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  على تفادي مواجهة في مجلس األمن في شأن فلسطين"  عربي-وفاق أوروبي : "الحياة .1

 -الحزمـة   "واصل األوروبيون الترويج لـ     :  نورالدين الفريضي  -بروكسيل  ،  راغدة درغام  -نيويورك  
التي يعملون على إنضاجها، والتي تتضمن أوالً إقناع القيادة الفلسطينية بالعدول عن الضغط نحو              " الصفقة
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قـرار   في مجلس األمن واالستعاضة عنه بمشروع         لدولة فلسطين  التصويت على طلب العضوية الكاملة    
الدولة المراقبة بأصوات أكثرية أوروبية إن لم يكن برعاية أوروبيـة           "في الجمعية العامة للحصول على      

إطاراً "يتضمن  " الرباعية"ويتضمن الشق الثاني من العرض األوروبي بياناً يصدر عن          ". لمشروع القرار 
، وفق  "ننا نشمل المستوطنات  زمنياً ومفاوضات على أساس الحدود واألمن، وعند الحديث عن الحدود، فإ          

  .ديبلوماسي غربي رفيع
موافقـة إسـرائيلية    "ورفع األوروبيون منسوب العرض والطلب اول من امس حين أشاروا صراحة الى             

خـسارة الـصوت    "، مع التهديد في الوقت نفسه بــ         "على اإلطار الزمني والتجميد الموقت لالستيطان     
      الفلسطينيون على طرح طلب العضوية على التصويت فـي          األوروبي في الجمعية العامة في حال أصر 

  ".مجلس األمن
ازدياد الوعي من جانب اإلسرائيليين الى أن الوقت حان للعودة الـى            "وتحدث ديبلوماسيون غربيون عن     

بعد خطاب الرئيس الفلسطيني الجمعة، ربما      "، مشيرين الى أن البيان المرتقب للجنة الرباعية         "المفاوضات
 – 6 – 3أو خالل ساعات، يجب أن يتضمن قضايا الحل األساسية وإطاراً زمنياً وفـق قاعـدة                مباشرة  

 6 أشهر، واستمرار المفاوضـات      3، أي انطالق المفاوضات المباشرة وتقديم اقتراحات عملية خالل          12
  ". شهرا12ًأشهر، والتوصل الى اتفاق سالم خالل 

ثمة شعوراً بأن   " بتشاور مكثف مع الجامعة العربية، وأن        وأكدت المصادر نفسها أن الجهد األوروبي يتم      
دوالً عربية، خصوصاً الخليجية منها، غير متحمسة لخيار طرق باب مجلس األمن ألن عواقبه قد تكون                

الفلـسطينيين  "وأوضـحت أن    ". مكلفة على الفلسطينيين في حال أدى الى خسارة الـصوت األوروبـي           
س األمن، لكن في حال اختاروا التصويت، فإن نتيجته لن تكـون            سيتمهلون في طلب التصويت في مجل     

هناك خياراً ثالثاً وهو االمتناع عن التـصويت فـي          "وأضافت أن   ".  صوتاً في مقابل الفيتو األميركي     14
لـن نعاقـب   : "وأردفـت ". مجلس األمن، لكنه سيعكس موقفاً، وليس ال موقف من جانـب األوروبيـين          

واألمر عائد لهم، لكننا نحاول مساعدتهم على اعتماد خيارات أكثـر جـدوى             الفلسطينيين على خيارهم،    
أن تأييد األوروبيين في الجمعية العامة سيجلب معه تأييد كتلة كبيرة مـن الـدول غيـر                 "ورأت  ". للتقدم

  ".األوروبية، مثل أستراليا وكندا والمكسيك وسواها
، قالـت المـصادر إن      "الدولة المراقبة "لنيل صفة   وبالنسبة الى خيار مشروع القرار في الجمعية العامة         

لن تتضمن "وأوضحت أن العناصر    . العمل جار منذ مدة مع الجامعة العربية على عناصر مشروع القرار          
، "اإلشارة الى تعهد الفلسطينيين عدم االنضمام الى معاهدة روما الناظمة لعمل المحكمة الجنائية الدوليـة              

فإن من األفضل للطرفين عدم اتخاذ إجراءات أحادية تهدد استمرار          "فاوضات  لكن في حال العودة الى الم     
  ".التفاوض

نتج في األسابيع األخيرة، كما مكنت مقاربـة        "  أوروبي -توافق عربي   "تشير مصادر مطلعة أيضا إلى      و
طين االتحاد الدول األعضاء من الحفاظ في المرحلة الجارية على موقف منسجم تجاه إشكالية عضوية فلس              

تحرص بشكل أولي على    "ان الديبلوماسية األوروبية    " الحياة"وقال مصدر أوروبي لـ     . في األمم المتحدة  
 ألن  27المساهمة في إيجاد ظروف استئناف المفاوضات الثنائية والحفاظ على وحدة الدول األعضاء الـ              

  ".انقاسمها يضعف الموقف الجماعي
 الفلسطيني، خالل مرحلة المـشاورات، تفـادي        -لجانب العربي   واقترحت الديبلوماسية األوروبية على ا    

الرئيس عباس تفجير المواجهة مع حلفاء اسرائيل في مجلس األمن، وأن يؤكد في الخطاب الذي سـيلقيه                 
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التزام فلسطين مبادىء ميثاق األمم المتحدة وحقوق االنسان وسلطة القانون بـصفتها            "اليوم في نيويورك    
وفـاق بـين    "وتعتقد مصادر ديبلوماسية بوجـود      ". 1967ات سيادة في حدود عام      دولة ديموقراطية وذ  

االتحاد األوروبي وغالبية الدول العربية في شأن توجه الفلسطينيين مباشرة إلى الجمعية العامـة لألمـم                
المتحدة للحصول على صفة الدولة غير العضو، بما يترتب عن ذلك من حقوق مشاركتها فـي أشـغال                  

  ".لعامة ووكاالت األمم المتحدةالجمعية ا
  23/9/2011، الحياة، لندن

  
  نتعرض لضغوط هائلة لثنينا عن التوجه لمجلس االمن .. تقدمي أالمفاوضات لم تحقق : عباس .2

في لقاء مع الجالية قال الرئيس محمود عباس  من نيويورك، أن 23/9/2011القدس، القدس، نشرت 
 هنا ونحن نتعرض لضغوط هائلة إلى أتينا أن نأتي ومنذ أنقبل ": ك في نيويورإقامتهالفلسطينية في مقر 

 لتقديم طلب العضوية الكاملة، ونحن غدا سنقول اآلمن مجلس إلى يثنونا عن قرارنا بالذهاب أنمن اجل 
، األمريكية اإلدارة"، وأضاف  من اجل الحصول على العضوية الكاملةاألمن مجلس إلىنحن ذاهبون 

 ال نذهب ولكننا أن تعطل هذا المشروع من اجل أنملت كل ما تستطيع من اجل وهذا ليس سرا، ع
 تردد ومستمرون مهما كانت هذه الضغوط ومهما كانت هذه العراقيل التي يضعونها أيذاهبون بدون 

 ألننا طالب حق نريد حقنا ونريد دولتنا المستقلة نحن الشعب الوحيد في العالم الذي بقي تحت أمامنا
 مما احتملنا، هناك أكثر يحتمل أن ال يستطيع أحدا أن عاما واعتقد 63ل وبقينا تحت االحتالل منذ االحتال

دوال كثيرة حصلت على استقاللها وهي شعوب صغيرة ال نقلل من قدرها ولكنها حصلت على حقها 
متع بهذا  ال نتاآلن إلى ولكننا األمن تكون عضوا في مجلس وأحيانا عضو في الجمعية العامة وأصبحت

 المتحدة لألمم العام األمين إلىالحق، نحن سنطالب بهذا الحق اعتبارا من الغد وسنقدم الطلب الرسمي 
  ".األمن مجلس إلىليقدمه بدوره 

 مع الحكومة إطالقا نحصل فيها على تقدم، لم نحصل على تقدم أنالمفاوضات التي حاولنا  "وأشار
 أن أردنا إذا بأننا وطالبنا الرباعية وكل الوسطاء اإلسرائيليةومة  الحالية، نحن طالبنا الحكاإلسرائيلية

 مع 1967 شرطين، وهما القبول بحدود أقول، وال أمران يتوفر أن طاولة المفاوضات فيجب إلىنعود 
 أن عن نشاطاتها االستيطانية ففي هذه الحالة يمكن إسرائيلتعديالت طفيفية بالقيمة والمثل وان تتوقف 

، لقد قدموا لنا مشاريع كثيرة ومختلفة ولكنها كلها بعيدة كل إطالقاالمفاوضات وبدونها ال يمكن  إلىنعود 
  ".البعد عن المضمون وعن المنطق وعن العقل وعن الشرعية الدولية

 لن نعترف بالدولة أننايتحدثون عن الدولة اليهودية ونحن قلنا لهم رأينا ونقول رأينا بصراحة "وقال 
وباما أ للرئيس باألمسهذا هو موقفنا وهذا هو رأينا ولن نتراجع عنه وقلنا هذا " أن إلىيرا مش" اليهودية

