الفلسطينيين، فلقد تحدث عن الشعوب التي تنتفض ضد قامعيها ونسي القمع اإلسرائيلي
أما . »خسر نقاطا كثيرة أمام العالم العربي وكذلك في مكانته األخالقية التي تزعزعت«أن الرئيس أوباما 

لقى خطابا شجاعا ووضع إصبعه على الجرح وميز نفسه عن أوباما قد أ«ساركوزي فإنه حسب الطيبي 
 .»وكان الخطاب كله مخصصا للقضية الفلسطينية. وأميركا

  22/09/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  مجازر بحق أبناء وعائالت الشعب الفلسطيني  المستوطنينارتكابمن غسان دغلس يحذر  .47
يطان في شمال الضفة الغربية المحتلة غسان دغلس، من حذر مسؤول ملف االست: رام اهللا ـ وليد عوض

ارتكاب المستوطنين المنتشرين بكثافة داخل المدن الفلسطينية مجازر بحق أبناء وعائالت الشعب 
وأكد دغلس في تصريح صحافي األربعاء، أن هناك تعليمات إسرائيلية واضحة للمستوطنين . الفلسطيني 

لى العائالت والمواطنين في الضفة ومالحقتهم، وقد تصل إلى عمليات والمتطرفين بتكثيف اعتداءاتهم ع
  . 'التعليمات للمستوطنين صارمة وقوع مجازر أمر وارد جداً' :مضيفا'القتل وارتكاب مجازر دموية ، 

  22/09/2011، القدس العربي، لندن
  

  لكاتهم ومقدساتهم إلى التشبث بأراضيهم وحماية ممتفلسطينيينال تدعو شؤون الجدار واالستيطان .48
دعت وزارة الدولة لشؤون الجدار واالستيطان، في بيان لها األربعاء، المواطنين : رام اهللا ـ وليد عوض

ألخذ إجراءات الحيطة والحذر، خاصة أثناء التنقل في المناطق القريبة من التجمعات االستيطانية وعلى 
  . اعدة منذ ايامالطرق االلتفافية، تجنبا العتداءات المستوطنين المتص
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، 'إن هذه االعتداءات لن تزيد شعبنا إال ثباتا وصمودا على أرضه، وتمسكا بثوابته الوطنية'وقال البيان 
مؤكدا أهمية التحرك السلمي لدعم القيادة الفلسطينية في توجهها لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في 

  . األمم المتحدة
  22/09/2011، القدس العربي، لندن

  
 "إسرائيل"بيد "  تنفيذيةأداة"المستوطنون : التفكجي .49

فعليا " جيشا" شكّل المستوطنون المنتشرون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية :  عاطف دغلس-نابلس
لدولة إسرائيل، خاصة في هذه األيام التي صعدوا فيها من استهدافهم للفلسطينيين، مستمدين قوتهم من 

وتستخدم إسرائيل المستوطنين في خط الدفاع األول عن نفوذها داخل الضفة . لهمحماية دولة االحتالل 
بيدها، كما يقول مدير مركز الخرائط للدراسات العربية في " ورقة الضغط"الغربية والقدس، وتعتبرهم 

األداة "وأضاف التفكجي في حديث للجزيرة نت أن إسرائيل تعتبر المستوطنين . القدس خليل التفكجي
ورقة مهمة وتسخر إسرائيل . لها ضد الفلسطينيين تستخدمهم متى تشاء سلبا أو إيجابا" نفيذيةالت

المستوطنين للضغط على الفلسطينيين عبر ممارسات عدة، تتمثل في قتلهم وحرق أشجارهم ومزروعاتهم 
يين من اعتداءات الفلسطين) المستوطنين(ومصادرة أرضهم، وتبرر ذلك بادعائها حماية مواطنيها 

 على الحكومات اليمينية -حسب التفكجي–ويحسب المستوطنون دوما . للتخلص من الضغط الدولي عليها
اإلسرائيلية التي تزرع في نفوسهم عقيدة ترسخ في أذهانهم أنهم هم أصحاب البالد وأسيادها، وبالتالي 

وتعمل . لية أو إنجاحهايساعدونها على الوصول إلى الحكم، فهم الذين يمكنهم إسقاط أي حكومة إسرائي
إسرائيل على ذلك عبر ترسيخ أيدلوجيات لدى المستوطنين بأن هذه األرض تم احتاللها من جانب 
الفلسطينيين، وأن عليهم تحريرها منهم، ونتيجة لذلك فإن المستوطنين المؤدلجين ينفذون سياسة إسرائيلية 

  . تمنع إقامة دولة فلسطينية في الضفة
 22/09/2011،  الدوحةموقع الجزيرة نت،

  
  للتصدي العتداءات المستوطنين" نرفض الموت بصمت"حملة  تطلق "الشعبيةالتنسيقية للمقاومة " .50

، في أكبر وأوسع تحرك "نرفض الموت بصمت" أطلقت اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية، حملة :رام اهللا
علن منسق اللجنة محمد الخطيب، من وأ. شعبي للتصدي العتداءات المستوطنين على األهالي اآلمنين

المتاخمة لقرية النبي صالح، شمال غربي " حلميش"على نبع مياه مصادر من قبل مستوطني مستوطنة 
في إطار التوجهات الشعبية لمواجهة الهجمة الشرسة المنظمة، التي "رام اهللا، عن الحملة التي جاءت 
ع، بحسب الخطيب، إلى إرهاب المستوطنين من ويهدف المشرو". يشنها المستوطنون على المواطنين

واضطر الفلسطينيون للدفاع عن أنفسهم . جهة، ومنح الفلسطينيين الطمأنينة المفقودة من جهة أخرى
بأيديهم، بعدما رفضت السلطات اإلسرائيلية التدخل بشكل مباشر وحماية األهالي هناك من هجمات 

 عن تقديم الحماية لهم، بسبب منعها من دخول المناطق المستوطنين، في وقت وقفت فيه السلطة عاجزة
  . ، وفق اتفاق أوسلو الذي ينص على أن السيطرة األمنية فيها تبقى إلسرائيل"ج"المصنفة 

 21/09/2011، القدس، القدس
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  إلى تشكيل لجان للتصدي العتداءات المستوطنين يدعوالمؤتمر الشعبي : القدس .51
الشعبي للقدس في بيان صحافي، أمس الى تشكيل لجان أحياء في مدينة دعا المؤتمر الوطني : القدس

القدس المحتلة االكثر استهدافا من االحتالل ومستوطنيه للدفاع عن المقدسات واألحياء المستهدفة فيها من 
  . قبل الجماعات اليهودية المتطرفة والمستوطنين

ن يرى بإذالل أبناء شعبنا وسيلة الستقراره بالتوحد في وجه م"وطالب المؤتمر الوطني الشعبي للقدس 
وأمنه وهو تأكيد بأن ابناء شعبنا لم ولن يرضي بغير القدس وأحيائها العربية والمسيحية عاصمة أبدية 

 ".لدولة فلسطين
 22/09/2011، األيام، رام اهللا

 
  "كارتاناطوري " بمشاركة حركة "194" الضفة الغربية للدولة شوارعالفلسطينيون يهتفون في  .52

 هتف مئات آالف الفلسطينيين في شوارع الضفة الغربية، أمس، تأييدا للقيادة : كفاح زبون-رام اهللا
الفلسطينية في تحركها الحالي نحو مجلس األمن لطب العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في األمم 

دن الضفة الغربية، وشاركت جماهير كبيرة في مسيرات ومظاهرات ومهرجانات عمت جميع م. المتحدة
رفعت خاللها أعالما فلسطينية وصورا للزعيم الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس، 

، وانطلق المتظاهرون في مسيرة كبيرة من أمام ضريح عرفات إلى ميدان يحمل »194الدولة «وشعار 
ن للدولة، إذ حضر المهرجان وتميز االحتفال في مدينة نابلس، بحضور يهود مؤيدي. اسمه وسط المدينة

  . اإلسرائيلية» ناطوري كارتا« عضوا من حركة 30المركزي قرابة 
إن الفلسطينيين لهم كل الحق في األراضي «وقال متحدث باسم الحركة مخاطبا اآلالف في دوار الشهداء، 

ل الحاخام إسرائيل وقا. »عدو اهللا والناس«، واصفا الصهيونية في إسرائيل بأنها »التي احتلتها إسرائيل
نشعر باأللم جراء تعرض إخوتنا الفلسطينيين «اليهودية، » ناطوري كارتا«هيرش، مسؤول حركة 

للتعذيب والحرمان على أيدي الصهيونية واإلمبريالية، ونحن نعلن أن الصهاينة ال يمثلون الشعب 
  .»اليهودي وال ينتمون للشعب اليهودي

  22/09/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   في الضفة الغربية "الصرخة" أسلحة تستخدمقوات االحتالل  .53
الجديدة ” أسلحة الصرخة“ استخدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي :وكاالت – عالء المشهراوي -رام اهللا 

ضد مسيرات فلسطينية حاشدة في الضفة الغربية أمس تأيداً لطلب عضوية فلسطين في األمم المتحدة 
 سبتمبر الحالي، وأكد متظاهرون قرب حاجز عسكري 23غداً الجمعة ”  سبتمبراستحقاق“المعروف باسم 

إسرائيلي في قلنديا بين القدس الشرقية ورام اهللا والقدس، أن جنود االحتالل المتمركزين في الحاجز 
وقالت مصادر . استخدموا أسلحة جديد ضدهم أدت إلى إصابة العشرات منهم بحاالت مرضية غريبة

لتفريق فلسطينيين ألقوا الحجارة باتجاه جنود “ جهاز الصرخة“ئيلية إنه تم أيضاً استخدام عسكرية إسرا
وأضافت أن المتظاهرين تفرقوا في ثوان معدودة بعد تشغيل الجهاز تحت رقابة قائد لواء . الحاجز

 ويصدر الجهاز موجات صوتية بتردات عالية جدا ال يمكن. العسكري الجنرال سعرتسور” بنيامين“
وذكر شهود عيان أن . لألذن البشرية احتمالها وبالتالي يجبر المتظاهرين على الفرار من منطقة تأثيره

جنود االحتالل استخدموا نوعاً جديداً من قنابل الغاز السام والمسيل للدموع ال يتيح فرصه للمتظاهرين 
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مكبرات صوت تصدر ضجيجاً مما استخدموا . للهرب منه، أدى إلى إصابة العشرات منهم بحاالت إغماء
  . صاخباً يصك أسماع المتظاهرين ويؤدي إلى إصابتهم بدوار شديد في الرأس وإغماء

 22/09/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  شمال الخليل شابا على مدخل بيت أمريختطفونمستعربون  .54
يت أمر شمال اختطفت قوة من المستعربين بعد ظهر أمس األربعاء، شابا أثناء سيره قرب مدخل بلدة ب

إن : "وقال الناطق باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار بالبلدة محمد عوض. الخليل بالضفة الغربية المحتلة
أثناء سيره )  عاما20(قوة من المستعربين مكونة من أربعة أفراد داهمت الشاب إبراهيم يوسف صبارنة 

وأضاف ".  واعتقلته بعد إشهار األسلحة بوجههمشيا على األقدام في مدخل البلدة بجوار البرج العسكري،
أن القوة نقلت الشاب المعتقل إلى جهة مجهولة بواسطة جيب عسكري، الفتا إلى أن المستعربين أوسعوا 

يشار إلى أن اعتداءات االحتالل تشهد وتيرة متصاعدة خالل األيام القليلة . المعتقل ضربا أمام المواطنين
لضفة الغربية وسط إطالق العنان لقطعان المستوطنين لشن هجمات ضد الماضية في مختلف أنحاء ا

 .الفلسطينيين
 22/09/2011، السبيل، عمان

 
  الجديد  نهر الباردالبراكسات والمخازن والشقق ضمن مخيمب تقيم   فلسطينيةألفا عائلة: لبنان .55

د وفي محيطه، في ما يسمى  ثالثة آالف عائلة وأكثر، ما تزال تعيش داخل المخيم الجدي:عمر ابراهيم
على التأقلم مع األمر الواقع، إال أن » اعتادوا«وأفرادها وإن . البراكسات أو البيوت المؤقتة وفي المخازن

المعالجات تبقى أقل من المرجو، خصوصا بالنسبة للمقيمين في تلك األماكن، إذ يعيشون ظروفا صعبة، 
لية في وضع حد نهائي لمشاكلهم، التي تبدأ بظروف إقامتهم لم تنفع معها كل المناشدات والمؤتمرات الدو

  . وال تنتهي عند الحاجة الملحة ألبسط مقومات العيش الكريم
فبعد انتهاء المواجهات العسكرية في مخيم البارد، وعودة معظم النازحين إليه بعد أقل من عام تقريبا، 

آالف عائلة هجرت من المخيم القديم، جرى بدأت تلوح في األفق مشكلة تأمين اإلقامة لنحو أربعة 
 عائلة 800استيعاب نحو ألف عائلة منها ضمن البراكسات، التي شيدت داخل المخيم الجديد، ونحو 

وزعت على المخازن والشقق داخل المخيم وفي محيطه، في حين توزعت باقي العائالت على مخيم 
تأمين بدالت » األونروا«وتولت وكالة . بنانالبداوي ومدينتي البداوي وطرابلس، وبعض مخيمات ل

اإليجار من المساعدات الدولية التي تحصل عليها، وآخرها كان المبلغ الذي تبرع به االتحاد األوروبي 
 مليون يورو، خصص جزء منه لمخيم البارد الستخدامه في تأمين بدل اإليجار وفي توفير 12ويبلغ 

خالصة تلك الجهود الدولية، لم تفض إلى النتائج المطلوبة أو تلك لكن ). اإلعاشة(المساعدات الغذائية 
التي كان الحديث جار عنها مع بداية األزمة، حيث ما تزال مشكلة إقامة العائالت النازحة، وتأمين 

وتجد . عودتها إلى منازلها بعد االنتهاء من إعمارها تعتبر من العقبات الرئيسية التي يعاني منها األهالي
صعوبة في معالجتها على أكمل وجه، خصوصا مع ما يترتب على ذلك من مسائل تتطلب » نروااألو«

أمواال إضافية لتغطية كامل نفقاتها، وما يتعلق بمواد التموين، والتي أثيرت كثيراً من قبل النازحين، بعد 
 عن نيتها مرات عدة إلى التخفيف من محتوياتها أو تأخر تسليمها، واإلعالن» األونروا«اضطرار 

استبدالها بمبالغ مالية، األمر الذي رفضه النازحون، الذين يخوضون اليوم معركة جديدة تتمثل بسعيهم 



  

  

 
 

  

            31ص                                     2270:                العدد22/9/2011الخميس  :التاريخ

لوقف تسليم الحصص الغذائية لنحو » األونروا«للحفاظ على تلك اإلعانة الشهرية، بعد حديثهم عن توجه 
ابعون في إطار سعي الوكالة لتخفيف  عائلة عادت إلى منازلها في المخيم القديم، وهو ما وضعه مت278

  . اإلنفاق بسبب نقص األموال وعدم التزام الدول المانحة بتعهداتها
 22/09/2011، السفير، بيروت

 
 للطالب الفلسطينيين " اليونيسف"و" األونروا"قرطاسية من  .56

دراسي للطالب من وزعت األونروا واليونيسف، للسنة الثانية على التوالي، امس قرطاسية بداية العام ال
جرى التوزيع في مدرسة يعبد في صبرا بحضور . الالجئين الفلسطينيين في مدارس األونروا في لبنان

ممثلة اليونيسف في لبنان آناماريا لوريني رئيسة قسم المناصرة الوطنية والعالقات الدولية في اللجنة 
. ر عام األونروا في لبنان سلفاتوري لومباردواإليطالية لليونيسيف التي تمول المشروع دوناتا لودي ومدي

 ألف دوالر أميركي، حقائب مدرسية وقرطاسية ودفاتر وادوات 270شمل المشروع، الذي بلغت تكلفته 
  . 12هندسة الرياضيات تتناسب وحاجات التالميذ من الصف األول إلى الصف 

. يد جهودهما من أجل تنفيذ هذه الخطوةوفي المناسبة، شكرت دوناتا لودي لومباردو ولوريني على توح
 68 طالب فلسطينيين في 33510إني آمل بأن يساهم دعم الشعب اإليطالي في مساعدة : "وأضافت

  ".مدرسة السيما وأن األسر تواجه صعوبات متزايدة في تأمين هذه المستلزمات ألوالدها
 22/09/2011، المستقبل، بيروت

  
  دعو لتصعيد المواجهات مع االحتالل والتوجه إلى األقصى الجمعةتبالضفة  رابطة الشباب المسلم .57

بيان لتصعيد المواجهات مع جيش  في بالضفة الغربية المحتلة،" رابطة الشباب المسلم" دعت : رام اهللا
االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين الذين صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين خالل الفترة األخيرة، كما 

" لجمعة فلسطين"، وذلك استجابة )23/9(ى التوجه للصالة في المسجد األقصى يوم الجمعة القادم دعت إل
  ".االنتفاضة الثالثة"التي دعا إليها موقع 

  21/9/2011قدس برس، 
  

   يكشف عن انتهاك االحتالل لحق الحياة وحرية العبادة لسكان القدس ":القدس للحقوق االجتماعية" .58
في نقرير تلقته " القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية" قالت وحدة البحث والتوثيق في مركز: القدس

، يوثق االنتهاكات اإلسرائيلية خالل الشهر الماضي، إن شهر )21/9(األربعاء " قدس برس"
ة المنصرم شهد انتهاكا متصاعدا لحرية العبادة وحق المواطنين في أداء شعائرهم الديني)  أغسطس(آب