 نيويورك والى أقدامنا وطأت أن من عشرات الوفود التي التقينا بها منذ مالتقينا بهكما قلناه للجميع ممن 
  ".هذه اللحظة
 يتحدث عن أن يريد بأنهره  يتحدث عن مشاريع كما قال ساركوزي وغيأنهناك من يريد "وأضاف 

 خيار غير أي أو موضوع أي ابحث أن غير مخول أنا بصراحة أقول وأنامشروع للجمعية العامة 
 للقيادة ولذلك لن نتراجع عن موقنا غدا بتقديم أمرها يعود أخرى خيارات وأية األمنموضوع مجلس 

  ". الذي يعطينا دولة عضو كامل العضوية األمن مجلس إلىطلبنا 
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 وإنما بها أبت أن ابحثها ولست مخوال أن اقتراحات تقدم مهما كانت فانا لست مخوال أية" تابع عباسو
 كلها مفتوحة ألي شيء ولكن االقتراح األبوابالذي يبت بها هي فقط القيادة الفلسطينية في رام اهللا ولذلك 

  ".مناأل مجلس إلى نأتي أنالوحيد الذي وافقت عليه القيادة الفلسطينية هو 
 انه لم يسمع  أكد الرئيس محمود عباسمن نيويورك، أن 23/9/2011وكالة معا اإلخبارية، وذكرت 
 ما وصلت إلى وعدم الوصول األزمة باتجاه تجاوز اإلسرائيليين مقترحات جديدة من جانب أيةمؤخرا 

 ثالث زشمعون بيري التقيت أنا" :، وردا على سؤال موفد معا، وتصريحات نتنياهو قال عباساألمور إليه
 اإلسرائيليين غالبية أن مقتنع أنني جديد، ورغم أيمرات وايهود باراك مرتين لكنني لم اسمع منهما 

 كل إلجهاض شئ لتحقيق ذلك، وعلى العكس قامت بفعل متعمد أي قيادتهم لم تعمل أن إاليريدون السالم 
  ".الجهود والمحاوالت الدولية والعربية والفلسطينية

 حتى يندم الجميع ويقولون يا اإلسرائيليةلماذا يعرقل نتنياهو السالم؟ ولماذا تنتظر القيادة :  عباسوتساءل
 يهودي وأكاديمي مثقف 500 نصيحة أخرى يقرأ مرة أن لنتنياهو أقول وأناليت الذي كان ما كان؟ 

ف بدولة فلسطين حرة  دولة تعترأول تكون أن إسرائيل يدعون فيها أيام لي قبل وأرسلوهاوقّعوا عريضة 
  .ومستقلة، وان ينتهي االحتالل

 انه اختار إجابته المتحدة ؟ فهمنا من لألمم الجمعية العمومية إلىلماذا ال يتوجه : وردا على سؤال
  .األمن تحديا وهي طريق التصويت في مجلس واألكثر واألقوى األصعبالطريق 
، "قنا"ـفي تصريحات خاصة ل عباس قال  أن الرئيس محمود23/9/2011الشرق، الدوحة،  وأوردت

عضوا كامال في "حول آخر الجهود المبذولة عربيا وفلسطينيا من أجل حشد أكبر تأييد لقبول فلسطين 
إن الجانب العربي بذل جهدا كبيرا خالل الفترة الماضية من أجل ضمان أكبر  ":"منظمة األمم المتحدة

عضوية األمم المتحدة، وذهبنا إلى كل مكان لعرض قضيتنا عدد من الدول المؤيدة للحق الفلسطيني في 
العادلة على كل األصدقاء، وكلنا أمل أن تحقق خطوتنا هذه النتائج المرجوة منها، ألن الشعب الفلسطيني 
عانى طوال سنوات من االحتالل ولم يعد أمامه، بعد أن خضنا مفاوضات سالم دون أن تحقق نتائج 

  ". األمم المتحدة لعرض قضيتهملموسة، إال الذهاب إلى
وفيما يتعلق بردود الفعل اإلسرائيلية والتي جاءت واضحة على لسان أبرز ساسة إسرائيل والتي حذرت 
الجانب الفلسطيني من نتائج إقدامه على هذه الخطوة والتي تعتبرها تل أبيب خطوة انفرادية هدفها عزل 

نسعى إلى عزل إسرائيل، بل نسعى إلى عزل سياساتها نحن ال ": قال.. إسرائيل ونسف كل جهود السالم
فعندما انخرطنا في عملية السالم لم نصل إلى ما نصبو إليه .. االحتاللية التي أضرت بشعبنا الفلسطيني

، داعيا الحكومة اإلسرائيلية إلى "بسبب استمرار إسرائيل في االستيطان والقضاء على كل فرص السالم
  .عى الفلسطيني إذا كانت راغبة حقا في تحقيق السالمعدم الوقوف في وجه المس

 ،وحول آخر تطورات الموقف األمريكي من ذهاب الفلسطينيين إلى األمم المتحدة لنيل االعتراف بالدولة
أعرب عن األمل أن يلتزم الرئيس األمريكي باراك أوباما بوعده السابق بقيام دولة فلسطينية بحلول 

  .  2011سبتمبر 
 ، أن راغدة درغام،نيويوركنقال عن مراسلتها من  23/9/2011الحياة، لندن، خرى قالت من جهة أ

 الرفض القاطع ألي بيان يصدر عن "الحياة" لـأكد ،أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  ."تحرك أوروبي مختلف نوعياً"، معوالً على "انتهت وال نريدها" التي قال إنها "الرباعية"
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األوروبيين يعملون على مشروع قرار في الجمعية العامة في شأن إعطاء فلسطين "وأوضح عبد ربه إن 
 مجلس األمن طلباً للعضوية إلىهذا بمعزل عن، وبموازاة، ذهابنا " أن، مضيفاً "مرتبة دولة مراقبة

، وقال إنهما "جيداً" ووصف اللقاء بين الرئيس باراك أوباما والرئيس محمود عباس بأنه كان. "الكاملة
ونقل عن عباس قوله . "تفهما دوافع بعضهما البعض من دون أن يؤثر ذلك على مواقف كل منهما"

  ."أنا ضد ذلك وسأستخدم الفيتو: وقال أوباما.  مجلس األمنإلىأنا ذاهب ": الوباما
ياسر ، أن ارناؤوطنيويورك عبد الرؤوف  نقال عن مراسلها من 23/9/2011األيام، رام اهللا، وجاء في 

اليوم سيتم تقديم الطلب إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون رسمياً ": "األيام"عبد ربه، قال لـ
باسم منظمة التحرير الفلسطينية، لقبول عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة، وسيعرض الطلب بعد 

وافق كي مون على استالم الطلب : افوأض .ذلك على مجلس األمن الدولي من أجل الموافقة عليه
الفلسطيني رسمياً وعلناً أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، وفي رأينا فإن هذه الخطوة هي خطوة رمزية، 

فكرة بيان عن اللجنة الرباعية ماتت كلياً وانتهت ولن يكون هناك بيان : " وقال.ولكنها ذات داللة ومعنى
  ".عن اللجنة الرباعية

، أنه لن يتم القبول بأي تأجيل "األيام"، نبيل أبو ردينة، لـ الفلسطينيةأكّد الناطق باسم الرئاسةه من جهت
لطلب عضوية فلسطين الكاملة في األمم المتحدة، مشدداً، من جهة ثانية، على أن ما قدمه مبعوث اللجنة 

   .الرباعية الدولية توني بلير غير مقبول على اإلطالق
سنقدم الطلب ولن نقبل أي تأجيل أو مماطلة، إن كل ما نحتمله .. تأجيل على اإلطالقال " على أنوشدد 

هو فقط اإلجراءات القانونية، أما التأجيل السياسي فمرفوض تماماً، ويجب البت بالموضوع في أسرع 
  ".تحديد موعد جلسة التصويت هو معركة أخرى"الفتاً إلى أن " وقت ممكن

  
   بوقف استخدام العنف"إسرائيل" الدولي إللزام جتمعالمدعو  تحكومة رام اهللا .3

أكد مجلس الوزراء، خالل جلسته التي عقدت في مدينة رام اهللا الخميس، برئاسة رئيس الوزراء : رام اهللا
سالم فياض، دعمه لجهود القيادة الفلسطينية في األمم المتحدة، والهادفة إلى وضع المجتمع الدولي أمام 

حمل المجلس المجتمع الدولي مسؤولية  و.وق شعبنا في الحرية وتقرير المصيرمسؤولياته تجاه حق
التحرك الفاعل إللزام الحكومة اإلسرائيلية بعدم استخدام العنف ضد التحركات السلمية لشعبنا، ووضع 

  . حد العتداءات المستوطنين اإلرهابية المستمرة ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم في مختلف المناطق
  23/9/2011، )وفا(األنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة 

  
   ضد الدولة سنعود مرات ومرات حتى نأخذهاالمتحدةإن صوتت الواليات : شعث .4

 المسؤول الفلسطيني الدكتور نبيل شعث عما إذا كان هناك "الحياة"سألت :  رندة تقي الدين-نيويورك 
من حقنا العودة إلى الجمعية العامة ":  قال؟األمنحق للعودة إلى الجمعية العامة بعد الطلب إلى مجلس 