تزامنا مع شهر رمضان، عبر فرض قيود على دخول القدس والوصول إلى المسجد األقصى، فيما 
صادقت سلطات االحتالل على المزيد من مشاريع البناء االستيطاني في األراضي الفلسطينية، وهدم 

 ومدنيين المنازل، ومحاولة االستيالء على العقارات، واستمرار أعمال التنكيل التي يقترفها رجال أمن
إسرائيليين بحق المقدسيين، وتصاعد عمليات التهويد للمدينة المقدسة، وتكثيف االعتقاالت واالعتداءات 

  .على المواطنين خاصة األطفال
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الماضي، اثنان منهم ) أغسطس( من الشهداء المقدسيين، خالل شهر آب 3 وسجل التقرير  مقتل 
قلنديا، أما الشهيد الثالث فهو من بلدة صور باهر برصاص الجيش اإلسرائيلي خالل اقتحامه مخيم 

  .وقضى بعد أن دهسته دورية لحرس الحدود بصورة متعمدة
  21/9/2011قدس برس، 

  
   تدعم توجه السلطة لألمم المتحدةنسويةمسيرة : غزة .59

شارك العشرات من النساء الفلسطينيات في قطاع غزة في مسيرة داعمة لخطوة السلطة الفلسطينية : غزة
وانطلقت المسيرة التي دعا إليها اتحاد  .في التوجه لألمم المتحدة لتقديم طلب عضوية كاملة لفلسطين

لجان كفاح المرأة الفلسطيني، الذراع النسوي للجبهة العربية الفلسطينية، من أمام مقر الصليب األحمر 
لى األمين العام لألمم المتحدة بمدينة غزة، متجهة إلى مبنى األمم المتحدة غرب المدينة، لتسليم مذكرة إ

  .تؤيد ذلك
  21/9/2011قدس برس، 

 
  "استحقاق أيلول" يجنّد طاقاته لـفلسطينتلفزيون  .60

بدأ تلفزيون فلسطين منذ مطلع الشهر الجاري، بسلسلة إعالنات مصورة تحت :  بديعة زيدان-رام اهللا 
يادة الفلسطينية إلى األمم المتحدة ، وذلك دعماً لتوجه الق» في العالم194فلسطين الدولة الـ«شعار 

ومجلس األمن الدولي، لرفع مستوى تمثيل فلسطين من عضو مراقب إلى دولة كاملة العضوية، في 
وجند تلفزيون فلسطين غالبية برامجه للحديث عما بات يعرف باسم . الثالث والعشرين من الشهر

   .»استحقاق أيلول«
ن فلسطين عماد األصفر إن التلفزيون لم يكتف فقط بتجنيد برامجه وقال المدير العام للبرامج في تلفزيو

، بل إنه، ومنذ أسبوعين، بدأ تقديم برنامج يومي خاص يحمل »الخطوة التاريخية«لمصلحة دعم هذه 
، يقدمه اإلعالمي زعل أبو رقطي، ويتناول جوانب تتعلق بالحدث، من »194فلسطين الدولة «عنوان 

 اإلسرائيلية، وغيرها -صادية، ومستقبل المفاوضات، ومستقبل العالقات الفلسطينيةبينها السياسية واالقت
من المواضيع من خالل استضافة ساسة وخبراء اقتصاديين ومحللين وغيرهم من فلسطين والعالم 

  .العربي
  22/9/2011، الحياة، لندن

  
  "يلولاستحقاق أ"لـ بست لغات دعماً بدأت بحملة اإلعالمية إذاعة صوت فلسطين .61

بدأت إذاعة صوت فلسطين، ومنذ األول من الشهر الجاري، بحملتها اإلعالمية :  بديعة زيدان-رام اهللا 
وقال المدير العام إلذاعة صوت فلسطين أحمد زكي العريدي إن صوت  .بست لغات دعماً لهذا الحدث

ة الى األمم المتحدة حيث فلسطين بدأ بحملته اإلعالمية بخطاب موجه الى دول العالم لدعم توجه القياد
خصصت إعالنات باللغة العبرية والروسية موجهة لإلسرائيليين مفادها أن السالم الفلسطيني عرض 

وأضاف إن اإلعالنات باللغة العبرية تحتوي خطاباً . 1967عليكم بدولة فلسطين على أساس حدود 
ن جنباً الى جنب، وتحضهم على خيار ورسالةً لإلسرائيليين لدعم خيار دولتي فلسطين وإسرائيل، تعيشا

  .السالم من أجل غد مشرق عوضاً عن االستمرار بالصراع الذي سيؤدي الى نتائج كارثية
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وأشار العريدي إلى أن اإلعالنات األجنبية باللغات الفرنسية واإلسبانية واإلنكليزية احتوت نصوصاً 
وحتى اآلن وتلقي اللوم على إسرائيل  1948توضح معاناة الفلسطينيين منذ احتالل أراضيهم عام 

  .194إلغالقها أبواب السالم، وتطالب دول العالم بدعم عضوية فلسطين لألمم المتحدة الدولة 
  22/9/2011، الحياة، لندن

  
   اإلسرائيلي -  إلى تحقيق نهاية حاسمة للصراع الفلسطينينسعى: عاهل األردن .62

الً عن مراسلها فايق حجازين ووكالة بترا، أن العاهـل          من نيويورك نق  ،  2/9/2011 الغد، عمان،    ذكرت
األردني عبد اهللا الثاني قال في خطابه أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة في دورتها السادسة والـستين                 

سنستمر في الدعم وبقوة لحق الشعب الفلسطيني الثابت في الدولة تجـسيدا لطموحاتـه، ووفقـا                "أمس،  
  ".دة، وضمن تسوية شاملة وعادلة وحل لجميع قضايا الوضع النهائيلقرارات األمم المتح

أننا نسعى إلى تحقيق دفعة دولية قوية نحو نهاية حاسمة للصراع الفلسطيني االسـرائيلي وبدايـة                "وأكد  
مرحلة جديدة تقوم على السالم الذي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية واالعتـراف بحقـوق الفلـسطينيين                  

  ".أن يتطلعوا للمستقبل بكرامة وأملوالسماح للناس 
، أن العاهـل    )ا ف ب  (، من نيويورك نقالً عـن وكالـة         22/9/2011القدس العربي، لندن،    وأضافت  

مع إعرابه عن دعم بالده لحـق الفلـسطينيين         " عقلية الحصار "على التخلص من    " إسرائيل"األردني حث   
  .في طلب انضمام دولتهم الى االمم المتحدة" الثابت"
اننا نقف اليوم أمام طريق مسدود وقد فشلت الفرص التي توفرت قبل عام للتحرك قدما إلنهـاء                 "أوضح  و

الكل متفـق علـى     "مضيفا ان   ". الصراع وال يزال النشاط االستيطاني االسرائيلي يجري على قدم وساق         
ـ             دود والقـدس   وجوب استئناف المفاوضات سريعا لحل قضايا الوضع النهائي الرئيسية األربع، وهي الح

  ".والالجئون واالستيطان
  

ـّه عـبـاس إلـى األمـم الـمـتـحدة  تحذر "الحركة اإلسالمية" .63    من مخاطر تـوج
عبر حزب جبهة العمل اإلسالمي وجماعة اإلخوان المسلمين عن تأييدهما إلقامة الدولة الفلسطينية             : عمان

ن ال تنتقص إقامة الدولـة مـن أي مـن           المستقلة، على أي جزء من أرض فلسطين يتم تحريره، على أ          
ثوابت القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها التحرير والعودة، والسيادة الكاملة على كامل التراب الفلسطيني،             

  .باعتبار ذلك حقوقاً شرعية ووطنية ثابتة غير قابلة للتصرف
مي الـى توجـه     واشار بيان مشترك صادر عن جماعة االخوان المسلمين وحزب جبهة العمل االسـال            

  .الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى األمم المتحدة من أجل إعالن الدولة
 تنطوي على خطورة بالغة علـى       -وقال البيان الى ان كثيرا من خبراء القانون الدولي يؤكدون على انها           

ـ              ة عـام   القضية الفلسطينية، والسيما فيما يتعلق بحق العودة، والوجود الفلسطيني علـى األرض المحتل
  ).نرواواأل(، وبقاء منظمة التحرير الفلسطينية، والقدس، واستمرارية عمل وكالة الغوث 1948

السيما أن أصحابها ذاهبون إلى األمـم المتحـدة         « من خطورة هذه الخطوة،      اإلسالميةوحذرت الحركة   
  ي خطاب السيد   وليس أمامهم إال خيار واحد هو خيار المفاوضات، وال شيء غير المفاوضات، كما جاء ف              
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احتماالت النجاح  «وأشار البيان إلى إيمان الحزب والجماعة بأن         .»محمود عباس أمام المجلس المركزي    
  .»في عضوية كاملة في األمم المتحدة أقرب إلى الصفر

22/9/2011، الدستور، عمان  
  

  أخالقياالحتالل اإلسرائيلي يسرق أعضاء الشهداء الفلسطينيين بدون أي وازع : بوستروم .64
 استضافت نقابة المهندسين الصحفي السويدي دونالد بوستروم الذي اشتهر بكتاباته المتعلقة            - الغد   -عمان

  .بالصراع العربي اإلسرائيلي
وتحدث بوستروم حول تجربته اإلعالمية كصحفي ومصور في فلـسطين المحتلـة ورصـده لمعانـاة                

  .الفلسطينيين اليومية مع ممارسات االحتالل
وستروم اكتشافه لألساليب غير األخالقية التي يستخدمها االحتالل الصهيوني فـي التعامـل مـع               وأكد ب 

أعضاء الشهداء المسروقة وعمليات الزرع، ومنها وضع الشهداء على أجهزة اإلعاشة لحـين الحاجـة               
د الستخدام أعضائهم، فضال عن التمييز والفرق الواضح في احترام جثث الشهداء الفلـسطينيين وجنـو              

من جهته، أكد رئيس لجنة فلسطين في نقابة المهندسين ياسر غنام أن هذا اللقـاء يـأتي                  .االحتالل القتلى 
  .تأكيدا على موقف النقابة الداعم للقضية الفلسطينية وكشف ممارسات االحتالل

22/9/2011، الغد، عمان  
  

  ة  حزب دعاء يدعو لدعم االعتراف بعضوية فلسطين باألمم المتحد: األردن .65
دعا حزب دعاء الدول العربية واالسالمية والشرفاء في العالم لدعم توجه القيادة والـشعب  :  بترا–عمان  

  .الفلسطيني لالعتراف بعضوية فلسطين في األمم المتحدة 
واكد الحزب في بيان له امس تقديره للجهود الدؤوبة التي يبذلها جاللة الملك لتمكين الشعب الفلـسطيني                 

الستراتيجية الوطنية الفلسطينية القائمة على اقامة الدولـة الفلـسطينية وعاصـمتها القـدس              من ترجمة ا  
الشريف، وعودة الالجئين وتطبيق الشرعية الدولية القاضية باالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة            

   .1967عام 
22/9/2011، الدستور، عمان  

  
   حال نهائيا للقضية الفلسطينيةليس المتحدة األمملى إ الفلسطينية الدولة انضمام :سليمان .66

ركّز رئيس الجمهورية ميشال سليمان في كلمته أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة في نيويورك أمـس                
على التزام لبنان الدائم احترام قرارات الشرعية الدولية، بما فيها المتعلقة بالمحكمـة الدوليـة ومتابعـة                 

 ومنطقتـه االقتـصادية     اإلقليميةاً على تمسكه بكل حقوقه السيادية في مياهه         ، مشدد 1701تطبيق القرار   
  . االعتراف بالدولة الفلسطينيةإلىالخالصة، وأيد المسعى 

 االعتـراف بالدولـة الفلـسطينية       إلىفي هذا المجال، يبرز المسعى الفلسطيني المحق        : هوجاء في كلمت  
وسيواكب لبنان هذا الجهـد،  . استناداً الى مبدأ تقرير المصيروالفوز بعضويتها الكاملة في األمم المتحدة،       

إال أن االعتـراف بالدولـة الفلـسطينية        . بغية إنجاحه، بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والـصديقة        
 ال يعيد كل الحقوق، وال يعتبر حال نهائيا بطبيعة الحـال            – على أهميته    –وانضمامها الى االمم المتحدة     

لذلك، والى حين التوصل الى حل سياسـي  . لسطينية، بمفهوم العدالة وقرارات الشرعية الدولية   للقضية الف 
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مسؤولة عن اغاثة الالجئين الفلسطينيين     " االونروا"نهائي وعادل لقضية فلسطين يضمن حق العودة، تبقى         
جمعية العامة الـذي    والعناية بشؤونهم المعيشية، بالتعاون مع الدول المضيفة، وذلك وفقا لمنطوق قرار ال           

  .1949أنشئت الوكالة بموجبه عام 
22/9/2011، النهار، بيروت  

  
   بدولة مراقبة في األمم المتحدة  عباس أوروبي يقوم على قبولمقترح :دبلوماسي لبناني .67

ـ  : داود رمال  في ظل الـرفض األميركـي   «انه » السفير«كشف مصدر ديبلوماسي لبناني في نيويورك ل
فلسطيني الحصول على العضوية الكاملة في مجلس األمن واإلصرار الفلسطيني علـى            المطلق للمسعى ال  

السير بالموضوع، برز مقترح أوروبي وسط يقوم على تراجع الجانب الفلسطيني خطوة عبـر القبـول                
  .في مجلس األمن» الفيتو«بدولة مراقبة في األمم المتحدة مقابل ضمان عدم استخدام األميركيين حق 

أن المسعى األوروبي قام على أساس التدرج في عملية الحـصول علـى العـضوية               «مصدر  ويضيف ال 
الكاملة تماماً كما حصل مع دول أخرى معنوية او سيادية مثل حاضرة الفاتيكان التي بدأت بصفة مراقب                 
وانتقلت الى وضعية دولة كاملة العضوية، اال ان األمر القـى صـعوبة لـدى الجانـب األميركـي ـ       

ئيلي من جهة ومن جهة أخرى من الفلسطيني الذي لم يلمس ضماناً لمرور هذا االمر ولم يـستطع                  االسرا
تحديد المرحلة الزمنية الفاصلة بين صفة المراقب والعضوية الكاملة مما وضع المسعى االوروبـي فـي                

  .»دائرة عدم إمكانية التحقق
المر بدأ البحث عن مخرج خاصة في       في ضوء استحالة التوصل الى اتفاق حول ا       «ويوضح المصدر انه    

ظل عدم وجود حماسة عربية في هذا االتجاه باستثناء عدد قليل من هذه الدول وفي مقدمها لبنان باعتباره                  
الرئيس الدوري لمجلس االمن الدولي والمؤيد الدائم لقيام الدولة الفلـسطينية المـستقلة وحـق الـشعب                 

وجود اندفاعة اسالمية حول االمر عبرت ايران عنها حـين          الفلسطيني بتقرير مصيره، وايضاً مع عدم       
رفض الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد التعليق على االمر وأحال االجابة الى وزير خارجيته علـي                

فلسطين لكل الفلـسطينيين    «اكبر صالحي الذي اكتفى بإجابة مقتضبة تختزن حقيقة الرفض للخطوة بقوله            
، وهذا الرفض مستند ايضاً على عدم       »طينية على ان فلسطين لكل الفلسطينيين     ونحن نعترف بالدولة الفلس   

  .»تحقيق اجماع وطني فلسطيني
2/9/2011، السفير، بيروت  

  
   حتى النهاية ترشح فلسطين لنيل العضوية في األمم المتّحدةيدعم لبنان :وزير الخارجية .68

ـ      قال  إن لبنان يدعم حتى النهاية ترشح فلسطين       ،  »السفير« وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ل
لنيل العضوية الكاملة كدولة في األمم المتّحدة، ألنه ثمة إجماع عربي على ذلك وال يستطيع لبنان مخالفة                 
الرغبة الفلسطينية في هذا الخصوص، وقد قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكثر من مناسبة في                

 جامعة الدول العربية وفي زيارته الى بيروت ال خيار أال خيار مجلس             االجتماع الذي انعقد في قطر وفي     
  .»الفيتو«األمن الدولي وسنذهب اليه حتى لو طرح 

22/9/2011، السفير، بيروت  
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   تحرير فلسطين؟عنهل تخلينا : الحص .69
بـي  الجانب العر «أن  » منبر الوحدة الوطنية  «رأى الرئيس الدكتور سليم الحص، في تصريح أمس، باسم          

كان من ذلك قـول     . يصدر عنه مواقف متكررة تنطوي ضمنا على اعتراف بالكيان الصهيوني إسرائيل          
للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن ال اجتماع مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إال إذا قبل                

ة فلـسطينية علـى     ، وكان من ذلك ترداد القول، إن المطلب العربي يتركز على دول           1967بحدود العام   
ماذا حل يا ترى    «وسأل  . »؟1967كأنما لم يكن للعرب قضية في فلسطين قبل العام          . 1967حدود العام   

بمطلب تحرير فلسطين الذي يشكل محور القضية العربية؟ هل تخلينا عن تحريـر فلـسطين وأصـبحنا                 
؟ لماذا يا ترى نتخلى عن حقنـا        نكتفي بإنشاء دولة أينما كان وكيفما كان؟ هل هذه هي القضية ال قدر اهللا             

  .»القومي ونكتفي بالتسويات الرخيصة؟
22/9/2011، السفير، بيروت  

  
  حق الشعب الفلسطيني بدولة حرة مستقلة قابلة للحياةنؤكد  :"التقدميمنظمة الشباب " .70

لحـزب  انها عقدت والمنظمات الشبابية الفلسطينية اجتماعاً فـي مقـر ا          " منظمة الشباب التقدمي  " أكدت  
التقدمي االشتراكي في سياق دعم خطوة الفلسطينيين باتجاه األمم المتحدة للمطالبة بعضوية دولة فلسطين              

  .في األمم المتحدة
حق الشعب الفلسطيني بدولة حرة مـستقلة قابلـة         "وذكرت منظمة الشباب في بيان، ان المجتمعين أكدوا         

كما اعتبرت المنظمات   .  التأييد الشعبي والدولي لها    وشددوا على أهمية مواكبة هذه الخطوة وحشد      . للحياة
الشبابية ان اللجوء الى المجتمع الدولي خطوة أولى ولن تكون أخيرة في سياق مواجهة إرهـاب الدولـة                  

  ".الذي يمارسه الكيان الصهيوني وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني
22/9/2011، المستقبل، بيروت  

  
  ى االعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية إلالمتحدة األمم ودعيأمير قطر  .71

 أمير قطر الشيخ ، أن راغدة درغام،نيويوركنقالً عن مراسلتها في  22/9/2011، لندن، الحياةنشرت 
القضية األساس في الشرق األوسط هي القضية الفلسطينية، "حمد بن خليفة آل ثاني شدد على أن 

بية في الضفة الغربية وهضبة الجوالن ومزارع شبعا  العرلألراضي اإلسرائيليواستمرار االحتالل 
وأشار في . " جانب الحصار الخانق المفروض على غزة وسيف الحرب المسلط عليهاإلىجنوب لبنان، 

على مدى أربعة " أنه إلى، أمس الدورة السادسة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة صباح أمامكلمته 
 حل عادل يحقق السالم الشامل والدائم في إلىالتي بذلت في التوصل عقود، أخفقت كل جهود السالم 

 األمنالمنطقة بسبب تمسك إسرائيل بمواقف متعنتة تنبع من الشعور بأن قوتها العسكرية تكفل لها 
جميع "ودعا . "األرض، وبسبب إصرارها على استغاللها فترة المفاوضات لفرض الوقائع على واألمان
 لطلب الفلسطينيين إلى صوت الحق واالستجابة إلى االستماع إلى المتحدة األمم في األعضاءالدول 

 ."المشروع بدولة فلسطينية كاملة العضوية في األمم المتحدة
رئيس ، أن  مينا العريبي،نيويوركنقالً عن مراسلها في  22/9/2011الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
 شدد على ،، السفير القطري ناصر بن عبد العزيز النصرة لألمم المتحد للجمعية العامة66الدورة الـ

سأعمل مع الدول كلها للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في الشرق ":  وقال،أهمية القضية الفلسطينية
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ولم يشر إلى التصويت على عضوية فلسطين أمام . "األوسط بناء على حل الدولتين من خالل التفاوض
  ."سيكون اإلنصاف والعدل ركائز أساسية ألي اتفاق": قولالجمعية العامة، مكتفيا بال

  
   على عباس لثنيه عن تقديم طلبه لمجلس األمنتضغطدول عربية : فلسطينيدبلوماسي   عن"السفير" .72

 بتأييد الخطوة بعض الدول العربية التي التزمت سابقاً" أن إلىأشار دبلوماسي فلسطيني : مارلين خليفة
 اجتماع لجنة في ] طلب العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في مجلس األمنبشأن تقديم [الفلسطينية

المبادرة العربية في الدوحة بدأت تتراجع تحت وطأة الضغوط األميركية، وهي شرعت بممارسة ضغوط 
  ." مجلس األمنإلىعلى عباس بشكل مكثف لثنيه عن تقديم طلبه يوم غد الجمعة 

  22/9/2011السفير، بيروت، 
  

  موقف واشنطن سلبي تجاه القضية الفلسطينية:  الخارجيةونؤللشجلس المصري الم .73
ون الخارجية أن الموقف األمريكي غير المؤيد ؤأكد المجلس المصري للش: كتبت عائشة عبد الغفار

 مصداقية الواليات ىلطلب الفلسطينيين لألمم المتحدة لالعتراف بدولتهم سيكون له انعكاسات سلبية عل
وقال المجلس موجها .  الدور النزيه المنتظر منها في حل النزاع الفلسطيني اإلسرائيليىوعلالمتحدة 
ن عدم تأييد واشنطن للموقف الفلسطيني سوف يقوض ما إ الرئيس األمريكي باراك أوباما ىخطابه إل

  . من ثقة العالم العربي واإلسالمي في وعوده التي أطلقها في خطابه بجامعة القاهرةىتبق
  22/9/2011هرام، القاهرة، األ

  
   في نيويورك دعم بالده ألي قرار فلسطيني بشأن إعالن دولتهميؤكدوزير خارجية مصر  .74

 بالده ستدعم أي أنأكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في نيويورك : .)أ.ب.د( –القاهرة 
 المتحدث الرسمي باسم وزارة وقال. قرار تتخذه الحكومة الفلسطينية بشأن انضمامها لألمم المتحدة

الخارجية يوم األربعاء إن ذلك جاء في إطار ترويكا حركة عدم االنحياز، التي ترأسها مصر حيث التقى 
الوزير أمس الثالثاء مع نظيريه من إيران وكوبا، الرئاسة القادمة والرئاسة السابقة للحركة، لبحث تنسيق 

  .لجمعية العامة لألمم المتحدةمواقف دول الحركة خالل الدورة الحالية ل
  22/9/2011، لندن، القدس العربي

  
   الفلسطينية لدعم الدولةالقاهرةدعوة لتظاهرة في  .75

دعت جاليات عربية مقيمة في القاهرة إلى مظاهرة غداً الجمعة تنطلق قبالة جامعة الدول : القاهرة
بلوماسية التي يخوضها العرب في منظمة العربية لدعم االعتراف بالدولة الفلسطينية، في ظل المعركة الد

وتستهدف التظاهرة دعم الحق العربي والفلسطيني في إقامة . األمم المتحدة، للحصول على االعتراف
  ."ولو على جزء صغير من األراضي الفلسطينية المحتلة"حزيران /الدولة على حدود الرابع من يونيو

  22/9/2011الخليج، الشارقة، 
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   مليون توقيع لدعم االعتراف بدولة فلسطينلجمعغربية حملة وطنية م .76
 افتتحت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني في العاصمة المغربية الرباط، يوم األربعاء، :الرباط

خيمة الحملة الوطنية المغربية لجمع مليون توقيع لدعم المطلب الفلسطيني لنيل االعتراف بالدولة 
وجرى االفتتاح بحضور سفير دولة فلسطين بالمملكة المغربية أحمد صبح،  .مم المتحدةالفلسطينية في األ

ورئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني محمد بنجلون أندلسي، وعدد من الشخصيات الوطنية 
  .المغربية، إضافة إلى حشد كبير من المغاربة وعدد من أبناء الجالية الفلسطينية في المغرب

  21/9/2011، )وفا(نية كالة األنباء والمعلومات الفلسطيو
  

  للحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة  للتوجه الفلسطيني تظاهرة دعماً:تونس .77
 تظاهر المئات من كافة أطياف المجتمع التونسي، بمشاركة إخوانهم الفلسطينيين المقيمين بتونس، :تونس

المتحدة، لدعم ومساندة طلب القيادة الفلسطينية للحصول على العضوية يوم األربعاء، أمام مقر األمم 
وتقدم التظاهرة التي انطلقت من  . وعاصمتها القدس الشريف1967الكاملة في األمم المتحدة على حدود 

أمام سفارة فلسطين بتونس باتجاه مقر األمم المتحدة، عبد السالم جراد األمين العام لالتحاد التونسي 
 والهيئة العامة لتحقيق أهداف الثورة ،، وعدد من رؤساء واألمناء العامين واألحزاب التونسيةللشغل

 وعدد من السفراء ،واإلصالح الديمقراطي التونسية، وعمادة المحامين التونسيين ونقابة التعليم العالي
 وكوادر منظمة ،رة والسفير سلمان الهرفي سفير فلسطين بتونس وكوادر السفا،العرب المعتمدين بتونس

  .التحرير الفلسطينية والطلبة الدارسين في الجامعات والكليات والمعاهد التونسية
  21/9/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
  وقفة تضامنية مع توجه فلسطين لألمم المتحدة في خيمة المقاومة بصنعاء .78

 لعضوية ة صنعاء، يوم األربعاء، وقفة تضامنية دعماً شهدت خيمة المقاومة في العاصمة اليمني:صنعاء
 .، بالتعاون مع جمعية كنعان لفلسطيننيمالدولة فلسطين في األمم المتحدة، لسفارة دولة فلسطين في 

وشارك في الوقفة التضامنية، رئيس جمعية كنعان لفلسطين يحيى صالح، والسفير الفلسطيني بسام عبد 
ل الفلسطينية في اليمن، وعدد من الشخصيات اليمنية الرسمية، وممثلي اهللا اآلغا، وممثلي الفصائ

مؤسسات المجتمع المدني، ونخب أكاديمية وثقافية وجمع غفير من أبناء الجاليات العربية وأبناء الجالية 
  .الفلسطينية المقيمة في اليمن

  21/9/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  "جنون" عن الغاز بأنه "إسرائيل"و قبرصنقيب  يصف تأردوغان .79
 وقبرص عن "إسرائيل" تنقيب األربعاء يوم أردوغان وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب :أنقرة

مما يزيد الخطر في مواجهة بشأن احتياطيات ضخمة محتملة بشرق البحر " جنون"الغاز في البحر بأنه 
 في أتراك قوله لصحفيين أردوغانلتركية الرسمية عن  الألنباء األناضولونقلت وكالة  .المتوسط

 منخرطتان في جنون وإسرائيل قبرص اليونانية إدارة" المتحدة لألممنيويورك قبل اجتماع الجمعية العامة 
 إال قبرص اليونانية ال يهدف إدارةالحقيقة أن نشاط "وأضاف . "التنقيب عن النفط بالبحر المتوسط
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 على القوة ردوغان مجدداًأوأكد  ." والقبارصة اليونانييناألتراكين القبارصة لتخريب عملية التفاوض ب
  ."زوارقنا وفرقاطاتنا جاهزة في المنطقة"العسكرية التركية ونقلت عنه الوكالة قوله 

  21/9/2011وكالة رويترز، 
  

   من تداعيات التصعيد"لإسرائي"مصر تحذر  .80
سلطة الفلسطينية في رام اهللا ياسر عثمان، أمس، إن قال السفير المصري لدى ال:  رائد الفي-غزة 

 على القاهرة وعواصم عربية أخرى تقوم باتصاالت ثنائية مكثفة لوقف أي تصعيد إسرائيلي محتمل، رداًً
من أن " إسرائيل" عن عثمان تحذيره "الحياة الجديدة"ونقلت صحيفة . التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة

لسطينية ستكون له انعكاسات خطيرة على الوضع اإلقليمي وفي مجمل منطقة التصعيد في األراضي الف
لقد تم رصد استنفار عسكري إسرائيلي، وتزايد اعتداءات المستوطنين  "وقال عثمان. الشرق األوسط 

على الفلسطينيين، والتهديدات اإلسرائيلية المتصاعدة بمعاقبة الشعب الفلسطيني، وبقمع أي تعبير سلمي 
ينيين عن تأييدهم الحصول على عضوية األمم المتحدة من أجل إجهاض إسرائيل التوجه للفلسط

  ."الفلسطيني لألمم المتحدة، وإجهاض المشروع الوطني الفلسطيني
  22/9/2011الخليج، الشارقة، 

  
   في القدس وحدة استيطانية900 بناء "إسرائيل" تدين قرار اإلسالميالتعاون منظمة  .81

 وحدة استيطانية جديدة على 900لتعاون اإلسالمي، قرار االحتالل اإلسرائيلي بناء  دانت منظمة ا:جدة
قدس "واعتبر أمين عام المنظمة أكمل الدين أوغلي، في بيان صحفي تلقته  .أراضي مدينة القدس المحتلة

نون الدولي  بالقا صارخاً باإلرادة الدولية وانتهاكاًاستخفافاً" القرار، بأنه يمثل 21/9األربعاء " برس
وجدد أوغلي في بيانه على أن القدس جزأ ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية  ".واتفاقية جنيف الرابعة

المحتلة، مشددا على أن عمليات االستيطان غير شرعية وتهدف إلى  تكريس االحتالل، وخلق وقائع على 
 المحتلة وعزل مدينة القدس عن األرض من خالل تغيير الطبيعة الجغرافية و الديموغرافية في فلسطين

تبني موقف حاسم يضع حدا "ودعا أوغلي مجلس األمن الدولي واللجنة الرباعية إلى  .محيطها الفلسطيني
لهذه اإلجراءات االستفزازية والممارسات غير القانونية، في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة 

  ".في مدينة القدس
  21/9/2011قدس برس، 

  
   في الوكالة الدولية للطاقة الذرية"إسرائيل" مواجهةع عربي عن تراج .82

 في المؤتمر "إسرائيل"عدلت الدول العربية هذا العام عن تقديم نص قرار ضد :  بثينة عبد الرحمن- فيينا
، حسبما أعلن السفير السوري لدى 2012العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأرجأت ذلك إلى عام 

 لدى الدول العربية ويعرب عن رغبتهم في نجاح المؤتمر "حسن النية"ويعكس هذا القرار  .سالوكالة أم
 حول منطقة منزوعة السالح النووي في الشرق األوسط، حسبما قاله 2012اإلقليمي المقرر في 

  . للوكالة المنعقد حتى يوم الجمعة55الدبلوماسي في كلمته أمام المؤتمر العام الـ
 وهبي، سفير الجامعة العربية بفيينا، برر في حديثه مع الشرق األوسط قرار المجموعة السفير ميخائيل

العربية بتجميد مشروع قرارها هذه الدورة بكونه خطوة مدروسة ارتأتها المجموعة كمبادرة إلبداء حسن 
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 الوكالة  لهدف أكبر وأهم أال وهو عقد المنتدى الذي دعت لهالنية، ولعدم شق اإلجماع الدولي وصوالً
 نوفمبر القادم لبحث إمكانية أن تصبح منطقة الشرق األوسط منطقة خالية / تشرين الثاني22 و21بتاريخ 

 لمراجعة اتفاقية حظر االنتشار النووي، 2012من السالح النووي، وكذلك االجتماع الذي حدد له 
 وبموجبها يمكن أن يعيدوا مضيفا أنهم يترقبون ويدرسون ويحصون كيف ستكون ردود الفعل اإلسرائيلية

  .النظر في كل شيء تماما
 على المشاركة في "إسرائيل"وحسب ما ذكر عدد من الدبلوماسيين العرب للشرق األوسط فإن موافقة 

، من قبل، لم تكن تقبل "إسرائيل"اللقاءين القادمين أمر له أهمية قصوى يجب الحرص عليها خاصة أن 
هذا فيما يعتقد دبلوماسيون أن قرار التجميد  .جمعها وأطراف تدينهاالمشاركة في أي لقاءات دولية ت

  . لخوف عربي تنامى من أن ال يحظى بتأييد كبير من الدول المشاركة في المؤتمرالعربي يعود أساساً
  22/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   لمعاهدة منع االنتشار النووي"إسرائيل" بانضماممصر تجدد طلبها  .83

 في فيينا، باتخاذ ددت مصر طلبها من المؤتمر العام للوكالة الدولية الطاقة الذرية المنعقد حالياً ج:القاهرة
خطوات عملية جادة لتحقيق عالمية معاهدة منع االنتشار النووي في الشرق األوسط من خالل انضمام 

  .دولية للطاقة الذرية للمعاهدة وإخضاع كافة منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة ال"إسرائيل"
  21/9/2011قدس برس، 

  
   في أحداث السفارة اإلسرائيليةجديداً  متهما80ً: مصر .84

علمت األهرام أن الجهات القضائية المختصة أصدرت : الحميد  ومحمد عبد، محمد شومان-القاهرة 
وإحراق سيارات  من المتورطين في أحداث اقتحام السفارة اإلسرائيلية  جديداً متهما80ً بضبط قراراً

  .األمن المركزي
  22/9/2011األهرام، القاهرة، 

 
   في غزة سبع وحدات سكنية دمرت منازلها في الحربعائالتيسلم " األطباء العرب" .85

التابعة إلتحاد األطباء العرب، أنها سلمت سبع وحدات سكنية " لجنة اإلغاثة والطوارئ" أعلنت :غزة
حابها الذين هدمت بيوتهم خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع ، ألص"الوحدة النواة"بنيت بنظام 

أول مساهمة لمكتب اإلتحاد " عبد الرحمن الحداد أن هذه .وأكد مدير مكتب اللجنة في فلسطين د .غزة
ضمن مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، والممول من لجنة فلسطين الخيرية التابعة للهيئة الخيرية 

المية بالكويت، للتعبير عن التحدي والصمود أمام سياسة االحتالل اإلسرائيلي، القائمة على اإلسالمية الع
  ".هدم المنازل وتشريد أهلها

  21/9/2011قدس برس، 
  

  وتراجع عباس عن تقديم طلب االعتراف بالدولة..  يعلنها بليرالمفاوضاتخطة لتجديد ": الراي" .86
ي األوسـاط الـسياسية البريطانيـة عـن أن المحـاوالت            يجري الحديث ف  :  من إلياس نصراهللا   -لندن  

اإلسرائيلية والغربية المستميتة إلقناع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتراجع عن تقديم طلـب              
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االعتراف بالدولة الفلسطينية إلى مجلس األمن قد أثمرت وأن عباس وافق على صفقة يتم بموجبها تقديم                
 أشهر أو أكثر، علـى أن تتجـدد         6افق على أن يجري تجميد البحث فيه لمدة         الطلب شكليا غدا، لكنه و    