ألنه قرار مختلف عن مجلس األمن الذي يدرس عضوية كاملة بينما الجمعية العامة تعطينا عضوية 
. ناقصة، لذلك نريد إعطاء قدر من الوقت لكي ال يقال إننا لم نكن جادين في الذهاب إلى مجلس األمن

لكن إلى أن يحدث ذلك . دولة، سنعود مرات ومرات حتى نأخذهاوإن صوتت الواليات المتحدة ضد ال
سنقبل بالعضوية الناقصة، ونستمر في المطالبة بالكاملة، والرئيس عباس ال يريد الذهاب فوراً إلى 
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الجمعية العامة ألن ذلك يوحي بعدم جدية، وهو جاد في الحصول على عضوية كاملة، لذلك سيعطيها 
   ".دم الوقت لوضع القضية على الرف، لن نسكتلكن إذا استخ. بعض الوقت

ال وال البريطانيين، ": وعما إذا قال له الجانب الفرنسي انه سيمتنع عن التصويت في مجلس األمن، قال
  ." األوروبية هي في دعمنا في الجمعية العامة وليس في مجلس األمناإلستراتيجيةلكن 

  23/9/2011الحياة، لندن، 
  

   في تاريخ رؤساء أمريكا بشأن فلسطيناألسوأا هو وبامأخطاب : اآلغا .5
زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة . وصف د

باألسوأ على مدار تاريخ رؤساء الواليات المتحدة األميركية "فتح خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما 
إن الرئيس األميركي بارك أوباما : وقال .ربي اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية فيما يتعلق بالنزاع الع

  .كشف باألمس عن وجهه الحقيقي الذي ظل يخادع العرب والمسلمين لفترة طويلة
دشن حملته االنتخابية عبر تقديم أوراق اعتماده إلسرائيل واللوبي الصهيوني في "إن أوباما : وأضاف

 الخطاب الذي تخطى به ليس فقط الشرعية الدولية وأسس السالم في المنطقة، بل الواليات المتحدة بهذا
افتقر إلى الحد األدنى من حفظ ماء الوجه أمام األمة العربية واإلسالمية وكل الداعمين للحق الفلسطيني 

مصالح والعالم ضارباً بعرض الحائط حتى بمصالح الواليات المتحدة في المنطقة، ألنه يتصور أن هذه ال
  .مؤمنة وال خوف عليها وال يجرؤ أحد على المساس بها

  23/9/2011األيام، رام اهللا، 
  

  أكثر من ثلثي سكان العالم يدعمون بقوة توجهنا لألمم المتحدة: الفرا .6
 شدد سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بركات الفرا، الخميس، :القاهرة

 لألمم المتحدة لن يمس مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وال أي من الثوابت الفلسطينية على أن التوجه
جاء ذلك في ندوة سياسية نظمت في وكالة أنباء الشرق األوسط بالعاصمة  .وفي مقدمتها حق العودة

   .المصرية، في سياق الحملة اإلعالمية الداعمة للتوجه لألمم المتحدة
ن ثلثي دول العالم تدعم بقوة الحقوق الفلسطينية والتوجه لألمم المتحدة، مدلال على ذكر الفرا أن أكثر مو

ذلك من خالل دعم كل من الهند والصين والبرازيل، إضافة إلى الدول اإلسالمية ودول عدم االنحياز، 
  .وأميركا الالتينية

  22/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   194 اليوم جمعة فلسطين الدولة اعتبار إلى  ليلى يدعوأبو .7
 أبناءعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "  ليلىأبو"دعا النائب قيس عبد الكريم 

جمعة فلسطين " الخروج في مسيرات مليونية، واعتبار اليوم يوم إلىفي نيويورك  الشعب الفلسطيني
 على حقه في نيل االستقالل والتحرر من وتأكيداب الفلسطيني عاليا  صوت الشعإلعالء" 194الدولة رقم 
  . الذي اظهر فيه تبنيه الكامل لمواقف االحتاللاألمريكي، ورفضا لخطاب الرئيس اإلسرائيلياالحتالل 

 الشعب الفلسطيني، ممثال بمنظمة التحرير إن" من نيويورك أمس ليلى في تصريح صحافي له أبووقال 
لممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، يخوض في هذه األيام معركة دبلوماسية كبرى لنيل الفلسطينية ا
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 وعاصمتها القدس وحق تقرير 1967االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
  ".المصير

  23/9/2011األيام، رام اهللا، 
  

  "إسرائيل"لـنيين بسبب انحيازه  أوباما جاء مخّيباً آلمال الفلسطيخطاب: سفير فلسطين في قطر .8
جهود حضرة  ثمن منير غنام سفير دولة فلسطين في قطر ي حوار خاص مع الراية :منال عباس

   .صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى في دعم القضية الفلسطينية العادلة
مخيباً آلمال الشعب الفلسطيني؟ لمتحدة في األمم اهل جاء خطاب الرئيس األمريكي : وردا على سؤال

فتوصيف أوباما لهذه الجزئية في خطابه كانت مجافية للصواب وبعيدة عن الحقيقة التاريخية .. نعم
وبالتالي يقول سعادته فإن خطاب أوباما كان مخيباً آلمال الفلسطينيين الذين كانوا يتمنون أن يتضمن 

لعملية التفاوض التي كانت من المفترض أن تُجرى بين الجانب خطابه ما يشير للمرجعيات الصحيحة 
 قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن إسرائيل تحتل كل إلىالفلسطيني واإلسرائيلي والتي تستند 
م ألن إسرائيل في عملية التفاوض الطويلة التي خاضتها مع 1967األراضي العربية التي احتلتها عام 

ً لم تُقر يوماً بأنها تحتل األراضي الفلسطينية، بل كانت 18داد ما يزيد على فلسطينيين على امت  عاما
  .تُسميها األراضي المتنازع عليها، مؤكداً أن هذا الوصف ال يستقيم 

  23/9/2011الراية، الدوحة، 
  

   من طلب دولة مستقلةعباس في منع أمريكاعربية ساعدت دول ": معا" .9
 المتحدة، لموفد معا األممالمركزية لحركة فتح، عضو الوفد الرئاسي في  كشف عضو اللجنة :نيويورك

 تمارس ضغوطا مباشرة وغير مباشرة على القيادة الفلسطينية لمنعها األشقاء ومن األصدقاء دوال من أن
 هذه أسماءورغم رفضه الكشف عن  . للمطالبة بدولة مستقلة وعاصمتها القدساألمنمن التوجه لمجلس 

 كل الضغوطات إن (إخفاءه انه قال بغضب حاول إال غير عربية، أو كانت عربية إذا التأكيد وأالدول، 
 غير المباشر منها وحتى عبر أوالتي مورست على الوفد وعلى الرئيس، سواء كانت ضغوطات مباشرة 

: اطفة كالمه للجماهير الفلسطينية فقال بكل عاألحمدووجه عزام  .أمامها لنا صمدنا وأصدقاء أشقاء
 ونرفض كل محاوالت التسويف إصرارنا نحافظ على وإصراركمبفضلكم صمدنا، وبفضل صمودكم 

 دولة فلسطين وإقامة االحتالل إلنهاء في وجه الجهد الفلسطيني األمريكية اإلدارةوالمماطلة التي تقودها 
  .194الحرة وعاصمتها القدس مع حل عادل لالجئين وفق قرار 

  23/9/2011، وكالة معا اإلخبارية
  

   في موسم الحج للعام الحالي   وغزةالضفةحكومتي تفاهم تام بين  .10
كشف وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة : القدس المحتلة

 عن وجود تفاهم تام وموحد بين وزارة الشئون الدينية في غزة ورام اهللا، أمسالدكتور حسن الصيفي 
 على أن هذا العام يختلف عن األعوام السابقة وما يميزه هو اإلدارة الموحدة باإلضافة إلى الوفد مشدداً

  . الفلسطيني المشترك من غزة والضفة المسافر إلى الديار الحجازية
  23/9/2011الدستور، عمان، 
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   اإليطالي أريغوني في غزةالناشطاستئناف محاكمة قتلة  .11
رية في غزة أمس الخميس جلساتها لمحاكمة أربعة متهمين بالمشاركة في استأنفت المحكمة العسك: غزة

 للحكومة التابعةوعقدت المحكمة العسكرية  .قتل الناشط اإليطالي فيتوريو أريغوني في نيسان الماضي
الفلسطينية في غزة أمس الخميس جلستها الرابعة لمحاكمة لمتهمين، ثم حددت الثالث من تشرين األول 

وحضر الجلسة المتهمون األربعة ومحام إيطالي عن  .لسة المقبلة لمتابعة االستماع إلى الشهودموعدا للج
عائلة أريغوني، وصل إلى غزة األربعاء؛ من أجل حضور الجلسة بصفة مراقب، إضافة إلى متضامنين 

  .أجانب وإيطاليين ومؤسسات حقوق اإلنسان
  23/9/2011السبيل، عمان، 

  
   العربية بزيادة مساعداتها للسلطة لتمكينها من مواجهة الضغوط المالية دولالالخطيب يطالب غسان  .12

غسان الخطيب مدير مركز اإلعالم الحكومي الدول العربية الى زيادة مساعداتها . دعا د: حامد جاد
إلى " األيام"وأشار الخطيب في حديث لـ. للسلطة الوطنية في ظل ما تواجهه من تهديدات وضغوط مالية

 التهديدات األميركية اإلسرائيلية مع األزمة المالية المتفاقمة التي تعاني منها السلطة، مؤكداً أنه في تزامن
  . حال تنفيذ هذه التهديدات فإن الوضع المالي للسلطة سيكون صعباً

  23/09/2011، األيام، رام اهللا
  

  "سرائيلإ" الواليات المتحدة االميركية لمساندة استخدمتها فيتو 42: المتوكل طه .13
اشعرني « حمل وكيل وزارة االعالم الفلسطينية المتوكل طه على خطاب اوباما الذي : أ ف ب-رام اهللا 

 فيتو استخدمتها 42«: وأضاف. »انه من الفالشا اليهود ويعيش في مستوطنة او غيتو هو الكونغرس
مواصلة عنصريتها ضد الشعب الواليات المتحدة االميركية لمساندة اسرائيل، وهذا ما مكن اسرائيل من 

خطاب اوباما كشف عورة اميركا التي تدعي انها مع الثورات العربية، «وأضاف ان . »الفلسطيني
. »وذكرني بسياسة االبادة الجماعية ضد الهنود الحمر، والقنابل النووية التي ألقتها اميركا على اليابان

هذه الثقافة، ثقافة الموت واالبادة الجماعية، وهذا اوباما في خطابه اثبت انه ال يزال يحمل «وتابع ان 
ال اعتقد ان تمثال «: وختم بالقول. »النوع من الخطاب سيعرض المصالح االميركية للخطر في المنطقة

  . »الحرية الموجود على االراضي االميركي يستحق ان يبقى على اراضيها
 23/09/2011، الحياة، لندن

  
  شعبنا لم يفّوض أحًدا للتنازل عن حقوقه: بحماسدائرة شؤون الالجئين  .14

لم يفوض "أن الشعب الفلسطيني " حماس"أكَدت دائرة شؤون الالجئين في حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
أحدا للتنازل عن حقوقه، وأن تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية له ال يمنحها حقّ التنازل عبر توجه 

  ". الستعادتها دون االنتقاص منهاأيلول، بل يوجب عليها النضال
وشددت الدائرة خالل بحث معمق ناقشت فيه توجه السلطة إلى األمم المتحدة لنيل االعتراف بالعضوية 
الكاملة في الهيئة الدولية، مع خبراء القانون الدولي، على أن التوجه لألمم المتحدة للحصول على 

واقب لها تداعياتها على قضية الالجئين الفلسطينيين والقضية خطوة غير المحسوبة الع"عضوية كاملة، 
  ".الفلسطينية، ويترتب عليها مضار خطيرة
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تأتي تلك الخطوة بعد الفشل الذريع "، "حماس"وقالت الدائرة، في تقرير نشره الموقع الرسمي لحركة 
على حقوق للشعب والمتوقع لعملية التسوية، واعتراف قادة منظمة التحرير بعجزهم عن الحصول 

  ".الفلسطيني عبر التفاوض مع االحتالل على مدى عشرين عاما
في ظل فشل قيادة المنظمة أصبح لزاما عليها تصويب المسار إالَّ أنَّها وبدلًا من السعي "وأوضحت أنَه 

 وبناء لتعزيز الوحدة الوطنية، وتفعيل المقاومة بكافة أشكالها، ذهبت نحو خيارات مجهولة غير محسوبة،
على أهواء شخصية تخدم مصالح العدو؛ حيث توفر له االعتراف الكامل وترفع من مستوى هذا 

  ".االعتراف
لقد استفرد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالقرار الفلسطيني، ولم يطبق اتفاق "وأضافت 

قيادي مؤقت لمنظمة المصالحة الوطنية الموقع في القاهرة قبل خمسة شهور والقاضي بتشكيل إطار 
  ".التحرير يضم كّل فصائل العمل الوطني، تؤخذ قراراته بالتوافق

وأفادت أن عباس لم يجمع الفصائل ولم يستشر أحدا، وهو يخطو أخطر خطوة على حاضر ومستقبل 
ل القضية الفلسطينية، يتجاوز بها كّل الثوابت الفلسطينية، ويضرب عرض الحائط كلَّ التضحيات والنضا

  ".الفلسطيني منذ تسعين عاما
أنَّه سيؤدي إلى رفع مستوى االعتراف بالكيان اليهودي " توجه أيلول"وأكّدت الدائرة أن من أخطر نتائج 

إلى اعتراف دولة كاملة العضوية، وهو االعتراف األقوى في ) كيان دون الدولة(من اعتراف منظمة 
  ".القانون الدولي

 في 1948رسمي بالجانب الصهيوني، سيؤدي إلى إلغاء حق الجئي عام وأوضحت أن االعتراف ال
أراضيهم التي ُأخرجوا منها، وإلغاء حقهم في العودة إليها أو التعويض عن أمالكهم التي تركوها وراءهم 

لم يحصل على ضمانات بشأن الحفاظ على الثوابت وعدم المساس بها "وعن معاناتهم، مبينةً أن عباس 
  ".ال االعتراف بالدولةفي ح

لن يحسن من أوضاع "وأشارت الدائرة إلى أن الحصول على دولة كاملة العضوية أو بمركز مراقب 
، ألن دولة الكيان اليهودي 1967الفلسطينيين في الضفة وغزة شيًئا، ولن يمكنهم من استعادة نازحي عام 

  .ت، كما قال"الممسكة بالمعابر والحدود لن تسمح بذلك
، "لن يضيف جديدا بهذه الخطوة، وأنَّه يريد تحريك العملية التفاوضية الميتة"وشددت على أن عباس 

والذي من المؤكّد سيرفض هذه الخطوة بالفيتو األمريكي، فسيوجه "مبينةً أنه سيتوجه إلى مجلس األمن 
  ". دون إضافة أي جديدإلى الجمعية العامة التي ستؤكّد على وضع فلسطين كدولة بمركز مراقب

ستتحلل بناء على تلك الخطوة من التزاماتها تجاه الالجئين " األونروا"وأفادت أن وكالة الغوث الدولية 
الفلسطينيين، وأنَّها ستعمد لالتفاق مع الدول المضيفة لهم لتسليمهم مهام رعاية الالجئين مقابل تبرعات 

  .سخية من الدول العظمى
سيطالب بوقف المقاومة المسلحة نهائيا، "السلطة محمود عباس، وفقًا لتلك الخطوة، وأوضحت أن رئيس 

 ا يقضي برددوان دولة على دولة، ممة عملية مسلحة ضد الكيان اليهودي ستصنَّف على أنَّها عأي ألن
  ".الكيان اليهودي ردّا موجعا قد يصل إلى مستوى االحتالل مجددا

يس صحيحا أن انضمامنا كدولة إلى محكمة الجنايات الدولية سيمكننا من مالحقة دولة ل"وقالت الدائرة 
الدولة الموعودة "وأضافت ". الكيان اإلسرائيلي على جرائمها، فهي ليست عضوا في هذه المحكمة
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هذه الخطوة هي مجر ا يؤكّد أند ستتفاوض على القضايا العالقة في مفاوضات حّل نهائي الحقًا، مم
  ".عملية تحريك للمفاوضات الميتة

سنكون وشعبنا الفلسطيني المجاهد في حلٍّ من أي التزامات تدعونا لالنتقاص من حقوقنا غير "وتابعت 
القابلة للتصرف؛ وعلى رأسها حقنا الطبيعي في أرضنا وعودتنا، وحقنا في الدفاع عن أنفسنا وعن 

  . ى حد تعبيرها، عل"أرضنا ومن أجل استرداد حقوقنا كاملة
  22/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
   تاريخية ومرافعة لصالح دولة االحتاللمغالطةخطاب أوباما : فتح .15

 اعتبرت حركة فتح اليوم الخميس، أن خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما أمام الجمعية :رام اهللا
  .ي، وقلب للحقائقالعامة لألمم المتحدة، جهل بحقوق ومعاناة الشعب الفلسطين

إننا نعتبر تعمد رئيس اإلدارة 'وأضافت الحركة في تصريح للناطق اإلعالمي باسمهما أسامة القواسمي، 
األميركية تصوير إسرائيل على أنها الضحية، وهو يعلم أنها دولة احتالل، مغالطة تاريخية، ومرافعة 

لفلسطيني، وهذا بحد ذاته مخالفة لصالح دولة االحتالل، تعطي للمحتل حق تقرير مصير الشعب ا
  .'صريحة لمبادئ ومواثيق وقوانين األمم المتحدة

ال يمكننا إال رفض ازدواجية المعايير األميركية فيما يتعلق بالحرية والديمقراطية والعدل : وقال القواسمي
واقف الشعب والمساواة، مشددا على أن الحركة ترى في الخطاب خروجا عن القيم األخالقية الناظمة لم

  .األميركي الحر
وأكدت الحركة تمسكها بقرارات األمم المتحدة ومبادئها ومواثيقها كمنظومة حافظة لحقوق الشعوب وحق 
تقرير مصائرها، ولقيم العدل والمساواة بين األمم، واستغربت استهتار رئيس أعظم دولة بهيبة الجمعية 