المفاوضات خاللها بين إسرائيل والفلسطينيين، كل ذلك لتجنيب الواليات المتحدة إمكانية اسـتخدام حـق               
الفيتو ضد المشروع الفلسطيني على نحو من شأنه أن يلهب المشاعر في العالم العربي، الملتهبة أصـالً،                 

  .اضده
ووفقا لمصادر سياسية متطابقة تم استخدام خيرة العقول الغربية والعربية للتحايل على الموقف الفلسطيني              

  .مقرونة بوسائل إقناع وضغط وإغراء ال يتصورها العقل
وعزى مصدر مطلع في لندن تلكؤ الحكومة البريطانية في اإلعالن عن موقفها النهائي مـن االعتـراف                 

 إلى أن بريطانيا ساهمت بقسط كبير من وراء الكواليس في محاوالت ثني الفلسطينيين              بالدولة الفلسطينية 
  .عن تقديم الطلب إلى األمم المتحدة أو على األقل إلى مجلس األمن

لذلك كان من شأن اإلعالن عن الموقف سلبا أو إيجابا أن يلحق الضرر بالمساعي التي قامت بها وزارة                  
انب الدور المنفرد الذي لعبه مبعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق األوسط توني            الخارجية البريطانية إلى ج   

  .بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق
، أمس، أن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ عرض خالل لقائه عبـاس             "الغارديان"وذكرت صحيفة   

 الفلسطيني في الجمعية العموميـة      تصوت بريطانيا إلى جانب المشروع    "في نيويورك، أول من أمس، أن       
وتدعمه إلقناع دول أخرى على التصويت معه، مقابل موافقة عباس على التراجع عن إحراج الواليـات                

  ".المتحدة في مجلس األمن
نجحت المساعي القناع عباس بالتراجع بإعداد صفقة تتبناها اللجنة الرباعيـة بقيـادة             : "وتابعت الصحيفة 

  ".وض مواجهة مباشرة مع اإلدارة األميركيةبلير واالمتناع عن خ
وذكرت مصادر ديبلوماسية انه تم وضع خطة يقوم عباس بموجبها بتقديم طلب االعتراف بالدولـة إلـى         

فيتم تأجيل النظر فيه من جانب مجلس األمن، في المقابل يتم اإلعالن من جانب اللجنة               "بانكي مون غدا،    
المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين مع جدول زمنـي محـدد          الرباعية عن جدول عمل جديد لتجديد       

بعدها يلتئم مجلـس األمـن للبحـث بالطلـب          . هدفه أن تنتهي المفاوضات بإقامة دولة فلسطينية مستقلة       
  ".الفلسطيني المجمد لالعتراف بالدولة

ة إلى حفظ مـاء     وإضافة إلى إفالت الواليات المتحدة بهذه الخطة من ورطة استخدام الفيتو، تهدف الخط            
وجه عباس أمام شعبه، حيث سيكون بإمكانه القول للفلسطينيين انه فعل مثلما وعدهم بتقديم الطلب إلـى                 

وبالتالي بإمكانـه   . مجلس األمن، الذي ال يمكن ألحد أن يحاسبه على الطريقة التي يتصرف بها المجلس             
 من أجل أن يتم تصويت مجلس األمـن         أن يقول لشعبه انه لم يتنازل عن متابعة الطلب وسيواصل العمل          

  .عليه
وتنظر األوساط السياسية باهتمام شديد إلى االجتماع المرتقب اليـوم بـين عبـاس ورئـيس الـوزراء                  

  .اإلسرائيلي بنيامن نتنياهو في نيويورك
الواليات المتحدة استعانت ببريطانيا إلقنـاع بقيـة        "من جهة أخرى، ذكرت مصادر بريطانية مطلعة أن         

  ضاء غير الدائمين في مجلس األمن بعدم التصويت على مشروع القـرار الفلـسطيني فـي حـال                  األع
  



  

  

 
 

  

            42ص                                     2270:                العدد22/9/2011الخميس  :التاريخ

اإلصرار على طرحه في مجلس األمن، أو على األقل للتغيب عن حضور الجلسة للحيلولة دون حصول                
  ".المشروع الفلسطيني على غالبية في المجلس، وبالتالي تعفى الواليات المتحدة من استخدام حق الفيتو

  22/9/2011، الراي، الكويت
  

   الجمعية العامة لألمم المتحدة وتعلن تأييدها لدولة فلسطين أعمالرئيسة البرازيل تفتتح  .87
أكدت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف امس األربعاء تأييد بالدها لتمثيل دولة فلسطين بـشكل              : نيويورك

يون للتقدم بطلب اإلعتراف بدولتهم وسط معارضـة        كامل في األمم المتحدة، في وقت يستعد فيه الفلسطين        
  .إسرائيل والواليات المتحدة

آسفة ألنني غير قادرة على الترحيـب  'وقالت روسيف في خطاب ألقته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة        
طينية ، مشيرة إلى أن البرازيل كانت قد اعترفت بالدولة الفلـس 'بعضوية فلسطين الكاملة في األمم المتحدة 

مثل أغلبية الدول في الجمعية العامة، نعتقد أن الوقت قد حّل كـي تكـون               'وأضافت   .1967بحدود عام   
اإلعتراف بحق الشعب الفلسطيني الشرعي بالسيادة وتقرير       'واعتبرت أن    .'فلسطين ممثلة بشكل كامل هنا    

دة وحـدها   اين حرة وذات سي   فلسط'وقالت إن    .'المصير يزيد إحتماالت السالم الدائم في الشرق األوسط       
قادرة على تحقيق رغبات إسرائيل الشرعية بالسالم مع جيرانها واألمن عند حدودها واإلستقرار السياسي              

  .'في المنطقة
  22/9/2011، القدس العربي، لندن

  
   اإلعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية باألمم المتحدة  تؤيددول في أميركا الالتينية .88

رئيسة األرجنتين كريستينا كيشنر االعتراف بالدولة الفلسطينية ، إذ ت دعم: 'القدس العربي'نيويورك ـ  
وستتبنى دولة التشيلي الموقـف     .. أكد بيان صادر عن دبلوماسية هذا البلد الدعم الكبير حق الفلسطينيين          

دولة، ويجب أن تكون    فلسطين بالنسبة لنا    'نفسه، حيث أعلن وزير خارجية هذا البلد، ألفريدو مورينو أن           
الباراغويـة االثنـين الماضـي أن رئـيس         ' لناسـيون 'وأفادت جريدة   . 'لها الحقوق نفسها كباقي الدول    

وستكون دولة األوروغواي . الباراغواي فيرناندو لوغو يصر على حق الفلسطينيين في توفرهم على دولة         
ئيس هذا البلد خوسي موخيكا كان مـن        من أشد المدافعين عن حق الفلسطينيين في دولتهم، السيما وأن ر          

  .األوائل الذين اعترفوا بالدولة الفلسطينية في أمريكا الالتينية
المكونة من دول فنـزويال وكوبـا       ' التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا   'وأعلنت مجموعة دول ألبا وهي      

نـاس تأييـدها للدولـة      وبوليفيا واالكوادور ونيكاراغوا وجمهورية الدومينكان وسان فيـسنتي وغرانادي        
الفلسطينية، بل أن بعض أعضاء هذه الدولة مثل فنزويال وبوليفيا قد طردتا السفير اإلسـرائيلي خـالل                 

  .اعتداء إسرائيل على قطاع غزة منذ سنتين
وتتوجه األنظار الى المكسيك بحكم وزنها في دولة أمريكا الالتينية وعضويتها في مجلس األمن، ووقـع                

لخارجية السابقين بيانا يطالبون فيه الرئيس الحالي كالدرون اتخـاذ موقـف تـاريخي              عدد من وزراء ا   
  .واالنضمام الى دول أمريكا الالتينية في االعتراف بفلسطين بدل السير في ركب واشنطن في هذا الشأن

  22/9/2011، القدس العربي، لندن
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   على الفلسطينيين أبلغتنا أن أوروبا لن تفرض عقوباتآشتون: دبلوماسي فلسطيني .89
كاترين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبـي أمـس األول             التقت  : مارلين خليفة 

ـ    مع رئيس السلطة الفلسطينية محموج عباس     )  أيلول 20الثالثاء  ( " الـسفير "، وروى دبلوماسي فلسطيني ل
مختلفة كلياً عن تلك التي استخدمتها في رام اهللا،         شيئاً ما تبدل في نبرتها في نيويورك واعتمدت لغة          "بأن  

أوروبا مهما كان الموقف الدولي في األمم المتحدة فهي لن تفرض عقوبات علـى الـشعب                "إذ قالت بأن    
الفلسطيني، ولن تقطع المساعدات عنه وهي تتفهم الموقف الفلسطيني وستبقى صديقة تساعد الفلسطينيين             

أما كيف سينعكس ذلك على عملية التصويت في مجلس األمـن؟           ". المستقلةالى حين وصولهم الى الدولة      
  .يشير الدبلوماسي المشار إليه" هذا ما لم نسألها إياه وال يجوز أن نسألها"

كانت آشتون تتحدث عن رفع مكانة تمثيل فلسطين ولم تثر موضوع العـضوية المراقبـة بـل                 "أضاف  
  ."تحدثت عن مكانة الدولة وهذا فارق كبير

  22/9/2011، السفير، بيروت
  

  لسلوك الفلسطينيين طريق مجلس األمن الدولي  عدم تأييده عباس أبلغ ساركوزي": السفير" .90
اجتمع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي مع الرئيس عباس في مقر إقامتـه فـي فنـدق                : مارلين خليفة 

أييده لسلوك الفلسطينيين طريق مجلـس      عدم ت "أن الرئيس الفرنسي أبلغ عباس      " السفير"، وعلمت   "البالزا"
وأبلغ ساركوزي عباس بحسب دبلوماسـي فلـسطيني        ". األمن الدولي مفضالً الذهاب الى الجمعية العامة      

بأنه سيطرح في كلمته أمام الجمعية العامة مبادرة فرنسية جديدة لم يكشف عـن              "مطلع على أجواء اللقاء     
أن تكون مشروعا فرنسيا للعودة الى الجمعيـة        "لفلسطيني  ، ومن المرجح بحسب الدبلوماسي ا     "مضمونها

  ".العامة مربوطا بالعودة الى طاولة المفاوضات مع إسرائيل
وأفاد الدبلوماسي الفلسطيني أن عباس قال لساركوزي أنه كان يجدر بفرنسا اإلعالن عن موقفها هذا قبل                

س بتقديم وعد للفلسطينيين بأنها تـدعم        اشهر، على عكس ذلك فإنها قامت في مؤتمر المانحين في باري           6
طلب نيلهم العضوية كدولة كاملة في األمم المتحدة، ومن المعروف بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب اللجوء                

  ".الى مجلس األمن
  22/9/2011، السفير، بيروت

  
  " دولة بصفة مراقب" قبول فلسطين  باألمم المتحدةخطابهفي   يعرضساركوزي .91

قدم الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أمس خطة إلحياء المفاوضات الفلسطينية          : عريبيمينا ال : نيويورك
على الطرفين، ولكن هناك دورا دوليا مهما يجب        " فرض السالم " اإلسرائيلية، مشددا على أنه ال يمكن        -

  . االلتزام به لحل النزاع
ليس مـن حقنـا أن      : "وقال. لمتحدة أمام الجمعية العامة التابعة لألمم ا       في خطاب  وقدم ساركوزي خطته  

. في المنطقة، والذين ال يريدون الـسالم      " نحطم آمال الشعوب العربية، فذلك سيؤدي إلى فوز المتطرفين        
، محمـال   "معجزة الربيع العربي تلزم علينا التزاما معنويا لحل نزاع الـشرق األوسـط            "وشدد على أن    

  . الفلسطيني-لعربي المجتمع الدولي مسؤولية العمل على حل النزاع ا
ال يمكن أن ننتظر أكثر من ذلك، األسلوب الذي         : "وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية العمل السريع، قائال       

  ". اتبعناه حتى اآلن فشل
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ال يمكن أن نعتقـد أن دولـة،        : "وفي انتقاد مبطن للواليات المتحدة وجهودها الفاشلة إلحياء السالم، قال         
ال يمكن إبعاد الدور األوروبي     ..  في العالم تستطيع أن تحل نزاعا بهذا التعقيد        حتى وإن كانت أكبر دولة    

وكانت هناك دول استبعدت وكان يمكن أن تلعب دورا، ال يمكن أن تتغاضى             : "وأضاف". عن هذا النزاع  
عملية السالم عن مشاركة كل أعضاء مجلس األمن الدائمين والدول العربية التي أرادت الـسالم، لـذلك                 

  ".صبح المسار السلمي والجماعي ضرورياأ
إلنجاح عملية الـسالم    " تغييرا في األسلوب  "وخالل عشر دقائق استغرقها خطابه اقترح الرئيس الفرنسي         

في األمـم المتحـدة، وجـدوال زمنيـا         " دولة بصفة مراقب  "في الشرق األوسط، وعرض قبول فلسطين       
  .إلرساء السالم مع إسرائيل" فاق نهائيات"للتفاوض يستمر عاما، ويتم خالله التوصل إلى 

أميركيـا  " فيتو"وحذر ساركوزي الفلسطينيين والواليات المتحدة من مواجهة في مجلس األمن، مؤكدا أن             
ضد الخطوة الفلسطينية المتمثلة في طلب الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في مجلس األمـن،             

  ".وسطقد يفضي إلى دوامة من العنف في الشرق األ"
وحدد ساركوزي في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحـدة، حـسب وكالـة الـصحافة الفرنـسية،                  

وهي . هدفا نهائيا "  مع تبادل لألراضي   1967االعتراف المتبادل لدولتين بشعبين على أساس حدود عام         "
الجميع : "وقال ساركوزي . الماضي) أيار(الصيغة التي اقترحها الرئيس األميركي باراك أوباما في مايو          

الـسبب  : "وأضاف". يعلم أن االعتراف الكامل بدولة عضو في األمم المتحدة ال يمكن التوصل إليه فورا             
لكن أحدا ال يمكنه تصور أن استخدام الفيتو فـي مجلـس            . األول هو انعدام الثقة بين الطرفين الرئيسيين      

وتابع ساركوزي قائال إن األوروبيين والدول      ". األمن لن يفضي إلى دوامة من العنف في الشرق األوسط         
العربية أيضا، يجب أن يسلكوا طريقا آخر، هو اإلجماع حول قرار في األمم المتحدة، مما يـؤدي إلـى                   

  .مثل الفاتيكان" دولة بصفة مراقب في األمم المتحدة"
على الحدود واألمـن    شهر الستئنافها وستة أشهر لالتفاق      : "واقترح ساركوزي جدوال زمنيا للمفاوضات    

  ".وسنة للتوصل إلى اتفاق نهائي
: وقال متوجها إلـى اإلسـرائيليين     . وأكد تمسك فرنسا بأمن اإلسرائيليين ودعا إسرائيل إلى ضبط النفس         

، )"تـسقط إسـرائيل   (وليس  ) تعيش الحرية : (اسمعوا ما كان يهتف به شباب الربيع العربي كان يهتفون         "
  ".ي حالة جمود في حين أن رياح الحرية والديمقراطية تهب على منطقتكمال يمكنكم البقاء ف: "مضيفا

بعـد  "وأعلن الرئيس الفرنسي أن عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين لن تنجح من دون أوروبا               
  .، داعيا إلى تغيير في األسلوب للخروج من المأزق"هذا الكم من الفشل

  22/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  يعد بجهود إلرساء السالم وفق اتفاق بالتفاوضكي مون ان ب .92
أعرب االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون امس عن امله في بذل جهود علـى                :  أ ف ب   -نيويورك  

الحالي في الشرق االوسط، على خلفية التـوتر فـي شـأن قـرار              " المأزق"الساحة الدولية للخروج من     
  .فلسطين الى االمم المتحدةالفلسطينيين طلب انضمام دولة 

إلعطاء " لن توفر جهداً  "وقال في خطاب لدى افتتاح اعمال الجمعية العامة لالمم المتحدة ان االمم المتحدة              
وأضاف متوجهاً الـى رؤسـاء الـدول والحكومـات          . دفع لعملية السالم بين االسرائيليين والفلسطينيين     
في الشرق االوسط يجب    : "وباما والفلسطيني محمود عباس   الحاضرين، وبينهم الرئيسان االميركي باراك ا     
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اتفقنا منذ زمن على ان الفلسطينيين يستحقون ان تكـون لـديهم            : "وتابع". ان نخرج من الطريق المسدود    
نعد ببذل جهود من دون هوادة للمساعدة       : "وقال". ويريد الطرفان السالم  . اسرائيل تحتاج الى االمن   . دولة

  ".فضل اتفاق يتم عبر التفاوضفي ارساء السالم ب
  22/9/2011، الحياة، لندن

  
  "إسرائيل" على أردوغان مصالحة مع يعرضالرئيس األميركي  .93

 رئـيس    خـالل لقائـه    الرئيس األميركي باراك أوبامـا    حاول  : )األخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي       (
ـ            ــ   اء األزمـة التركيـة    الحكومة التركية رجب طيب أردوغان في نيويورك، إقناع المعنيـين، بإنه

اإلسرائيلية، وذلك عندما اجتمع أول من أمس مع رئيس الوزراء التركي، علـى هـامش االجتماعـات                 
السنوية للجمعية العامة لألمم المتحدة، حيث توزعت الرسائل األميركية الموجهة إلى أنقرة، تحديداً في ما               