 معلنة سابقة له، عندما قال إن حل القضية الفلسطينية ال العامة وقراراتها ومواثيقها، وتناقضه مع مواقف
  .يأتي عبر القرارات الدولية والبيانات

  22/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

  خطوة أيلول فخ يراد منه تصفية القضية الفلسطينية: البردويل .16
وعضو كتلتها " حماس"لمقاومة اإلسالمية أكد الدكتور صالح البردويل، القيادي في حركة ا: خان يونس

البرلمانية، رفض خطوة ذهاب محمود عباس إلى األمم المتحدة وطلب االعتراف بدولة فلسطينية على 
  . باعتبارها خطوة منفردة وتحمل تنازالت عن الجزء األكبر من فلسطين التاريخية67حدود العام 

سياسي والمعنوي ألفراد األجهزة األمنية بمحافظة خان وقال البردويل في ندوة نظمتها هيئة التوجيه ال
" وأمريكي منذ البداية" إسرائيلي"ما يسمى استحقاق أيلول هو مطلب "إن ) 9-22(يونس، اليوم الخميس 

من مساحة فلسطين % 78معتبرا أنه عبارة عن فخ يراد منه تصفية القضية الفلسطينية والتنازل عن 
  .لسنوات على ما تبقى من األرض وإسقاط حق العودةالتاريخية ومن ثم التفاوض 

، وهو خطر "ما يجري هو حلقة من حلقات االنقالب على المشروع الوطني الفلسطيني: "وتابع قائال
وأنها تستهدف " أسوأ من أوسلو بمرات " قانوني كبير على القضية الفلسطينية، ووصف الخطوة بأنها 

وستؤدي في النهاية إلى إسقاط حق العودة وتوطين الشعب حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، 
من % 78من الدولة الفلسطينية في الوجود على " إسرائيل"الفلسطيني في الشتات بعد االعتراف بحق 



  

  

 
 

  

            14ص                                     2271:                العدد23/9/2011الجمعة  :التاريخ

األرض الفلسطينية وحتى الفلسطينيون داخل إسرائيل سوف يصبحوا مهددين بالطرد إلى دويلتهم 
  ".المزعومة

ه أن قيادات فتحاويةً أخبرتهم خالل لقاءات المصالحة أنها ترفض مثل هذه وكشف البردويل في حديث
الخطوة وأنها مجرد مناورة سياسية لن تخرج إلى أرض الواقع لكن ما برز على العلن كان مخالفًا لكل 

  . الكالم الذي قالوه في االجتماعات
 22/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  مخيبا لآلمالخطاب أوباما  : ح فتلحركةالمجلس الثوري  .17

وأكد  .استنكر المجلس الثوري لحركة فتح، امس، ما ورد في خطاب الرئيس األميركي بارك أوباما
المجلس في بيان صدر عن أمانة السر، استنكاره لما ورد في خطاب أوباما، والذي جاء مخيبا لآلمال 

  .رهاوتراجعا سافرا عما كان قد أعلنه في جامعة القاهرة وغي
وأظهر البيان غضبا وسخطا على تجاهل الرئيس أوباما لمعاناة الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح 

 عاما، ويتعرض يوميا إلى االعتداءات اإلسرائيلية والحواجز وسرقة 63تحت االحتالل اإلسرائيلي منذ 
  .أراضيه ومياهه ومحاوالته طمس معالم تراثه وتاريخه وهويته في القدس وغيرها

أنه كان من األجدر بالرئيس أوباما أال يقع في فخ تضليل الحقائق والتاريخ ويرى األمور بعيون "واعتبر، 
نتنياهو األمر الذي يعتبر معيبا ومخجال ومخزيا للسياسة األميركية التي طالما نادت وتنادي بالحرية 

  ".والديمقراطية وحق الشعوب بتقرير المصير واالستقالل
الثوري بيانه مطالبا الشعب الفلسطيني بالصمود والصبر ومواصلة المقاومة والوقوف وختم المجلس 

  .خلف الرئيس محمود عباس
  23/9/2011األيام، رام اهللا، 

 
  خطاب أوباما يناقض كل التعهدات التي قطعها على نفسه سابقاً: توفيق الطيراوي .18

 أن من كان يتحدث أول من أمس هو اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتحقال 
جاء ذلك في معرض رده على خطاب . رئيس وزراء اسرائيل وليس رئيس الواليات المتحدة األميركية

  .الرئيس االميركي أوباما أول من أمس
هذا يناقض لألسف كل التعهدات التي قطعها أوباما على نفسه سابقاً في بداية واليته، أعتقد أنه : "وقال

قوق الفلسطينية، تنكر للقهر واالضطهاد الذي يمارسه االحتالل االسرائيلي ضد الشعب تنكر للح
  الفلسطيني، وأيد االحتالل مخالفاً 

كل القوانين واألنظمة وكل مبادئ الديمقراطية والحرية التي يمثلها تمثال الحرية الموجود في نيويورك، 
  ".ي سلة التاريخإنني أجزم أن أوباما قد سحق هذه المفاهيم ورماها ف

أنه إذا أراد أوباما أن يكون مع حرية الشعوب والربيع العربي عليه أوال أن يكون : وأضاف الطيراوي
 .ضد االحتالل وضد القمع والتمييز العنصري الذي يمارسه جيش االحتالل الصهيوني ضد الفلسطينيين

نجاحاتنا وهذا يعني أن الواليات المتحدة من الواضح أن أمريكا هي العائق األساسي أمامناً وأمام : "واكد
  ".وهي أكبر دولة في العالم هي التي تقف عائقاً أمام تحررنا ألرضنا

  23/9/2011األيام، رام اهللا، 
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   ضغوط على القيادة الفلسطينية لمنعها التوجه لمجلس األمنعنعزام األحمد يكشف  .19
فد الرئاسي في االمم المتحدة، لموفد معا  كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو الو:نيويورك

ان دوال من االصدقاء ومن االشقاء تمارس ضغوطا مباشرة وغير مباشرة على القيادة الفلسطينية لمنعها 
  .من التوجه لمجلس االمن للمطالبة بدولة مستقلة وعاصمتها القدس

 غير عربية، اال انه قال ورغم رفضه الكشف عن اسماء هذه الدول، او التأكيد اذا كانت عربية او
ان كل الضغوطات التي مورست على الوفد وعلى الرئيس، سواء كانت (بغضب حاول اخفاءه 

  .ضغوطات مباشرة او غير المباشر منها وحتى عبر اشقاء واصدقاء لنا صمدنا امامها
  23/9/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  الح االحتالل يعكس االنحياز األميركي لصأوباماخطاب : أبو زهري .20

سامي أبو زهري، اليوم الخميس، أن . د" حماس"اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
يعكس حالة االنحياز األميركي الكامل لصالح "خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما في األمم المتحدة 

  ".االحتالل اإلسرائيلي
باما يعكس حالة االنحياز األميركي الكامل لصالح خطاب أو"وقال أبو زهري لوكالة فرانس برس 

  ".االحتالل، وهو ما يؤكد خطأ استمرار الرهان الفلسطيني والعربي على الدور األميركي
لذلك نحن ندعو إلى اعتماد استراتيجية وطنية فلسطينية قائمة على االعتماد على الذات وعلى "وأضاف 

  ". األميركي واإلسرائيليالعمق العربي واإلسالمي في ظل هذا الصلف
ودعا أبو زهري الشعوب العربية واإلسالمية إلى ممارسة الضغط على حكامها لتقليص الدور األميركي 

  .في المنطقة، في ظل العداء للمصالح العربية والفلسطينية والدعم المطلق لالحتالل الصهيوني
 22/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   لعناصرها بالضفة القتحام المستوطنات وتنفيذ عمليات تفجيريةوامرأ أصدرتحماس  :ديبكا .21

المقرب من االستخبارات االسرائيلية العسكرية اليوم الخميس ان ) تيك ديبكا( زعم موقع :القدس المحتلة
حركة حماس أصدرت أوامرها جميع عناصرها بالضفة لالشتباك مع االحتالل منذ صباح أمس األربعاء، 

مشيرا إلى أن التعليمات توصي باقتحام (..) متوقع أن يصل ذلك إلى ذروته صباح الجمعةبينما من ال
  .المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، وتنفيذ عمليات تفجيرية أو حرق مساحات واسعة

دس المتظاهرين بقيادة المقاومة قد يحاولون االقتراب من الحواجز العسكرية على تخوم الق": إنوقال 
بغرض الدخول إلى المدينة صباح الجمعة بذريعة تأدية الصالة في المسجد األقصى، ولفت أنظار العالم 

  ".إلى الفلسطينيين ومظاهراتهم
كما زعم أن حركات المقاومة تريد للمظاهرات واالشتباكات أن تتعدى إسرائيل وتنتقل إلى أمريكا 

  .وبريطانيا وأوروبا وأهدافها بالضفة الغربية
وقال ان الجيش االسرائيلي رفع درجة التأهب في الضفة الغربية والقدس في اعقاب معلومات استخبارية 