  .يتعلق بضرورة إصالح العالقات مع تل أبيب
ـ إسرائيلية، بالطبع بعـد      أميركية، سعى أوباما لدى أردوغان إلى عقد مصالحة تركية        وبحسب مصادر   

وعـن  . التنسيق مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي عقد لقاء بدوره مع أوبامـا أمـس               
شدد على اهتمامه برؤيـة تـسوية       "الموضوع نفسه، كشف أحد كبار مستشاري البيت االبيض أن أوباما           

  ". لهذه القضية بين هذين البلدين الحليفين لنا، وشجعهما على العمل حتى تحقيق هذه الغاية
  22/9/2011، االخبار، بيروت

 
   لقاء الرئيس الفلسطيني في اللحظة األخيرةقررأوباما ": الشرق األوسط" .94

ـ    :  علي الصالح  -نيويورك رر لقـاء  طرأ التطور على موقف الرئيس األميركي باراك أوبامـا، الـذي ق
 قبل يوم فقط من اللقاء، وذلك بعدما أعلن ضمنا أنه لن يلتقي أبو مازن               الرئيس الفلسطيني محمود عباس   

بإعالنه مسبقا اللقاء مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعبيرا عن غـضبه مـن اإلصـرار                 
  .الفلسطيني على الذهاب إلى مجلس األمن

  22/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  "الرباعية"خالل عرض مسودة بيان " القذرة" روسي يكشف لعبة بلير مسؤول": الشرق األوسط" .95
 نائب وزير الخارجية الروسي سـيرغي ريـابكوف،       قال مسؤول فلسطيني إن     :  علي الصالح  -نيويورك

لجنـة  اللعبة القذرة لتوني بليـر ممثـل ال       " أبو مازن،     الرئيس الفلسطيني محمود عباس    كشف خالل لقائه  
وقال المسؤول إن بليـر     ". الرباعية واألميركيين من خالل نقل موقف روسي مغاير في اللجنة ألبو مازن           

أعطى االنطباع بأن الروس يؤيدون مسودة بيان اللجنة الرباعية التي كانت في غايـة الـسوء، وجـاء                  
  .ريابكوف ليؤكد الدعم الروسي الرافض ألي بيان من هذا القبيل وأفشل االجتماع

، فإنهـا   1967ورغم أنها تتحدث عن حدود      . وتتحدث مسودة البيان عن إسرائيل كدولة للشعب اليهودي       
كما تنص المسودة على أن إسرائيل هي التي تقرر متى سيصبح األمن            . 67تقول إنه ال عودة إلى حدود       

  . السالمفي األراضي الفلسطينية مواتيا لها، وهي التي تختار موعد االنسحاب في إطار عملية
وسارعت اللجنة إلى لملمة القضية، فبعثت بنائب ممثلها أول من أمس حسب مـصدر فلـسطيني للقـاء                  

وأبلغ . الدكتور نبيل شعث مفوض العالقات الدولية في حركة فتح وأحد أعضاء الوفد المرافق ألبو مازن              
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على وضع مسودة جديدة    نائب مبعوث الرباعية شعث، الذي أوضح الموقف الفلسطيني، بأن اللجنة تعكف            
  . تكون مقبولة لجميع األطراف

  22/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  من خطة غربية الحباط طلب فلسطين العضوية عبر مجلس األ": لوس انجيلس تايمز"  .96
" لوس أنجيلـيس تـايمز    " توقع المحلل األميركي بول ريختر في مقال نشرته صحيفة           - -لوس أنجيليس 

 األمن الدولي النظر في طلب دولة فلسطين الحصول على عضوية كاملة في األمم              اليوم ان يؤجل مجلس   
وبموجب الخطة فإن قرار المجلس بشأن االعتراف الذي يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس             . المتحدة

ة وسيوفر هذا الوقت الالزم بالنسبة الى الواليات المتحد       . تقديمه يوم الجمعة، سيرجأ إلى اجل غير مسمى       
 مليـون دوالر سـنويا مـن        600لمحاولة إعادة المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين، ويسمح بتدفق         

  .وقد هدد الكونغرس بقطع المساعدة األميركية. المساعدات األميركية والدولية إلى الفلسطينيين
وقال  .ى الخطة وذكر دبلوماسيون أن عباس، الذي من المقرر أن يجتمع اليوم مع الرئيس اوباما وافق عل              

دبلوماسي اوروبي رفيع المستوى إن السيناريو الذي يحاول مسؤولون غربيون إعـداده وراء الكـواليس      
  ".من المحتمل أن يكون واردا"منذ أسابيع 

  21/9/2011، القدس، القدس
  

    " إسرائيل" أن يضر أمن يمكنال " االعتراف: "بولندا .97
نالد تاسك، أمس، أن محاولة الفلسطينيين للحصول علـى         صرح رئيس الوزراء البولندي دو    : )أ.ب  .د  (

بولندا سوف تدافع "وأضاف ". إسرائيل"االعتراف بدولة فلسطينية في األمم المتحدة ال يمكن أن تضر أمن            
هـذا يوضـح    " . إسـرائيل "بشدة عن الموقف الذي مفاده أنه ال تغييرات في المنطقة تشكل تهديداً ألمن              

  ". ثير على المحتوى المعين للقرارالسبب لماذا يتوقف الك
  22/9/2011، الخليج، الشارقة

  
   يتوسل نتنياهو لتمرير قرارات في الكونغرسأوباما": نيويورك تايمز" .98

االميركية امس، أن الرئيس األميركي باراك أوباما بحاجة إلـى          " نيويورك تايمز " كتبت صحيفة    :رام اهللا 
  .اهو لتمرير قرارات في الكونغرسرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتني

وكتبت الصحيفة أنه عندما سعت اإلدارة األميركية، الشهر الماضي، إلى التأكد من أن الكـونغرس لـن                 
لوبيست " مليون دوالر إلى السلطة الفلسطينية كمساعدة مالية، توجه إلى من وصف بأنه              50يمنع تحويل   

  .، في إشارة إلى نتنياهو"ذو تأثير خاص
التقرير، واستنادا إلى مصادر دبلوماسية ومصادر في الكونغرس، فإن نتنياهو استجاب لطلـب             وبحسب  

السفارة األميركية في تل أبيب، باإلضافة إلى وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون، وتوجه إلـى               
دة المالية  عشرات أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين زاروا إسرائيل بطلب عدم معارضة تقديم المساع           

  .للسلطة الفلسطينية
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وبحسب الصحيفة فإن تدخل نتنياهو أبرز ترابطا غير عادي بين الدبلوماسية األميركية وبـين الـسياسة                
الداخلية، كنتيجة للعالقة الوطيدة التي تربط بين الحكومة اإلسرائيلية والحزب الجمهوري الذي يـسيطر              

  .على مجلس النواب األميركي
  22/9/2011،  رام اهللالحياة الجديدة،

  
  تنجح في إغالق فرع لشركة إسرائيلية أبيب تلمقاطعة حملة : لندن .99

قادت حمالت المقاطعة للبضائع اإلسرائيلية المنتشرة في بريطانيا للمرة األولى إلى إغالق الفرع اللندني              
أن هذه الـشركة    وبالرغم من   ). AHAVA" (أهفا"لشركة منتجات البحر الميت التجميلية المعروفة باسم        

باتت عالمية إال أن ارتباط اسمها بإسرائيل والتظاهرات التي تجري أمامها من جانب أنصار فلـسطين،                
  .دفعتها إلى اإلعالن عن اإلغالق

  22/9/2011، السفير، بيروت
  

   مجلس األمنطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية في لدعمهان لجمهورية السيشل تع .100
ئيس جمهورية السيشل، جمس ميشيل، اليوم األربعاء، دعم بالده الكامـل للقيـادة              أكد ر  :  وفا –فكتوريا  

كما ثمن رئـيس السيـشل مـساعي القيـادة           .الفلسطينية داخل األمم المتحدة وفي جميع المحافل الدولية       
جاء ذلك لدى لقائه سـفير       .الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة ونيل االستقالل للشعب الفلسطيني        

ولة فلسطين بتنزانيا نصري أبو جيش في العاصمة فكتوريا، والذي سلمه رسالة من الـرئيس محمـود                 د
  .عباس

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

  عشرون ألف متظاهر في األرجنتين دعما لعضوية فلسطين في األمم المتحدة .101
 العاصمة األرجنتينية بـوينس آيـريس، دعمـا          ألف شخص في   20تظاهر قرابة   :  وفا –بوينس آيريس   

وشارك في التظاهرة التي نظمتها لجنة التضامن األرجنتينيـة مـع            .لعضوية فلسطين في األمم المتحدة    
شعبنا، ممثلون عن جميع قطاعات الشعب من طلبة ونقابات وفنانين وبرلمـانيين ومؤسـسات المجتمـع                

وانطلقت المسيرة من أمـام      . واتحاد المؤسسات العربية هناك    المدني، باإلضافة إلى الفدرالية الفلسطينية    
   .كلية الطب في جامعة بوينس أيريس، متجهة إلى مقر األمم المتحدة

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

   في عيون يهود أميركا"إسرائيل: "تقرير .102
ود منهم تحديداً، في ما يخص دعم إسـرائيل معنويـا           االنقسام الظاهر اليوم في أوساط األميركيين، اليه      "

أقل للدولة التي طالما ربطتهم بها عالقة عضوية، إنما يؤكد أن دعمهم لها             " والء"وعسكرياً قد ال يعكس     
خالصة توصل لها التقرير بعد عرضه لعدد من الحقـائق حـول مراحـل التطـور                ".. لم يعد حصرياً  
ميركي إلسرائيل، في محاولة للربط بين حجم الشعبية التي تحظى بهـا            للدعم األ " النفسي"الديموغرافي و 

في التالي بعض الحقائق كما أوردها التقريـر فـي          . في أميركا وما ستؤول إليه الشراكة الثنائية مستقبالً       
  :قسمه الثالث
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 فيهـود    عندما تأسست إسرائيل، كان هناك انقسام واسع في األوساط األميركية في ما يتعلق بـدعمها،               -
أميركا انقسموا بين يهود يشككون في جدوى قيام الدولة قبل حلول زمن المسيح المنتظر، وبين أميركيين                

  .يتساءلون عن أهمية دعم دولة غريبة
 تثبت االستطالعات اليوم أن الدعم اليهودي إلسرائيل آخذ في التالشي، ال سيما فـي أوسـاط الجيـل                   -

فوفقاً لدراسة أجراها كل من ستيفن كوهين       . أميركا أكثر من إسرائيل   الشاب الذي بات يشعر باألمان في       
ـ           في  60 عاماً يظهرون دعماً أقل بنسبة       25وآري كيلمان مؤخراً فإن األميركيين اليهود ممن هم دون ال

  .65المئة إلسرائيل ممن هم في الـ
 في المئة من اليهـود      56ن   تبين أ  2008 وفقاً لمسح سنوي ُأجري للرأي األميركي اليهودي في العام           -

 فـي المئـة فقـط أنفـسهم         17األميركيين البالغين، عرفوا عن أنفسهم كديموقراطيين، في حـين قـدم            
 في المئة من اليهود انتخبوا باراك اوباما في ذلك العام، مقابل نسبة أدنى              78األبرز كان أن    . كجمهوريين

  .2004بكثير انتخبت جون كيري في العام 
ود األميركيين، هناك عدد كبير من الصهاينة، مرتبط بالتزام عميق تجاه إسرائيل، في حين أن                بين اليه  -

السواد األعظم من الليبراليين، ال سيما في الوسط اليهودي العلماني، يدعمون حقوق اإلنسان بمـا فيهـا                 
  .حقوق الشعب الفلسطيني

دعم ظهر فـي أقـوى      . سيحيين المحافظين  انحسار الدعم الليبرالي إلسرائيل قابله صعود في دعم الم         -
 100تجلياته مع الكنائس اإلنجيلية، حيث وصلت مساعدات المنظمات الخيرية اإلنجيلية لإلسرائيليين إلى             

  .2010 و2009مليون دوالر بين عامي 
 لم يكن اإلنجيليون وحدهم من دعم إسرائيل بل العديد من المسيحيين والمحافظين الذي حرصوا علـى                 -

الـذي  " حزب الشاي "ا ألسباب أخالقية والهوتية صادقة، كان أبرزهم من ائتلف في إطار ما يسمى              دعمه
يضم أعضاء من الكونغرس، استمروا في تأكيد خطابهم الداعم إلسرائيل رغم جميع الـدعوات المناديـة     

  .بخفض اإلنفاق وإصالح العجز في الميزانية األميركية
  22/9/2011، السفير، بيروت

  
    من باريس " كلنا لفلسطين"ق جمعية انطال .103

عقد في معهد العالم العربي في باريس يوم السابع عشر من أيلول اجتمـاع الهيئـة                 ":الخليج "-باريس  
وانتخبـت  ". مساهمة الفلسطينيين في الحضارة اإلنـسانية     "تحت شعار   " كلنا لفلسطين "التأسيسية لجمعية   

طالل أبوغزالة وعضوية تسع عشرة شخـصية مـن         . اسة د الهيئة في أول اجتماع لها مجلس أمناء برئ       
  .شتى أرجاء المعمورة

وشهد اجتماع مجلس األمناء األول تشكيل لجان العمل حسب التخصصات والمناطق الجغرافيـة لجمـع               
وأوضح أبوغزالة في مؤتمر صحفي أن المشاركين هم         .أسماء وعناوين الكفاءات الفلسطينية حول العالم       

فين من مبدعين وعلماء وأساتذة وأدباء اجتمعوا لبحث كيفية تفعيل الجمعية التي تهدف إلى              نخبة من المثق  
  .إظهار إبداعات الشعب الفلسطيني وتفوقه وإسهاماته في الحضارة العالمية

 22/9/2011، الخليج، الشارقة
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   إلى االعتراف بالدولة الفلسطينيةتدعوصحافة باريس  .104
) الفيغـارو (و) اللومونـد (فة الفرنسية، المتمثلة بالـصحف الرئيـسية        تستند معظم الصحا  : شاكر نوري 

، رغم اختالف توجهاتها الفكرية المتباينة بين اليمين واليسار والوسـط، فـي مناقـشاتها                )ليبراسيون(و
للتحرك الفلسطيني الراهن إلى قرار سابق للجمعية العامة في األمم المتحدة القاضي بقرار التقـسيم رقـم       

، على إقامة دولتين على أراضي فلسطين التاريخيـة، همـا دولـة             1947 نوفمبر   29در يوم    الصا 181
  .فلسطين، ودولة إسرائيل

وكرست الصحف الفرنسية مقاالت عدة للقضية الفلسطينية التي حقّقت انتصاراً رمزياً، كما كتبت صحيفة              
ن قيام الدولة العبرية، ها هي فلسطين       كما وقفت اسرائيل منذ ثالثة وستين عاماً لتعل       : ليبراسيون، وقالت   

تقف في المكان ذاته لتعلن قيام دولتها، وهي بذلك تهز مشاعر العالم بين مؤيد ورافض، فيمـا ركـزت                   
الصحيفة ذاتها على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي االن جوبيه وخشيته من أن يـؤدي موضـوع                

أثناء انعقاد الجمعيـة العامـة لألمـم        ) مة وخطرة عقي(االعتراف بدولة فلسطين إلى مواجهة دبلوماسية       
  .المتحدة، عندما يطرح الفلسطينيون االعتراف بدولتهم

  دور فرنسي نشط
                   صحيفة لوفيغارو، من جهتها، أجرت حديثاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس الـذي قـال فيـه إن

. ثون دولة بالكيان الفلسطيني المستقل    إسرائيل تنعزل تدريجياً في األمم المتحدة بعد أن اعترفت مئة وثال          
عباس يعتمد على فرنسا في سعيها للحصول على اعتراف األمم المتحدة بشرعية الدولة الفلسطينية حسب               

رئيس الحزب االشتراكي فرانسوا هولند قدم دعمه إلنشاء الدولة الفلسطينية،          . صحيفة لوفيغارو الفرنسية  
  .ن ال يعني التفريط بدولة اسرائيل في الوقت نفسهمؤكداً إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطي

خصصت صحيفة لوموند الفرنسية ،أخيرا، ملفا كامال حول الطلب الفلسطيني لألمـم المتحـدة المقـرر                
تقديمه للجمعية العامة لألمم المتحدة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري للحصول علـى العـضوية                

دعونا نحلم بنعم اسرائيلية في األمم المتحدة لصالح الدولة         (وتحت عنوان   . الكاملة لفلسطين باألمم المتحدة   
مضيفة ان  . ، قالت اللوموند إنه ينبغي أن تعترف الجمعية العامة لألمم المتحدة بفلسطين كدولة            )الفلسطينية

. 1947هذه ليست المرة األولى التي تقوم بذلك، وأشارت الصحيفة إلى قرار التقسيم المعـروف لعـام                 
وأضافت أنه ال يوجد استخدام لحق الفيتو في الجمعية العامة لألمم المتحدة ولكن األمر يتوقف على نسبة                 

ـ     وتتطلب أغلبية األصوات لتبني القـرار بـشأن االعتـراف بالدولـة             193تصويت الدول األعضاء ال
  .لب الفلسطيني دولة على استعداد للتصويت لصالح المط120وأكدت أن هناك ما يقرب من . الفلسطينية
وهى الدول العربية وروسيا والـصين والهنـد        : أن هناك دوال تؤيد المطلب الفلسطيني     ) لوموند(وذكرت  

وجنوب افريقيا والبرازيل والدول االفريقية واآلسيوية وبلدان أميركا الالتينية، في حين ال تتعدى الـدول               
  ! بلدا15ًالرافضة لالعتراف بها 