وفصائل فلسطينية اخرى شن عمليات ضد أهداف ) حماس(تحذر من نية حركة المقاومة االسالمية 
  . اسرائيلية بالقدس في أعقاب خطاب الرئيس االمريكي باراك اوباما باالمس
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 أن الفصائل الفلسطينية تسعى إلى استغالل خطاب أوباما باالمس والذي صب في مصلحة وزعم الموقع
اسرائيل وأثار ردود فعل فلسطينية غاضبة، من السيطرة على مجريات األمور بالضفة الغربية، وتنفيذ 

  .عمليات ضد األهداف اإلسرائيلية
  22/9/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  ألمم المتحدة خطوة منقوصة اذا لم تعد الالجئين الى كل فلسطينالتوجه إلى ا: البطشخالد   .22

في فلسطين خالد البطش أن ما يحصل اآلن هو محاولة " الجهاد اإلسالمي"أكد القيادي في حركة : بيروت
دولية لسلب فلسطين، وأن خطوة عباس وفريقه بالتوجه الى االمم المتحدة تبقى منقوصة إذا لم تعد 

ا وعكا ويافا وكل فلسطين، مشددا على  التمسك بالمقاومة والجهاد، والمضي قدما على الالجئين إلى حيف
  .طريق الشهداء لتحرير األرض، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

، )9-22(وأكد البطش قي تصريحات صحفية خالل تفقده لمخيم عين الحلوة في لبنان اليوم الخميس 
 الجهاد القيادي محمود ونضال المجذوب في صيدا، أن توجه القيادة الفلسطينية وزيارته ألسرة شهيدي

إلى اإلمم المتحدة للحصول على االعتراف بالدولة تبقى خطوة ناقصة طالما ال تعيد كل الالجئين إلى 
  .أراضيهم المحتلة

 22/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  لب عضوية فلسطين على تأجيل بحث طاتفاقال : بسام الصالحي .23
 قال بسام الصالحي األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني مساء اليوم الخميس إن الرئيس محمود :غزة

  .عباس أكد انه ال يوجد أي اتفاق على تأجيل بحث طلب عضوية فلسطين في األمم المتحدة
لقيادة الفلسطينية انه من خالل التواصل مع الرئيس وا" معا"وأضاف الصالحي في حديث خاص لمراسل 

المتواجدة حاليا في نيويورك أن الرئيس أكد انه سيتم تقديم طلب العضوية غدا الجمعة إلى األمين العام 
لألمم المتحدة فور انتهاء كلمته ويجري بحث الطلب في مجلس األمن دون تأخير، ومؤكدا انه ال يوجد 

 اعترافات جديدة بدول فلسطين وان وأوضح الصالحي أن هناك .أي اتفاق على تأجيل بحث الطلب
  .الموقف الفلسطيني يحقق نجاحات يومية

 23/9/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  عن اإلساءة التي صدرت عنها للشيخ احمد ياسيناالعتذار للشعب " األونروا"على : المصري .24
قاومة اإلسالمية طالب مشير المصري النائب عن كتلة التغيير واإلصالح والقيادي في حركة الم: غزة

بغزة باالعتذار فورا للشعب الفلسطيني ولألمة " األونروا"إدارة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين " حماس"
  .العربية واإلسالمية عن اإلساءة التي صدرت عنها للشيخ اإلمام الشهيد أحمد ياسين

أن حركته تمتلك ) 9-22(الخميس " المركز الفلسطيني لإلعالم"وشدد المصري في تصريحٍ خاص لـ
باإلساءة ألحد رموز الشعب الفلسطيني واألمة " األونروا"األدلة والوثائق المؤكدة التي تثبت تورط إدارة 

العربية واإلسالمية الشيخ أحمد ياسين، وذلك لدى مشاركته في أحد حفالت تكريم الطلبة في إحدى 
  .بغزة" األونروا"المدارس التابعة لـ
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نحن عندما تحدثنا عن إساءة األونروا للشيخ ياسين ولرموز الشعب : "،"ماسح"وقال القيادي في 
الفلسطيني نتحدث ألننا نمتلك ومعلومات دقيقة ووثائق رسمية صدرت عن إدارة األونروا في فلسطين 

  ".بألفاظ قبيحة ونابية وبخاصة بحق الشيخ ياسين نتيجة مشاركته في حفل تكريمي
عليها أن تكون صريحة، وأن تتحدث : "ن أن يضلل الشعب الفلسطيني، مضيفًاوأكد أن نفي الوكالة ال يمك

بكل مكاشفة بعيدا عن محاولة التهرب من الحقيقة والنفي ألننا سنضطر في اللحظة المناسبة أن نكشف 
  ".هذه الوثائق أمام أبناء شعبنا وأمتنا

 22/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  وباما تبن معلن لموقف نتنياهو أخطاب: الجبهة الشعبية .25
عتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خطاب الرئيس األميركي في األمم المتحدة بمثابة تبنٍ معلن ا

لموقف رئيس حكومة غالة التطرف واالستيطان واالحتالل بنيامين نتنياهو من حق الشعب الفلسطيني 
المصير، ويكثف حقيقة المرجعية األميركية لما سمي غير القابل للتصرف في الحرية واالستقالل وتقرير 

  .بالمفاوضات وعملية السالم المزعوم
ودعت الجبهة الشعبية، في بيان لها، أمس، للمضي قدما بكل الحزم والثبات في التوجه لمجلس األمن 

 الدولي، لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين باعتبار هذه الخطوة كاشفا لحقيقة مواقف أطراف المجتمع
وخصوصا الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي الذين طالما حاضروا وقدموا العظات في الشرعية 

  .الدولية حقوق اإلنسان ويلوذون اليوم بالهرب والنفاق والخنوع أمام الضغوط والتهديد
 23/9/2011األيام، رام اهللا، 

  
  يةدعماً للدولة الفلسطين" الديموقراطية"مسيرة لـ : لبنان .26

تأكيداً "مسيرة باتجاه مقر االتحاد األوروبي في بيروت، " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"نظمت 
  ".1967لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود 

علي فيصل بالموقف األميركي المعادي لحق الشعب الفلسطيني " الجبهة الديموقراطية"وندد عضو قيادة 
دولة مستقلة، داعياً االتحاد األوروبي الى تحمل مسؤولياته السياسية واألخالقية والتصويت لصالح في 

  .2009دولة فلسطين بما ينسجم مع بيان المجلس األوروبي في كانون األول 
وأكد فيصل ان انتزاع االعتراف بدولة فلسطين ال يمكن ان يتم إال من خالل استراتيجية موحدة تقوم 

  .عتماد المقاومة الشعبية واالنتفاضة بكل أشكالهاعلى ا
ثم سلم المعتصمون مذكرة الى مسؤولي " تجمع اللجان والروابط"كما تحدث عبداهللا عبد الحميد، باسم 

البعثة األوروبية في لبنان موجهة الى منسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون والى زعماء الدول 
 .سطيناألوروبية، تطالب بدعم دولة فل

 23/9/2011المستقبل، بيروت، 
  

  " هي التي يجب أن تخاف من صدام عسكري بيننا"إسرائيل"تركيا وليس " :نتنياهو .27
اإلسرائيلية، في عددها أول من أمس في سطر واحد تصريحا متبجحا لرئيس            » معاريف«ذكرت صحيفة   

 إن أردوغان يهـدد بإرسـال سـفن         الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رد فيه على األنباء التي قالت         
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حربية لمرافقة سفن من أسطول الحرية القادم، لفك الحصار عن قطاع غزة، إن مثل هذا التصرف ينذر                 
ما قاله نتنيـاهو، حـسب      . بخطر صدام حربي في عرض البحر بين السفن الحربية اإلسرائيلية والتركية          

وأضـافت  . »تخاف من صدام عسكري بيننا    أن تركيا وليس إسرائيل هي التي يجب أن         «الصحيفة، هو   
تعارض نشوب أزمة مع تركيا، وتفتش      «الصحيفة، أن قيادة الجيش اإلسرائيلي ال تحب هذه اللهجة، ألنها           

  .»عن طريقة تتيح إعادة العالقات بينهما، وبالتأكيد ال تحب الدخول في صراع عسكري مع تركيا
  23/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   نتنياهو يلتقي رئيس جنوب السودان":سرائيليةاإلذاعة اإل" .28

التقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويـورك مـساء الخمـيس             :  صفا – القدس المحتلة 
  .برئيس دولة جنوب السودان سلفاكير

ة إقامتهـا   وأفادت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن نتنياهو أشاد خالل اللقاء بدولة جنوب السودان، عادا قص             
  .مؤخراً ملْهمة وعبرة حول كيفية بناء دولة مستقلة في منطقة كانت وال تزال تشهد الصراع المؤلم

إلى أن قيام دولة جنوب السودان جاء بعد مفاوضات طويلة وبـالتوافق بـين األطـراف                 وأشار نتنياهو 
ة على أن طريق الوصول إلى دولة       المعنية والمجتمع الدولي، راجيا استفادة الجميع من هذه التجربة الدال         

  .جديدة يمر عبر المفاوضات المباشرة وليس بالخطوات األحادية
كانت من الدول األولى التي اعترفت بجنوب السودان، وهي مستعدة لتقديم المساعدات            " إسرائيل"وأكد أن   

  .لها في شتى المجاالت
 23/9/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

 
   نتنياهو وعباس بعدم المسؤولية في اتخاذ القرارات السياسيةيتهمولمرت أ: " تايمز" .29

اشتباك دبلوماسي غير ضروري بين اسرائيل والفلسطينيين يقترب من الحدوث في نيويـورك االمـر               «
بهذا التحذير استهل رئـيس الـوزراء       ... »الذي من المرجح ان يضر بإسرائيل ومستقبل الشرق األوسط        

الـسالم  «امس بعنـوان    » نيويورك تايمز «بق ايهود اولمرت مقاله المنشور في صحيفة        االسرائيلي السا 
  .»او ابداً... االن

وفي وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر رئيس الحكومة االسرائيلي بنيامين نتنياهو لجهـة توجـه الـرئيس                 
ية، قال اولمـرت انـه      الفلسطيني محمود عباس إلى االمم المتحدة سعياً وراء االعتراف بالدولة الفلسطين          

مؤمن بأن حّل الدولتين هو الطريق الوحيد الذي سيؤدي إلى شرق اوسط مـستقر يـضمن السـرائيل                  «
في وقت تتصاعد التوترات في المنطقة، ال يمكنني سوى ان اشعر باننا بصدد تـضييع               «، مضيفا   »امنها

  .»فرصة لن يكون بإمكاننا تحمل خسارتها
اس الحق في السعي وراء صفقة احادية لالعتراف بالدولة الفلسطينية لكنها           لعب«واردف اولمرت قائال ان     

نتنياهو بدوره الذي اكد خياره لحل الدولتين       «، مضيفا ان    »ليست الخطوة االكثر حكمة التي يمكنه اتخاذها      
سابقا يسعى اليوم لضرب خطوة عباس سياسيا متكئا على دعم داخلي وجاذبية بعض الدول االخـرى اال                 

  .»ا ليست ايضا الخطوة االكثر حكمة التي يمكنه القيام بهاانه
واتهم أولمرت كل من نتنياهو وعباس، بعدم المسؤولية في اتخاذ القرارات السياسية، التي بحسب رأيـه                

إن نتنياهو وأبو مازن يتصرفان بشكل      «وأضاف قائالً   . لن تؤدي إلى إنجاز أي اتفاق للسالم في المستقبل        
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ر الذي سيؤدي مستقبالً إلى فوضى وعنف في المنطقة، باإلضافة إلـى انعـدام لفـرص        غير حكيم، األم  
  .»تحقيق السالم

 23/9/2011، السفير، بيروت
 

  "ذي مغزى"ليفني تعزي الخارجية التركية في اتصال هاتفي  .30
وغلو، هاتفت رئيسة المعارضة اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، وزير الخارجية التركي، أحمد داود أ           : تل أبيب 

ومع أن المحادثة كانت مقتضبة، فقـد       . الليلة قبل الماضية، معزية في ضحايا التفجير اإلرهابي في أنقرة         
، وربطوا بينها وبين لقاء الـرئيس       »ذات مغزى سياسي عميق   «اعتبرتها األوساط السياسية في إسرائيل      

  .األميركي، باراك أوباما، ورئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان
الت ليفني خالل المكالمة، وفقا لبيان من مكتبها، إنها تتضامن مع الشعب التركي، وتعتبر أن إسـرائيل   وق

إننا نقف إلى جانب تركيا متضامنين ونتقدم إليكم بـأحر  : وأضافت. وتركيا في خندق واحد ضد اإلرهاب     
  .»التعازي
ية آمال علـى إمكانيـة تحـسين         أوساطا أخرى مقربة من الحكومة اإلسرائيلية، رفضت أن تعلق أ          الكن

والمكالمة مـع وزيـر     . وقالت إن أردوغان لم يعد أوباما بشيء      . العالقات مع تركيا في زمن أردوغان     
الخارجية التركي تمت بمبادرة ليفني، وهي مجرد محاولة منها للظهور أمام المجتمع اإلسـرائيلي بأنهـا                

  .»أعقل من نتنياهو«
 23/9/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  "مشوار صهيوني مشترك"في " كاديما" لـ شريك" العمل"حزب : ليفني .31

هـو بمثابـة    " العمـل "قالت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، أن حزب         : )فلسطين(الناصرة  
  .، وفق تعبيرها"شريك طبيعي لها في مشوار صهيوني مشترك يهدف لتحقيق السالم وإقامة مجتمع عادل"

، أن لقاء قريباً سيجمع بينها وبين رئيسة حـزب          )22/9(بيان صدر عنها اليوم الخميس      فيما أعلنت، في    
  ".العادل"المنتخبة شيلي يحيموفيتش، لبحث سبل التعاون وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق السالم " العمل"

 22/9/2011، خدمة قدس برس
  

  ماتأهب إسرائيلي في القدس والضفة بعد خطاب أوبا": تيك ديبكا" .32
، أن جيش االحـتالل     2011-9-22االستخباراتي العسكري اإلسرائيلي، الخميس     " تيك ديبكا "ذكر موقع   

رفع درجة التأهب في كل من مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، في أعقاب معلومـات اسـتخباراتية                 
ب الـرئيس   وفصائل أخرى تنفيذ عمليات ضد االحتالل في أعقـاب خطـا          " حماس"تحذر من نية حركة     

  . األمريكي باراك أوباما باألمم المتحدة
وزعم الموقع أن قيادات المقاومة الفلسطينية تسعى إلى استغالل خطاب أوباما الذي صب فـي مـصلحة                 
االحتالل وأثار ردود فعل فلسطينية غاضبة، من السيطرة على مجريات األمور بالضفة الغربية، وتنفيـذ               

  . ةعمليات ضد األهداف اإلسرائيلي
أصدرت أوامرها إلى الكتلة اإلسالمية الطالبية وجميـع        " حماس"وتدعي المصادر اإلسرائيلية أن حركة      

  . عناصرها بالضفة لالشتباك مع االحتالل، بينما من المتوقع أن يصل ذلك إلى ذروته غداً الجمعة
  23/9/2011، موقع فلسطين أون الين
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  عت نتنياهو إلى االعتراف بالدولة الفلسطينيةالفائزة بقيادة حزب العمل اإلسرائيلي د .33

 فازت الكاتبة الصحافية شـيلي يحيمـوفتش برئاسـة حـزب العمـل              بعد أن :  نظير مجلي  - تل أبيب 
 منافسها بيرتس ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الموجود في نيويورك، ووزيـر            لهابارك  . اإلسرائيلي

وقالت يحيموفتش، فجر أمس، إنهـا تـشكر        . ، تسيبي ليفني  »كديما«الدفاع، إيهود باراك، ورئيسة حزب      
مهنئيها، ولكنها في الوقت نفسه تؤكد أنها ستكون منافسة عنيدة ألحزابهم، وستحاول أن تعيد حزب العمل                

وتوجهت بالدعوة إلى نتنياهو أن يوقف حملته العدائية للدولـة الفلـسطينية وال يلقـي               . إلى رئاسة الدولة  
الحقيقة هـي أن سياسـتك      «: وقالت له . »خطاب الحقيقة «لمتحدة وفقا لما صرح به في       خطابا في األمم ا   

فال تقل حقيقة وهمية، اعترف بالدولة الفلسطينية وأعلن على المـأل أنـك             . أدت إلى عرقلة جهود السالم    
 يحيموفتش تؤمن  حيث أن    .»تؤيد مفاوضات سريعة وناجعة من أجل إقامة هذه الدولة إلى جانب إسرائيل           

  . بالتسوية السلمية على أساس دولتين للشعبين، وبأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية
 23/9/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  "إسرائيل" لـأوساط إسرائيلية تخشى الثمن الذي سيطلبه أوباما مقابل موقفه المتحيز .34

اب الرئيس األميركي، باراك أوباما، في      بعد موجة الفرح في إسرائيل بسبب خط      : نظير مجلي  - تل أبيب 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، بدأ عدد من المسؤولين والخبراء السياسيين في البالد يعبرون عن خشيتهم               

  .»الثمن الذي سيطلب من إسرائيل دفعه الحقا، لقاء الموقف المتحيز لها بشكل ال يقبل الجدل«من 
روفسور شلومو بن عامي، إن خطاب أوباما الحار في دعم إسـرائيل  وقال وزير الخارجية األسبق، الب    -

فالنتيجة األولى هـي أن الواليـات     . وحكومتها يجب أن ال يسعد أي حريص على مصالح الدولة العبرية          
المتحدة تظهر اآلن متحيزة بال حدود إلسرائيل، وهذا يقوي قوى الرفض في إسرائيل من جهة، ويضعف                

وعندما تبدو الواليات المتحدة ضعيفة فإن هذا       «. دة في العالم العربي من جهة أخرى      تأثير الواليات المتح  
  .»إسرائيل تحتاج إلى أميركا قوية وقوية جدا، ال إلى أميركا ضعيفة. ال يخدم إسرائيل أبدا