) غير مستقر أكثر من أي وقت مضى      (يتها إن المحيط االستراتيجي إلسرائيل      وأكدت الصحيفة في افتتاح   
مشيرة إلـى أن    . حيث إن عالقاتها مع البلدين الرئيسيين في المنطقة مصر وتركيا اصبحت موضع شك            

توصية اسرائيل بنعم بالنسبة للدولة الفلسطينية بنيويورك من شأنها أن تضع نهاية لدوامة الفشل والعزلة،               
  .ا مبادرة تتطلب الشجاعة السياسة الكافيةلكنه

  كوشنير وموراتينوس
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وأبرزت صحيفة اللوموند ما كتبه وزير الشؤون الخارجية األوروبية برنارد كوشنير والوزير اإلسـباني              
ضـرورة  (للشؤون الخارجية والتعاون ميغيل أنجيل موراتينوس، على صفحاتها، حيث أكد األثنان على             

تح أفق سياسي حقيقي وصوال إلقامة دولة فلسطينية، وما كـان تـضامن المجتمـع        مساهمة أوروبا في ف   
الدولي هذا ليجدي نفعا لوال عملية اإلصالح الثابتة والموثوقة التي انتهجتها السلطة الفلـسطينية والتـي                

واستعرض المحلل السياسي الفرنـسي آالن فراشـون فـي          . ترتكز على الشفافية المالية ومكافحة الفساد     
بعض أبعاد التجاذب الدولي الراهن حول خطوة الفلسطينيين بالتوجه إلى األمم المتحدة            ) اللوموند(حيفة  ص

. لنيل االعتراف بقيام دولتهم المستقلة وما قد تغيره هذه المعادلة من موازين الشرق األوسط المـستقبلية               
  قدرات اقتصادية

 22/9/2011، البيان، دبي
  

  سبتمبر/ ولليس دفاعاً عن استحقاق أيل .105
  مصطفى يوسف اللداوي. د

رغم أنني أشعر بأن قرار السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لالعتراف بالدولة               
الفلسطينية ليست خطوةً حكيمة، ولن تخدم الشعب الفلسطيني كثيراً، ولن تغير من واقع الحال شيئاً، بـل                 

مجتمع الدولي شاهداً عليها، وراعياً لها، إذ إنه في الوقـت الـذي قـد               قد تؤسس لمرحلة جديدة، يكون ال     
                يعترف فيه بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، ويشهد أنها تخضع لالحتالل من قبل دولة
أخرى عضو في األمم المتحدة، فإنه في الوقت نفسه يؤكد على اعتراف الشعب الفلسطيني بلسان سلطته                

، وهـو مـا ال يجمـع عليـه          1948بالدولة اإلسرائيلية على حدود خطوط الهدنة لحرب عـام          الوطنية  
على االنسحاب مما   ) إسرائيل(الفلسطينيون، وما ال يقبلون به، كما أنه ال تستطيع األمم المتحدة أن تجبر              

ي الجديـد   تسميه أرضاً محتلة، ومما ستعترف به بأنه دولة فلسطينية، وسيضاف هذا االعتراف الفلسطين            
إلى سلسلة االعترافات األخرى بشرعية الكيان الصهيوني على أرضنا الفلسطينية، والتي لم تبدأ برسائل              
االعتراف الشهيرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية قبل عقدين مـن الزمـان، بـل                

  . المجتمع الدوليتواصلت لتزيد في حجم األغالل والقيود التي تكبل الفلسطينيين أمام
أال ترون أنه على الرغم من أن هذه الخطوة ليست في صالح الشعب الفلسطيني، وأنها ستزيد في تمزقه                  
وتشتته، وستعمق خالفاته وتناقضاته، وستورث أبناءه اختالفاً جديداً، وتناقضاً أشد، وأنها ستخدم الكيـان              

ي، وستحقق لـه بعـض االسـتقرار والهـدوء،          اإلسرائيلي كثيراً، وستجمل صورته أمام المجتمع الدول      
وستؤمنه في الجزء األكبر من األرض الفلسطينية، ومع ذلك فإن الواليـات المتحـدة األمريكيـة ودول                 
أوروبا الغربية يرفضون تأييد هذه الخطوة، ويضغطون على السلطة الفلسطينية ورئيسها للتراجع عنهـا،              

ع أو استخدام حق النقض ضـدها، للحيلولـة دون التـصويت            وعدم اإلقدام عليها، ويخيرونه بين التراج     
اإليجابي عليها، وقد بدؤوا أكبر حملة دبلوماسية للحيلولة دون حصول مجموعة الدول العربية والـسلطة               
الفلسطينية على األغلبية في الجمعية العامة لألمم المتحدة، رغم يقينهم بأنها محض خيال حالم، وسـراب                

  .ظمآن
قف األمريكي واألوروبي الرافض لهذه الخطوة االستغراب واالستهجان، ويدفعنا لمزيد مـن            أال يثير المو  

التساؤل الغريب، أهم حريصون على المصالح الوطنية الفلسطينية، وهل يخافون مـن ضـياع الحقـوق                
الفلسطينية، ويخشون على الشعب الفلسطيني التفريط في ثوابته، أم أنهم يـدركون أن اعتـراف األمـم                 
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لمتحدة بالدولة الفلسطينية يعني تأكيد اعترافها بالدولة العبرية، والمصادقة رسمياً على صك التنازل عن              ا
الجزء األكبر من أرض فلسطين التاريخية، ولكن هذه المرة بلسان بعض أهلها، وتوقيع سلطتها الوطنية،               

ينية سيكون تصويتاً علـى دولـة       أم أنهم يعتقدون أن تصويت األمم المتحدة اإليجابي على الدولة الفلسط          
وهمية صورية ليس لها وجود على األرض، وال مكان على الخارطة، وال اسم في أطلس الدول، ومـن                  
هذا المنطلق فإنهم يتوسلون إلى رئيس السلطة الفلسطينية تجميد خطوته آنياً، وتأجيلها إلى وقت أفـضل،                

طلقت من جديد واستعادت عافيتها، وتغلبت على بعض        تكون فيه المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية قد ان      
العقبات والصعاب التي تعترضها، وتكون فيه الحكومة اإلسرائيلية جاهزة وقادرة على منح الفلـسطينيين              
ما يريدون، وما يعتقدون أنه يتناسب وأحالمهم وطموحاتهم، إنهم يرفضون تأييد هذه الخطوة البئيسة ألن               

فضها، وتعتقد أن بإمكانها تحقيق المزيد من المكاسب، وتجريد السلطة الفلسطينية           الحكومة اإلسرائيلية تر  
من المزيد من األحالم واآلمال، فلماذا يقبلون بما ال يقوى الفلسطينيون والعرب جميعاً علـى تحقيقـه أو                  

  نيله على طاولة المفاوضات؟
كية ودول أوروبا الغربية الذين يتبـاكون       ليس دفاعاً عن استحقاق أيلول ولكن أال ترون أن اإلدارة األمري          

على الشعب الفلسطيني، ويدعون أنهم يؤيدون حقوقه، ويقفون إلى جانبه، ويـساندونه فـي حقـه ضـد                  
اإلسرائيليين، ويسعون للنهوض باقتصاد سلطتهم، وتوفير الدعم المالي لهم، أنهم في الحقيقة ال يسعون إال               

 لمساعدته، وال ينهضون من أماكنهم إال إذا كان اإلسـرائيليون           لصالح الكيان الصهيوني، وال يخفون إال     
في حاجة إلى المساعدة والنصرة، فهم دوماً ينتظرون التعليمات من حكومة الكيان اإلسرائيلي ليحـددوا               
وجهتهم السياسية، ويوحدوا خطابهم اإلعالمي، ويعرفوا كيف يتعاملون مع السلطة الفلسطينية والحكومات            

أال ترون أن المصالحة الوطنية الفلسطينية التي هي خيار الشعب الفلسطيني وفي صـالحه قـد                العربية،  
أخرجتهم عن طورهم، وأثارت حفيظتهم وسعرت غضبهم، ووصفت التوافق الفلـسطيني بأنـه خطـر،               
والمصالحة الفلسطينية بأنها إرهاب، وخيرت رئيس السلطة الفلسطينية بين شريك السالم وبـين حركـة               

  .حماس
مخطئ من يعتمد على اإلدارة األمريكية وحلفائها الغربيين، ويعتقد أنهم سينتصرون للشعب الفلـسطيني،              

لمنعها من االعتداء علـى الفلـسطينيين والتغـول         ) إسرائيل(وسيؤيدونه في حقه، وسيقفون في مواجهة       
مياههم، فـإنني وإن    عليهم، وسرقة المزيد من أرضهم، وحرمانهم من حقوقهم في ممتلكاتهم ومقدساتهم و           

كنت رافضاً لمسعى السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى األمم المتحدة الستجداء وهمي لحق فـي الخيـال، ال                
رصيد له على األرض والواقع، إال أنني أرى أن هذا الحدث يكشف بوضوحٍ تام عن حقيقـة المواقـف                   

راب ضماناتها، فهم ليسوا معنا وإنما هم       األمريكية والغربية تجاه القضية الفلسطينية، وزيف وعودها، وس       
، وهم ال يتبنون مواقفنا وإنما يتبنون المواقف اإلسرائيلية، وهم ال يسعون لنيل حقوقنا، بل               )إسرائيل(مع  

  .من السيطرة على المزيد من الحقوق الفلسطينية) إسرائيل(يحرصون على تمكين 
 الشعب الفلسطيني ومستقبله أكثر بكثير مما نأمـل         استحقاق أيلول الذي ال نؤيده ونعتقد أن مخاطره على        

من منافعٍ ومكاسب، إال أنه يكشف مرةً أخرى حقيقة المواقف األمريكية والغربية، وينزع عـنهم ورقـة                 
التوت التي يحاولون أن يتستروا بها، وأن يغطوا بها عـوراتهم، ويوهمـوا الفلـسطينيين أنهـم معهـم                   

م وإلى جانبهم، ألم يعدوا الفلسطينيين منذ عهد ما قبل جورج بـوش             يناصرونهم ويؤيدونهم، ويقفون معه   
بدولة فلسطينية؟ ألم يؤكد أوباما على خيار الدولتين؟ فلماذا تنكفئ اإلدارة األمريكية ومعها دول أوروبـا                

بـاً  الغربية عن مواقفها، وتبلع وعودها وتتراجع، وتتنكر لتعهداتها والتزاماتها، وتبدأ من جديد تغزل أثوا             
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سياسية لكن وفق المقاييس والمعايير اإلسرائيلية، بما ال يستجيب وال يلبي الحقوق والمصالح الفلسطينية؟              
أليس في هذا دليٌل وبرهان على أن اإلدارة األمريكية ودول أوروبا الغربيـة تبـع إلسـرائيل، ورهـن                   

   يخدم مصالحها؟إلشارتها، يعملون ألجلها، يؤيدون مواقفها، ويعارضون ما يرون أنه ال
  21/9/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  "إسرائيل"هنيئاً : إعالن الدولة .106

  زهير أندراوس
لقد تمكنّت دولة األكثرية اليهودية، إسرائيل، من إيقاع الفلسطينيين في الفخّ الذي نـصبته لهـم بعنايـة                  

يركا ودول اتحـاد النفـاق األوروبـي،        الحركة الصهيونية االستعمارية واإلمبريالية العالمية الممثلة بأم      
لقد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها في قضية التوجه الفلـسطيني إلـى            . وبطبيعة الحال بتواطؤ الرجعية العربية    

 دولـة عربيـة     56: ال بد هنا من توجيه تساؤل مفـصلي       . »دولة فلسطين «األمم المتحدة بطلب إعالن     
سـالم  (ال نريد أن نسأل عن رفض الدولة العبرية لتلك المبادرة           . ربيةوإسالمية وافقت على المبادرة الع    

) يونيـو (كامل وتطبيع أكمل، مقابل االنسحاب من األراضي العربية التي احتُلت في عـدوان حزيـران                
، وال نرغب في الحصول على إجابة شافية بشأن تصريح وزير األمـن اإلسـرائيلي األسـبق،                 )1967

مـا  . زر، الذي وصف المبادرة بأنّها أكبر إنجاز حققته الحركة الصهيونية منذ تأسيـسها            بنيامين بن إليعي  
أين الدول العربية واإلسالمية الحليفة والمتحالفة مع واشنطن؟ لماذا لم تقم بالتهديد            : نرغب في طرحه هو   

مجلس األمن عنـد    والوعيد إلرغام اإلدارة األميركية على العدول عن موقفها باستعمال حق النقض في             
؟ لماذا ذلك العجز العربي؟ نحن نملك من األدوات ما يكفي لتهديد أوباما،             »دولة فلسطين «التصويت على   

، وشهر سالح النفط فـي      1973لماذا ال نتذّكر كيف اهتز العالم عندما انتفض النظام العربي الرسمي في             
ريقات صادقاً عندما قال فـي الناصـرة إن         مواجهة تل أبيب وتواطؤ الغرب االستعماري؟ كان صائب ع        

خطوة اإلعالن ال يمكن أن تأتي على حساب أي من ثوابت المشروع الوطني الفلسطيني، وفي مقـدمتها                 
عريقات، لم يتطرق إلى أين ستجري العودة، وكيف ستُطبق إذا ُأعلنت الدولة فـي الـضفة                . حق العودة 

بأن إعالن الدولة، وهو خطوة فلسطينية مئـة بالمئـة، سـيلغي            نميل إلى الترجيح    . الغربية وقطاع غزة  
، القاضي بإعادة الالجئين إلى األراضي التـي شُـردوا          194أوتوماتيكياً قرار مجلس األمن الدولي الرقم       

  .منها في النكبة
يحـذّر  الجيش اإلسـرائيلي  . الالفت أن صنّاع القرار في تل أبيب يعيشون حالة من الهستيريا المصطنعة   

أمـا  . من أنّه سيتحول إلى جيش احتالل وفق القوانين والمعاهدات الدولية، كأنّه اليـوم جـيش تحريـر                
المستوطنون، فسيتحولون إلى سكان غير شرعيين في الضفة الغربية المحتلّة، فيسود لديك االنطباع بأنّهم              

  .ياح األجانبحتى اليوم كانوا يسكنون الضفة الغربية بصفتهم مجموعات من الس
أوالً، في إسرائيل هناك لعبة تقسيم      . وبما أننّا ننتمي إلى هذا الشعب، يحق لنا أن نُسجل بعض المالحظات           

                  نأخذ بعـين االعتبـار أن األدوار بين االئتالف الحاكم وما تُسمى المعارضة، وفي ذلك السياق علينا أن
نائب افي ديختر، هاجما أداء حكومة نتنياهو في مـا          المعارض، تسيبي ليفني وزميلها ال    » كاديما«رئيسة  

   ة . يتعلق برد الفعل على المسعى الفلسطينية إسـرائيلية هي مصلحة قوميالدولة الفلسطيني قال ديختر إن .
وديختر بالمناسبة شغل سابقاً منصب رئيس الشاباك، وبالتالي يعرف خبايا وخفايا األمور، وال نعتقد أنّـه                

وأقوال ديختر خطيرة للغاية،    . ى طرح الموقف ذاك، لوال أنّه على قناعة بصهيونية رؤيته         كان سيجرؤ عل  
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 ستكون الوطن القومي لجميـع   67ألنّها تُكمل أفكار زعيمة حزبه، ليفني، التي أكدت أن الدولة في حدود             
ـ      م دولة األكثريـة    أي إن الدولة ستفتح الباب على مصراعيه أما       . 48الفلسطينيين، بما في ذلك، عرب ال
  .اليهودية للتخلص من فلسطينيي الداخل

وبمـا أن   . عن الدولة، سيعود إلى طاولة المفاوضات     » التاريخي«ثانياً، قال السيد عباس إنّه بعد اإلعالن        
القيادة الفلسطينية الحالية وافقت على مبدأ تبادل األراضي مع الدولة العبرية، وحظيت تلك الرؤية بـدعم                

.  الرباعية الدولية، فال يستغربن أحد، إذا قامت إسرائيل بتطوير المبدأ ليشمل تبادل الـسكان أيـضاً                من
 إلى سلعة للمقايضة، فيتوجهون، بناء على مبدأ التبادل إلى          48وبالتالي ال نستبعد بالمرة أن يتحول عرب        

 المستوطنين سيعودون إلى داخـل مـا        الدويلة الفلسطينية المنزوعة السالح والمنقوصة السيادة، وقطعان      
  .وهكذا تكون إسرائيل نقية من العرب، وفلسطين نقية من اليهود. يسمى الخط األخضر

ثالثاً، القيادة الفلسطينية الحالية، التي سلبت دائرة صنع القرار، ال تُمثل الشعب الفلسطيني، فالسيد محمود               
اطعة المحتلّة في رام اهللا، مضافاً إلى ذلك التنازالت التي قدمها مع            عباس ال يتعدى كونه رئيساً لبلدية المق      

  .»الجزيرة«فريق مفاوضاته خالل المحادثات مع اإلسرائيليين، وكُشف أمرها في 
الفلسطينية العتيدة بالتوجه إلـى محكمـة العـدل         » الدولة«رابعاً، التخوف اإلسرائيلي المزعوم من قيام       

عتبار جنود االحتالل والمستوطنين مجرمي حرب، هو ادعاء معد لالستهالك الداخلي           الدولية في الهاي ال   
 جـدار العـزل                . وأيضاً الخارجي ة على قرار من المحكمة عينها يؤكـد أنلقد حصلت القيادة الفلسطيني

نـاء  إسرائيل لم تُنفذ القـرار وواصـلت ب       . العنصري غير قانوني وأمرت بإزالته وتعويض الفلسطينيين      
كذلك، أجهضت القيادة الفلسطينية الحالية تقرير القاضي غولدستون، وحاولت منـع المؤسـسات             . الجدار

وبالتالي، لن تجرؤ على محاكمة تل أبيب في الهاي،         . األممية من مناقشته، لتجنيب تل أبيب مخاطر ذلك       
مأنة نتنياهو وليبرمـان إلـى أن       ألن تأكيد عباس على العودة إلى المفاوضات العبثية، يدخل في إطار ط           

  .المحكمة الدولية غير قائمة على األجندة الفلسطينية
، هو اعتراف فلـسطيني رسـمي بـأن القـضية           1967خامساً، إعالن الدولة في حدود ما قبل عدوان         

، 48وهكذا يشطب قرار حق العـودة إلـى أراضـي          . الفلسطينية ولدت بعد النكسة، وليست وليدة النكبة      
وإذا كانـت   . فضالً عن أن المشروع األميركي واألوروبي، وحتى اإلسرائيلي، يتماشى مع ذلك الطـرح            

  .القيادة الفلسطينية تعتقد بأن الدولة مهمة، نقول لها إن العودة أهم من الدولة
            ة المحتلّة،  سادساً، إعالن الدولة رمزي، فالمستوطنات ستبقى جاثمة على صدور شعبنا في الضفة الغربي

ووتيرة البناء الكولونيالي ستتصاعد لفرض وقائع جديدة على األرض، كما أن قوات االحتالل ستواصـل               
  .القمع والبطش، واألمم المتحدة لن تُرسل قوات الناتو لتطبيق القرار، فالناتو لليبيا، والفيتو لفلسطين

لى الحقوق التاريخية إلـى صـراع علـى         سابعاً، بعد اإلعالن المرتقب سيتحول الصراع من صراع ع        
الحدود بين دولتين، كما تحولت المفاوضات من أجل الحقوق إلى حقوق علـى المفاوضـات مـن قبـل                 

  .السلطة
ثامناً، قال عريقات إن إعالن الدولة لن يلغي منظمة التحرير الفلسطينية، متناسياً أن المنظمة باتت جسماً                

  .ة لم ينتخبهم الشعب، وهي أصبحت منظمة تدجين، ال تحريرهالمياً احتكرته مجموعة قاد
تاسعاً، قبل عدة أشهر، بعد الثورة المصرية، وقع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، وكما كان متوقعـاً،                 

. فإن االتفاق لم يخرج إلى حيز التنفيذ، ذلك أن عباس أصر على تعيين سالم فياض، رئيـساً للـوزراء                  
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 المصالحة بعد إعالن الدولة، وهي الخطوة التي أعلنت حماس رفضها، وكـذلك فـصائل               فكيف ستجري 
  .أخرى

إن النقطة اإليجابية الوحيدة في القرار أنّها قد تؤدي إلى إعفائنا من السلطة الفلسطينية الوهميـة، ومـن                  
أمـا  . احـتالل سننام على احتالل، وسنـصبح علـى        . الصراع على السراب الذي جلبه لنا اتفاق أوسلو       

األخطر، فهو أن اإلعالن سيكون المسمار األخير في نعش الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإعالن القطيعـة               
 والالجئـين فـي     48التامة سياسياً وجغرافياً بين القطاع والضفة، وبين هاتين المنطقتين وبـين عـرب              

  .الشتات
  .طينمبروك يا إسرائيل، هنيئاً يا أميركا، لقد قامت فلس

  22/9/2011، االخبار، بيروت
  

  لعضوية دولة فلسطين" نعم" اوروبا بـلتصويتسباب أ عشرة .107
  خافيير سوالنا -مارتي اهتيساري 

ولكـن بينمـا يـضغط      . ال تحين الفرصة كثيراً الوروبا كي تقوم بدور محوري على المسرح الـدولي            "
ي وقت الحق من الشهر الجـاري، يجـد         الفلسطينيون من اجل االعتراف بهم كدولة في االمم المتحدة ف         

االتحاد االوروبي نفسه مرغوباً من كل من جانب، وبالتالي اكثر نفوذاً في مجال عملية الشرق االوسـط                 
  .اكثر من اي وقت سابق منذ اتفاقات اوسلو

ـ        اسـباب   10وتوجد  .  هو، كالمعتاد، تقديم واجهة موحدة     27واكبر تحد يواجه دول االتحاد االوروبي ال
  .واالبقاء على نهج الدولتين للسالم في الشرق االوسط حياً" نعم"قنعة لالتفاق على التصويت بـ م

من المرجح ان يكون التصويت الحاسم االهمية في الجمعية العامة علىمـشروع قـرار لرفـع مكانـة                  
ـ     . الفلسطينيين من درجة مراقب الى مرتبة دولة غير عضو         ى ومن المرجح ان يحصل الفلـسطينيون عل

  .غالبية، ولكن االكثر اهميةً من من نتيجة التصويت هو حجمه وتشكيلته
ـ        ، بينما تأمل منظمة التحرير الفلسطينية، غيـر        "ال"تضغط الحكومة االسرائيلية بشدة من اجل تصويت ب

القادرة على تشكيل الحقائق على االرض بدرجة مهمة، في ان تظهر على االقل مقداراً من قـوة الـشد                   
ويجد االوروبيون انفسهم بمثابة الجائزة في هذه المشادة،        . سي اليمانها المستمر بنهج حل الدولتين     الدبلوما

  .وهو امر غير معتاد بالنسبة اليهم
ـ        ـ  27السبب االول الذي يدعو دول االتحاد االوروبي ال هو ان قرار االمم المتحدة هو      " نعم" للتصويت ب

وهذا الحـل يتعـرض لهجـوم مـن التوسـيع المـضطرد             . اةمحاولة البقاء حل الدولتين على قيد الحي      
للمستوطنات االسرائيلية في االراضي المحتلة، ومن اعتقاد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو              

ونتيجة لذلك فان هذا التصويت ليس ملهاةً ال معنـى          ". ال يمكن حله  "بانه ينبغي القبول اآلن بان الصراع       
  . لحقيقة ان عملية السالم ذات معنىدة تأكيدالها ولكنه اع

ـ      هو ان االوروبيين قد استثمروا استثماراً ضخماً فـي  " نعم"السبب الثاني لضرورة تصويت االوروبيين ب
حل الدولتين الخاضع للتمحيص، بما في ذلك معونة مقدارها مليار يورو للمساعدة في بناء دولة فلسطينية                

ـ ومرة اخرى، فان التص   . تنهض بوظيفتها  هو اعادة تأكيد لحقيقة ان المشروع قيم ويمكن ان         " نعم"ويت ب
  .ينجح
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ـ    هو ببساطة اعطاء رد فعل ايجابي ازاء منجزات محمود عباس في بناء            " نعم"السبب الثالث للتصويت ب
ـ  . الدولة سيكون رداً على المطالبات ببناء الدولة يتمثل في رفض االقرار رسمياً           " نعم"وعدم التصويت ب
  ).المنجزات(ب ان تذهب بأين يج

ـ     . السبب الرابع يتعلق بالربيع العربي     سيعرض االوروبيين التهامات   " نعم"فأي شيء عدا عن التصويت ب
باتباع معايير مزدوجة من جانب كل من حكومات ما بعد الثورات وانظمة الحكـم العربيـة المحافظـة                  

  .عون اليها في اماكن اخرىلعدم دعمهم حقوق الفلسطينيين بينما هم يد) السباب مختلفة(
ـ      وهـذا هـو    (يوفق ما بين المصالح االوروبية والقيم االوروبيـة         " نعم"ومن المفيد ايضا ان التصويت ب

 بما فيها منع ارهاب الجهـاديين،       –والمصالح  . ، بينما هو يعيد تنظيم العالقات االقليمية      )السبب الخامس 
 ستتعرض كلها للـضرر نتيجـة       -لى اسواق لصادراتنا  واحتواء ايران، وامن امدادات الطاقة والحفاظ ع      

  . الفلسطيني–االحساس بوجود نفاق في ما يتعلق بالصراع االسرائيلي 
ـ         سيضر بالعالقات مع الواليات المتحـدة      " نعم"وبالرغم من احساس االطلسيين بالقلق من ان التصويت ب

فالواليات المتحـدة ال  ). لسبب السادسوهذا هو ا(فإن من الممكن المجادلة بانه سيكون لمصلحة واشنطن   
ـ   ـ        " نعم"تستطيع التصويت ب  على ذلـك    27السباب داخلية واضحة، ولكن اقدام دول االتحاد االوروبي ال

وحسب قول ويليام هيغ، فإن عالقة صحية عبر االطلـسي          . سيقوي يد اميركا عندما تتعامل مع اسرائيل      
  .ستكون قوية وليست عالقة عبودية

 بـالقول بأنـه     –اذ ان اعتراضات االسرائيليين على التصويت       . ابع والثامن يتعلقان بإسرائيل   السببان الس 
 ليست اعتراضات سائغة وال تشكل سببا لعدم تصويت اوروبا          –احادي الجانب وينتهك االتفاقات السابقة      

يا، فإنـه   وبالرغم من ان التصويت سيفتح خيارات تفاوضية لفلسطين هي خيارات مسدودة حال           ". نعم"بـ
ذلك ان التحركات نحو االعتراف بدولة فلسطينية ضـمن حـدود العـام             . يمكن ان يساعد اسرائيل ايضا    

  . من شأنها ان تعزز شرعية وجود اسرائيل ذاتها1967
وبالرغم من المخاوف االسرائيلية، فإن التصويت لن يفتح بالضرورة طريقا اسهل امام الفلسطينيين للجوء              

ت الدولية وقد يضع اوروبا في مركز تستطيع منه التوصل الـى تفـاهم هـادئ مـع         الى محكمة الجنايا  
الفلسطينيين على انهم لن يلجأوا الى محكمة الجنايات الدولية لفترة طويلة من الزمن، وهو مـا سـينزع                  

  .سبب القلق من هذه القضية
ـ     والواقع ان  .  اكثر رجحانا  هو انه لن يجعل العنف الفلسطيني     " نعم"السبب التاسع لتصويت االوروبيين ب

وتحتـاج الـسلطة    ". انتفاضة ثالثة "مزيجاً من تصور حدوث فشل وتأثيرات الربيع العربي يمكن ان يولد            
الفلسطينية المحشورة بين اسرائيل والصور التلفزيونية المنعشة لمظاهر الثورات العربية الى دليل علـى              

وسيكون الدعم االوروبي لالعتـراف     . التحول الى عنف  التقدم اذا اريد لها ان تمنع مشاعر االحباط من          
  .بدولتهم اشارة علنية قوية الى ان التقدم ممكن

ـ    فالتصويت هو على رفع    . في االمم المتحدة ال يستتبع اعترافا ثنائيا بفلسطين       " نعم"اخيرا فإن التصويت ب
  .ين االعتراف بهامكانة التمثيل في االمم المتحدة، وال تستطيع سوى الدول فرادى منح فلسط

ـ             فالعالم شـاهد   ". نعم"وهناك ايضا سبب حادي عشر ايضا لموقف اوروبي موحد متفق على التصويت ب
  وال بد ان المتفائلين سـيأملون فـي ان         . امثلة كثيرة على عدم قدرة اوروبا على القيام بدور دولي فعال          
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ح ديبلوماسي في خضم ذلك النفسهم، هم       يفاجئنا االوروبيون هذه المرة بعمل الشيء الصحيح وتحقيق نجا        
  .في اشد الحاجة اليه

  "ذي انترناشنال هيرالد تربيون"
  19/9/2011، وكالة معاً اإلخبارية

  
  وحق العودة بعد االعتراف بالدولة» المنظمة«مصير  .108

  فتحي كليب
 اعتـاد عليـه   وهذا امـر . تكثر االجتهادات حول التداعيات المحتملة لطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية        

الفلسطينيون مع كل استحقاق على صلة بعملية التسوية، حيث تتناول النقاشـات مـستقبل حـق العـودة            
  .والمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية

في نقاش التساؤالت المطروحة، نجد ان خطوة التوجه إلى األمم المتحدة، هي محاولة مـسؤولة إلعـادة                 
 إطارها الدولي الذي صادرته واشنطن طيلة السنوات الماضية علـى مفاوضـات             القضية الفلسطينية إلى  

  .ثنائية برعايتها المتحيزة السرائيل
إن إدراك هذا المغزى السياسي لطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية يجيب على التـساؤل الـذي يـردده                 

  ؟1988ما هو الجديد إذا كانت الدولة اعلنت عام : البعض احيانا
وهذا االتفاق هـو تعليـق      . ان هناك دولة معلنة، ولكن بعد هذا االعالن جاء توقيع اتفاق اوسلو           صحيح  

لمفعول اعالن االستقالل، بعد ان ارتضت منظمة التحرير ان يكون وجودها على االرض الفلـسطينية،               
 لـذلك،   ووفقـاً . خالل المرحلة االنتقالية على االقل، بصيغة سلطة حكم ذاتي ال بصيغة دولـة مـستقلة              

، او جزء رئيسي منها على االقـل،        67اصبحت االراضي التي استولت عليها اسرائيل بعدوان حزيران         
ان حصول فلسطين علـى عـضوية       . ارضاً متنازعاً عليها يتقرر مصيرها بالمفاوضات ال ارضاً محتلة        

 مفعـول اعـالن     وهي بذلك تنهي تعليق   . ف باتت في حل من هذا االلتزام      .ت.طبيعية وكاملة يعني ان م    
االستقالل وتعود العتباره سارياً على ارض الضفة، بما فيها القدس، وقطاع غزة، بمـا يعنـي ان هـذه                

  .االرض تستعيد مكانتها كأرض محتلة لدولة ذات سيادة
وكما ان قيام السلطة الفلسطينية لم يقد الى إلغاء منظمة التحرير او إلغـاء حـق العـودة، فـاالولى ان                     

ولة فلسطين، من هيئة دولية تعترف بحق العودة وبمنظمة التحرير، ال يجب ان يقـود الـى                 االعتراف بد 
انطالقاً من خصوصية القضية الوطنية الفلسطينية ما بين شعب يعيش فوق ارضـه،             . مثل هذا االستنتاج  

اف ما يعني ان االعتـر    . بمواطنيه والجئيه، وجزء آخر من هذا الشعب يعيش في منافي اللجوء والشتات           
 لن يكون المحطة الختاميـة فـي مـسيرة          1967بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران         

وألن االمر كـذلك، فـإن االعتـراف بالدولـة، ال يلغـي الحاجـة               . التحرر الوطني للشعب الفلسطيني   
 الموضوعية الى استمرار بقاء منظمة التحرير كإطار موحـد للـشعب الفلـسطيني وحركتـه الوطنيـة                

  .التحررية
ومما ال شك فيه أن والدة المنظمة، واالعتراف بموقعها التمثيلي للشعب الفلسطيني، نقلت الالجئين مـن                
كونهم مجرد تجمعات سكانية تعيش في ضيافة عدد من الدول العربية وتحت وصايتها السياسية وهيمنتها               

مائه إلى وطنه، كما يتوحد حول حقوقه       األمنية، إلى كونهم شعباً ذا شخصية وطنية مستقلة، يتوحد في انت          
  .الوطنية غير القابلة للتصرف
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، حين نظر   15/11/1988وعلينا ان نستذكر ذلك اليوم الذي اعلنت فيه وثيقة استقالل دولة فلسطين في              
فـي توحيـد    . ف.ت.الالجئون إلى هذا اإلعالن على أنه خطوة أولى إلنجاز حقوقهم، انطالقا من دور م             

ة للشعب الفلسطيني، والتعاطي معها باعتبارها وحدة واحدة، ال تمييز بينها وبـين مكـون               الحقوق الوطني 
، تحقق نصراً إضافياً، يعزز حقوق      .ف.ت.وكلما كانت الحركة الوطنية الفلسطينية، ممثلة في م       . آخر لها 

القضية الوطنية  الشعب الفلسطيني، على المستويات اإلقليمية والمحلية، كلما تعزز موقع الالجئين في قلب             
  .الفلسطينية وكلما تعزز حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم

إن التوجـه   : ولألصوات الحريصة التي تدعو إلى الحفاظ على منظمة التحرير وقضية الالجئين نقـول            
ل فإعالن االستقال . لألمم المتحدة لطلب االعتراف بدولة فلسطين ال يمكن ان يكون له اية انعكاسات سلبية             

جاء على يد أعلى هيئة تشريعية فلسطينية هي المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلـسطينية،               
تبقى هي صاحبة الوالية السياسية واالقتصادية والقانونية والوظيفية للشعب الفلسطيني أيـاً كـان مكـان                

يث تكون اللجنـة التنفيذيـة      تواجده، وهي أيضا صاحبة الوالية التفاوضية وهذا لن يتغير بل سيتعزز بح           
  .لمنظمة هي الحكومة الفلسطينية، والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان دولة فلسطين

أما على صعيد قضية الالجئين فهي قضية مؤجلة لمفاوضات الوضع النهائي أسـوة بالقـدس والحـدود                 
ة قضايا الوضـع النهـائي      والمياه واألمن، ولن يجحف ذلك بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بحل كاف           

مـن غيـر    . 194وعلى رأسها قضية الالجئين استناداً إلى قرارات االمم المتحدة وعلى رأسها القـرار              
الطبيعي استحضار قضية الالجئين امام كل استحقاق مصيري، على اهمية وضرورة التأكيد الدائم علـى               

لكن ايضا ينبغي الفصل بين     . ن هذا الحق  حق العودة والتحذير من اية مشاريع يشتم منها رائحة تنازل ع          
فالمصادر القانونية التي تدعم وتحمـي      . ضرورة اعالن التمسك الدائم بحق العودة وبين اي قضية اخرى         

 3236ولو عدنا لنص القرار رقـم       .  وغيره من القرارات   194حق العودة ما زالت قائمة خاصة القرار        
فإنه » شرعة حقوق الشعب الفلسطيني   « الذي يعتبر    1974ام  الصادر عن الجمعية العامة لالمم المتحدة ع      

تضمن الحق في تقرير المصير والحق في االستقالل والسيادة الوطنيين وحق الفلسطينيين في العودة الى               
حيث اعتبرت االمم المتحدة بأن تنفيذ هـذه الحقـوق          . ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها      

  .قامة سالم دائمامر ال غنى عنه إل
، مـن   »تخوفات ممكنـة  «النقطة االخرى التي يجري الحديث عنها، وهي ما اشار اليها البعض بصيغة             

  .امكانية سقوط الصفة القانونية عن الالجئين إذا ما تم االعتراف بالدولة الفلسطينية
واف في االتفاقيـة    إن تعريف الالجئ وتحديد صفته القانونية وعلى من تنطبق امر جرى معالجته بشكل              

التي وضعت بعض الشروط الضرورية إلسقاط الصفة القانونية عن         1951الخاصة بوضع الالجئين لعام     
بل إن الكالم عـن     . الالجئين وهو امر ال ينطبق نهائياً على حالة الالجئين الفلسطينيين وعالقتهم بالدولة           

الى تلك المرحلة التي سبقت اعالن البرنامج       تناقض بين الدولة والعودة يعيدنا سنوات الى الوراء، خاصة          
والجميع يعلم  .. الوطني المرحلي والى تلك النظريات التي كانت تقول بانتزاع جميع الحقوق دفعة واحدة            

ان موازين القوى، الفلسطينية واالسرائيلية والعربية والدولية، المطلوبة لالعتراف بالدولـة الفلـسطينية             
وهنا يمكن الجزم بأن انتزاع الحق بالدولة       . مطلوبة لفرض تطبيق حق العودة    تختلف عن تلك الموازين ال    

  .من شأنه ان ينعكس ايجاباً على جميع الحقوق وليس العكس كما يحاول البعض ان يشيع
ان التساؤالت والهواجس حول مستقبل حق العودة، ال يجب وضعها في تضاد مع حق نيـل االعتـراف                  

ن ان تقدمه االمم المتحدة للشعب الفلسطيني هو االعتراف بحق موجود سبق            ورغم ذلك، فما يمك   . بالدولة



  

  

 
 

  

            58ص                                     2270:                العدد22/9/2011الخميس  :التاريخ

للمنظمة الدولية ان كررته في عشرات الوثائق الدولية، وهو بالتالي ليس منة من هذه الدولـة او تلـك،                   
  .وعلى الفلسطينيين ان يتصرفوا على هذا االساس

لي نيل االعتراف بالدولة والوثائق الفلـسطينية       ولعل النقاش المفيد والمجدي هنا هو حول المرحلة التي ت         
الداخلية التي ينبـغي ان تحدد طبيعة العالقة بين جميع الحقوق الفلسطينية باعتبارها حقوقـاً موحــدة                

وهذه مســألة تقع على عاتـــق الدسـتور الفلـسطيني          . لشعب واحد وال تقبل التجزئة او المقايضة      
العالقة بين السلطات السياسية والمواطنين وتأكيد حقـوق االشـخاص          المقبل الذي ينبغي ان يحدد طبيعة       

واألفراد الذين ينتمون الى هذه الدولة، واالنتماء هنا ليس بمعنى الجنـسية، بل بما يصطلح على تسميته                
فالدستور يجب سنه وإقراره بمشاركة جميع الفصائل والهيئات والشخـصيات          . فلسطينيا بالهوية الوطنية  

ة، ووثائق االجماع الوطني التي تشكل برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارهـا الممثـل              الفلسطيني
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي التي ستحدد طبيعة وماهية الدولة الفلـسطينية ومكانتهـا فـي                

ـ           ذا الصيرورة التـاريخية للشعب الفلسطيني، وصيغة نظامها السـياسي وحقــوق مواطنــيها، وبه
  .المعنى فالدستور ينبغي أن يكون ترجمه أمينة إلعالن االستقالل والميثاق

وإذا كانت مسألة جنسية الدولة هي التي تحدد وضعية الالجئ، فإن الدستور الفلسطيني ينبغي أن يوضح                
أن اكتساب جنسية دولة فلسطين ال يشكل اجحافا بحق الالجئ في العودة الى الـديار وفـــقا للقـرار                   

وبالتالي ال بد أن يتمحور الموقف الفلسطيني من قضية عـودة           . ، وال يلغي هذا الحق أو ينقص منه       194
. الالجئين على مسلــمات أساسية، تنطــلق من إلقاء مسؤولية وجود مشكلة الالجئين على إسـرائيل             

ينية على اسس   والمسألة المركزية التي يجب ان تحظى باهتمام هي في اعادة بناء منظمة التحرير الفلسط             
تنسجم وطبيعة التغيير الذي سيحصل بعد نيل االعتراف بالدولة، وليس العمل على تهميشها كما حـصل                

  .بعيد االعالن عن تشكيل السلطة الفلسطينية
إذ رغم التأكيدات اللفظية بأن منظمة التحـرير هي مرجـعية السلـطة وهي التـي سـتكون مرجعيـة                 

خاصة أن هنـاك اطرافاً دوليـة      .  من اي تالعب بالمكانة التمثيلية للمنظمة      الدولة، فينبغي الحذر مستقبال   
وإقلــيمية كان لها مصلحة بتشجيع بعض الـسلوكيات لتهــميش دور المنظمـة لـصالح الـسلطة                 

يعني إضـعاف الكيانيـة الـسياسية للتجمعـات         . ف.ت.انطالقا من معرفتها بأن إضعاف م     . الفلسطينية
األمر الذي يسهل على مفاوضات الحل الدائم البحث عن حـل خـارج منطـوق               الفلسطينية في الشتات،    

وهذا ما يؤكد مرة اخرى مدى الترابط الوثيق بين تعزيز الدور التمثيلي والسياسي للمنظمة              . 194القرار  
وهو ما يؤكد في السياق نفسه أن لالجئين المصلحة األكبر في إعـادة             . وبين صون حق الالجئين بالعودة    

  .ف، وخاصة مجلسها الوطني على أسس تنسجم وطبيعة التغيير الذي سيحصل.ت.مؤسسات مإحياء 
  عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ([) 

  22/9/2011، السفير، بيروت
  

   زعماء في الغرب إلىتحذير أخير  .109
  جميل مطر

ي الحصول على مقعد للدولة الفلسطينية      يغامر الغرب حين يقرر حرمان الفلسطينيين من تحقيق رغبتهم ف         
قرأت التصريحات المتغطرسة الصادرة عن     . في األمم المتحدة، أو حين يقرر االلتفاف على هذه الرغبة           

بعض المسؤولين في الغرب، وبخاصة الواليات المتحدة، وراعني أنها تعكس استمرار حالة اإلنكار التي              



  

  

 
 

  

            59ص                                     2270:                العدد22/9/2011الخميس  :التاريخ

لمين العربي واإلسالمي، أو أنها تعني أن الرسائل الصادرة مـن           هيمنت على السياسات الغربية تجاه العا     
ميادين وشوارع المدن التونسية والمصرية واليمنية والليبية والسورية لم تفهـم فـي عواصـم أوروبـا                 

  .وأمريكا
يتصرف المسؤولون في بعض دول الغرب كما يتصرف بعض الحكام العرب الذين يرفضون االعتراف              

ي العالم العربي أصابه التغيير، وأن عرب اليوم ليسوا كعرب األمس، حتى وإن بدا من               بأن شيئاً كبيراً ف   
بعض التطورات السياسية واالقتصادية في الدول الثائرة أن القوى المضادة للثورة تقف عائقاً ضد اكتمال               

ين وحكاماً  يتصرفون، وأقصد بهؤالء مسؤولين في الغرب وسياسيين عرباً سابق        . أهداف الثورات العربية    
متشبثين، مستخدمين سلوكيات استكبار وتعاٍل، ومتصورين أن حاجة شعب ليبيا إلى المساعدة الفوريـة،              
وحاجة حكومة مصر إلى دعم مادي خارجي، إضافة إلى رخاوة صوتها حيناً، وقصر نظرها حيناً آخر،                

ع أيديهم عن بالدهم، وحاجـة      ونقص كفاءتها في أحيان كثيرة، وحاجة ثوار اليمن إلى حياد األقربين ورف           
ثوار سوريا إلى دور خارجي هم أنفسهم لم يقرروا بعد  نوعه وحجمه ومـصدره، حاجـات تعنـي أن                    
الثورات ربما تكون تعبت، وأن فرصة الغرب حانت مجدداً الستئناف الهيمنة وتقسيم ثـروات العـرب                

دارهم لقرن مقبل، كما فعلـوا علـى        وإعادة تدويرها وتوزيعها، وزرع الفتنة في صفوفهم والتحكم في أق         
  .امتداد القرن العشرين بدءاً بالخريطة التي رسمتها فرنسا وإنجلترا

قدم الفلسطينيون، وهذا حقهم، طلباً إلى األمين العام لألمم المتحدة لطرح قضية انضمام دولة فلـسطين،                
 والمفهوم أن األمين العام أحـال       .وهي الدولة المعترف بها من أغلبية الدول، إلى  األمم المتحدة عضواً             

  .الطلب إلى مجلس األمن إلقرار عرضه على الجمعية العامة
هناك في المجلس يتوقع الفلسطينيون أن تستخدم الواليات المتحدة حق االعتراض فيسقط مشروع القرار              

 عقـود   كما سقطت من قبله عشرات  المشاريع  التي قدمها الفلسطينيون والعرب واألفارقة على مـدى               
بعض العرب رأى في منامه أن أمريكا ستتغير بأوباما،         . قدموا الطلب وهم يعلمون أنه سيرفض     . عديدة  

فتقف إلى صف العدالة الدولية أو تستجيب لنداء األغلبية الساحقة من الدول األعضاء في المنظمة الدولية                
ة لفترة ثانية فيتشجع ويوافـق علـى   وبعضهم عاش حياته على أمل أن رئيساً أمريكياً ستتجدد له الوالي         . 

  .مشروع قرار في مجلس األمن لمصلحة الشعب الفلسطيني
والغرب دائماً على أن الحكام العرب يحتاجون إلى أمريكا أكثر من حاجة أمريكا إليهم              ” إسرائيل“راهنت  

صارت أشد  اآلن على أن حاجة العرب إلى أمريكا، وغيرها من دول الغرب، ربما             ” إسرائيل“وتراهن  . 
في ضوء الصعوبات التي يواجهها بعض الحكام العرب، وفي ضوء نوع جديد من الصعوبات يواجههـا                

إذ إنه حين تتعقد األمور كما حدث في ليبيا وسوريا واليمن، ترتفع            . المتصدرون لقيادة الثورات العربية     
  .قوى األمن وبطشها تطلب من الدول الغربية التدخل لحماية الشعوب من وحشية ” ثورية“أصوات 

في حيثيات رفضها مناقشة انضمام فلسطين إلى األمم المتحدة، إن هناك أربعة شـروط              ” إسرائيل“تقول  
يجب توافرها لالعتراف، هي وجود شعب دائم، وحدود معروفة، وحكومة فاعلـة، وقـدرة علـى إدارة                 

المذكرة الرسمية التي وزعتها    ، غير متوافرة كما ورد في       ”إسرائيل“وكلها حسب رأي    . عالقات خارجية 
اعتراضات، وأفهم  ” إسرائيل“أفهم أن تطرح    . على بعثات دول االتحاد األوروبي      ” اإلسرائيلية“الخارجية  

أن تكذب، وأفهم أن تقتل وتشرد، فديدنها منذ هبطت علينا القتل والتشريد، ولكني ال أفهم أن تستمر دول                  
ال أفهـم   . في ترديد المعاني نفسها، وهي تعلم أنها غير صحيحة        في أوروبا الغربية، وأن تستمر أمريكا،       

هذا السلوك من دول تسعى إلى إقناعنا بأن القيم التي تدعو إليها وتبشر بها وتتصدرها هي قـيم العدالـة                
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وال أفهم أن يحدث هذا اآلن، فالشعوب العربيـة أشـعلت           . وحق تقرير المصير واحترام إرادة الشعوب       
هذه الشعوب رغم الضائقات التي تمر بها، مازالـت         . معلن واألساسي استعادة كرامتها     ثورات هدفها  ال   

معبأة بغضب شديد يتصاعد مع كل عمل تقدم عليه دولة غربية تسعى من ورائه إلى االستفادة القـصوى                  
 والفورية من حالة حاجة  القوى الثورية إلى دعم خارجي، أو من حالة التعب المؤقت الذي أصاب المـد                  

  .الثوري
 والتعليقات الحالمة التـي     2009آذار من عام ،   /عدت أقرأ خطاب أوباما الذي ألقاه في القاهرة في مارس         

أوحى . علق بها كبار المحللين والسياسيين وصغارهم في العالمين العربي واإلسالمي على هذا الخطاب              
الخارجية، وضد محاوالت   ” يلإسرائ“أوباما إلى المسلمين والعرب في كل مكان، أنه سيقف ضد حروب            

انتظروا أن يتخذ موقفـاً شـديد الـصالبة ضـد االعتـداء             . رفض مفاوضات وتعطيل مسيرة السالم      
على قافلة الحرية التركية، وأنه، وهو رجل القانون والعدالة واإلنصاف، لن يـسكت علـى               ” اإلسرائيلي“

فـي  ” إسرائيل“تمع الدولي عن جرائم     مهزلة تراجع القاضي غولدستون عن تقريره الذي قدمه إلى المج         
  .غزة، ولن يسمح لحكومته بتسريع عملية دفن حكم محكمة الهاي الصادر في قضية الجدار

بالنسبة إلى الفلسطينيين، ولنا أيضاً، أوباما ال يختلف عن غيره من القادة األمريكيين، فهو مثل سياسـته                 
تصريحات المسؤولين في حكومته وخطابه الـتعس       الخارجية أسير إرادة الحركة الصهيونية، كما كشفت        

تدخلت في صياغته، أي أنها     ” إسرائيل“للغاية الذي ألقاه في مؤتمر آيباك األخير، واعتراف أعوان له أن            
كان مثيراً هذه المرة ككل المرات السابقة، متابعـة         . تدخلت في التعبير عن السياسة الخارجية األمريكية        

 اإلعالم األمريكية وتحركـات البيـت األبـيض لهزيمـة مرشـح الحـزب               ردود فعل كثير من أجهزة    
لـم  . الديموقراطي الحاكم في انتخابات تكميلية، كمؤشر له داللة بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية المقبلة              

يخف قادة اليهود نيتهم إسقاط مرشح أوباما كنموذج على ما يمكن أن يفعلوه في االنتخابـات الرئاسـية،                  
. ا ابتزاز الرئيس قبل  انعقاد مجلس األمن وطرح قضية انضمام فلسطين إلى عضوية األمم المتحدة               أرادو

ذهبوا إلى حد تبديل والءاتهم السياسية التقليدية كمناصرين للحزب الديمقراطي فصوتوا لمرشح الحـزب              
لمؤيـد بـشدة    الجمهوري للمقعد الذي شغر باستقالة النائب وينـر الـديمقراطي المنحـرف أخالقيـاً وا              

نعرف، ويعرف الكثيرون، أن غضب الناخبين نابع أساساً من الظروف االقتصادية الـسيئة              . ”إسرائيل”ل
  .للغاية التي يمر بها االقتصاد األمريكي

من مغبة تصعيد لهجة خطابها السياسي سـواء فـي          ” إسرائيل“كتب الرئيس األسبق جيمي كارتر يحذر       
مة الدولية أو بالنسبة إلى عالقاتها بمصر ، ويعاتب حكومـة بـاراك   موضوع انضمام فلسطين إلى المنظ  

أوباما على مواقفها المترددة ونكوصها عن التزامات الرئيس في خطاب القاهرة وبخاصة ما ورد فيه عن                
يذكّر  . 67أيار من العام نفسه وما ورد فيه عن حدود          /تمسكه بوقف االستيطان، وخطابه التالي في مايو      

أطراف كامب دافيد كافة وهو مهندسـها، أنـه         ” هيرالد تريبيون “مقاله الذي نشرته له صحيفة      كارتر في   
. بينما بقيت إتفاقية السالم سائدة بين الطرفين، فقد جرى تجاهل البنود األساسية في اتفاقيتي كامب دافيد                 

مبارك على تنفيذ البنود    بعد موت السادات لم يلح      “المسؤولية فيقول إنه    ” إسرائيل”ويحمل كارتر مصر و   
الخاصة بالحقوق الفلسطينية، رغم أن األغلبية العظمى من المصريين استمروا يلحون على ضـرورة أن               

  .”التزاماتها” إسرائيل“تحترم 
كثيرون في مصر وخارجها حذروا الحكام العرب من مغبة عدم استعدادهم لفهم أبعاد التغيـرات  فـي                  

كانت الكبرياء كلمة السر    . وا في غيهم وغطرستهم حتى فاجأتهم الثورات        استمر. نفسية الشعوب العربية  



  

  

 
 

  

            61ص                                     2270:                العدد22/9/2011الخميس  :التاريخ

ال تستهينوا بدرجة الغضب الـشعبي      “نكرر المعنى نفسه في رسالة واضحة إلى زعماء الدول الغربية،           . 
وما زالت  . . ” حاولوا أن تفهموا وتتغيروا قبل أن يفاجئكم حريق هائل        . في العالمين العربي واإلسالمي     

  .برياء كلمة السرالك
  22/9/2011، الخليج، الشارقة
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