عناق الـدب وربمـا     «وقال وزير الدفاع األسبق، بنيامين بن أليعيزر، إن ما حصل في نيويورك هو               -
إما أن تطالبنا أميركا بدفع الثمن، وإما تتدهور معنا إلـى عزلـة             «: وأضاف مفسرا قوله  . »لدبينعناق ا 

  . دولية مشتركة
وقال عدد من نواب حزب كديما المعارض إن خطاب أوباما يضع حكومة بنيامين نتنياهو أمام آخـر                  -

  . االمتحانات والفرص
: وأضـاف . »بة يتلقاها أوبامـا بعـد خطابـه       أول ضر «واعتبر المحلل أبراموفتش تصريحات ليبرمان      

ليبرمان ليس متطرفا وحسب، بل إنه فظ ومتغطرس ويعتبر شخصية منفرة، ولذلك فـإن وقوفـه مـع                  «
  .»أوباما يلحق به ضررا كبيرا

من جهتها قال رئيسة حزب كديما، تسيبي ليفني، إن أوباما عرض الصراع بـصورة متزنـة، وإنـه                   -
. يتحقق فقط عن طريق المفاوضات وليس بقـرارات مـن األمـم المتحـدة             صدق عندما قال إن السالم      

المسؤولية عن سالم وأمن األطفال في إسرائيل ملقى على عاتق القيادة اإلسرائيلية، وعلى             «وأضافت أن   
  . »نتنياهو أن يبادر اآلن إلى تجديد العملية السياسية، ليس ألنها جيدة للفلسطينيين، بل ألنها من مصلحتنا               
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الت أيضا إن الخطابات في األمم المتحدة لن تغير شيئا على األرض، وإن مجرد تجديد المفاوضـات                 وق
 . السياسية يمنع القرارات في األمم المتحدة ويمنع عزلة إسرائيل

 23/9/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  مظاهرة في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو لرفضها االعتراف بالدولة الفلسطينية .35
تظاهر مساء اليوم الخميس، العشرات من رجال الفكر واألدباء اإلسـرائيليين ضـد حكومـة               : تل أبيب 

  .نتنياهو لرفضها االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة
 وقـال   .1947والذي تم فيه اإلعالن عن قيام دولة إسرائيل عام          ' االستقالل'وجرت المظاهرة أمام مبنى     

التاريخ سيحاكم كل من ال يعترف بفلسطين ومـن         " :رائيلية األسبق، ألون اليئيل   مدير عام الخارجية اإلس   
  . أيضا"إسرائيل"ضمنهم 

لقد تنازل الشعب الفلسطيني عـن      ': واتهمت األديبة جاليا جوالن، إسرائيل بأنها الرافضة للسالم، وقالت        
  .'لون عنهمن فلسطين، ونحن نطالبهم كل الوقت بالتنازل حتى لم يبق شيئا يتناز% 78

انه لمن المخجل ان إسرائيل تدعي أحادية الجانب من الطرف          'وقالت ياعل ديان، وهي ابنة موشيه ديان،        
  .'هل االحتالل ليس أحادي الجانب؟'الفلسطيني 

 23/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

  لسالح تشرع بتدريب النساء في المستوطنات على استخدام ا"اسرائيل" .36
في ظل تصاعد االعتداءات االسرائيلية وخاصة من قبـل المـستوطنين علـى             : وليد عوض  - رام اهللا 

المواطنين الفلسطينيين على خلفية توجه القيادة الفلسطينية لالمم المتحدة شرعت سلطات االحتالل بتدريب             
  .النساء في المستوطنات على استخدام السالح

م الفلسطينيون المستوطنات في حال االعتراف بالدولة الفلسطينية فـي          وتخشى سلطات االحتالل ان يهاج    
االمم المتحدة، ومالحقة اسرائيل قضائيا امام محكمة الجنايات الدولية لتشييد تلـك المـستوطنات علـى                

  .اراضي دولة واقعة تحت االحتالل
نـشرها الجـيش    الخميس إلى أن هذه الخطوة تأتي بعـد التوقعـات التـي             ' معاريف'وأشارت صحيفة   

اإلسرائيلي، والتي تشير إلى احتمالية دخول متظاهرين فلسطينيين إلى المستوطنات اإلسرائيلية، عـشية             
  .اإلعالن عن الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة

  23/9/2011، القدس العربي، لندن
 

   المستوطنون يطالبون بمنع األذان في مساجد الضفة":يديعوت" .37
أن عددا من المغتصبين الصهاينة في الضفة الغربيـة         " يديعوت أحرنوت "رت صحيفة   ذك: القدس المحتلة 

المحتلة طالبوا بحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع اآلذان في المساجد الفلسطينية، بدعوى أنها تـسبب               
  .ولذلك قرروا التوقيع على عريضة تمنع استخدام مكبرت الصوت في رفع اآلذان .لهم اإلزعاج
نحن مئات آالف المستوطنين من مختلف أنحاء إسرائيل، نعاني بشكل يومي وعلى            : "لعريضةوجاء في ا  

  ".مدار خمس مرات ابتداء من ساعات الفجر األولى وحتى انتهاء اليوم من إزعاج بسبب صوت اآلذان
ن، نحن نطالب بسن قانون يمنع فيها المساجد من استخدام أجهزة مكبرات الصوت لرفـع اآلذا    : "وأضافوا

  ".وأن من يخالف هذا القانون سيتم فرض عقوبات عليه تشمل السجن والغرامات
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 مـرة   "اثنين وخمسين "في حين منعت قوات االحتالل رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي، بمدينة الخليل،             
  . الماضي ، بدعوى أنه يزعج المستوطنين) يوليو(خالل شهر تموز 

 22/9/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   مصانع دمرت بالحربعشرة وافقت على ادخال مواد بناء ل"سرائيلإ": والحدودرئيس هيئة المعابر  .38
 قال نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية إن إسرائيل أعطت الموافقة :غزة

ة على غزة إلعادة  مصانع دمرت بالحرب اإلسرائيلي10مساء اليوم الخميس، على إدخال مواد بناء لـ 
انه سيتم إدخال هذه المواد منتصف األسبوع " معا"وأضاف مهنا في حديث خاص لمراسل  .أعمارها

وأكد مهنا أن  .القادم أو بداية األسبوع الذي يليه بسبب األعياد اإلسرائيلية التي تبدأ نهاية الشهر الحالي
  .اص الفلسطينيالجهود متواصلة إلدخال هذه السلع بشكل دوري للقطاع الخ

  23/9/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

  الخاص بحماية المرأة" 1325" وتطبيق القرار من كي مون دعم الدولةيطلبنمئة ألف امرأة : الضفة .39
دعما للطلب الفلسطيني بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في : من وليد عوض' القدس العربي'رام اهللا ـ 

تحاد العام للمرأة الفلسطينية الخميس، مذكرة موجهة إلى األمين العام لألمم االمم المتحدة سلم وفد من اال
المتحدة بان كي مون موقعةً من مئة ألف امرأة فلسطينية في الضفة الغربية تطالبه بدعم الموقف 

وطالبت المذكرة التي . الفلسطيني في توجهه لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة
لممثل األمين العام لألمم المتحدة باسكال سوتو بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة سلمت 

، وحق إقامة الدولة 1967بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها االنسحاب من األراضي المحتلة لعام 
 مون ببذل وقد طالب االتحاد العام للمرأة كي. الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة وتقرير المصير

الخاص بحماية المرأة في ظروف الصراع ' 1325'الجهود الكافية والكفيلة بتطبيق القرار األممي رقم 
المسلح الذي تبناه االتحاد من موقع تأييده للشرعية الدولية في سعيها لحفظ األمن واالستقرار والسالم 

التي تتعرض للعنف اليومي من قبل الدولي، وبما يؤدي إلى حماية المرأة الفلسطينية تحت االحتالل 
االحتالل، بسبب سياسة االحتالل القائمة على مصادرة األرض وتهويدها ونشر الحواجز على الطرق 

  .وبسبب هجمة المستوطنين على البيوت والمزروعات
  23/09/2011، القدس العربي، لندن

  
 "إسرائيل"حيازا لـ ويصفوه باألسوا واألكثر ان خطاب أوباماضدالفلسطينيون يتظاهرون  .40

 تظاهر الفلسطينيون أمس في الضفة الغربية ضد خطاب الرئيس األميركي باراك : كفاح زبون-رام اهللا
وتظاهر . أوباما، ووصفوه باألسوأ في تاريخ خطابات الرؤساء األميركيين واألكثر انحيازا إلسرائيل

الرئيس األميركي، وحملوا شعارات تندد الفلسطينيون في رام اهللا وبيت لحم ونابلس وجنين، وهتفوا ضد 
بخطابه الذي أكد فيه على رفض طلب عضوية الدولة الفلسطينية، وقال إنه ال مجال لطريق مختصر 

وخلف خطاب . إلنهاء النزاع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، فيما توقف الموظفون عن أعمالهم احتجاجا
 وسينظم الفلسطينيون اليوم أكبر مظاهرات مؤيدة للطلب .أوباما غضبا فلسطينيا شعبيا ورسميا واسعا

ودعت الحملة . الفلسطيني ضم الدولة إلى األمم المتحدة ضد االحتالل اإلسرائيلي واالنحياز األميركي
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االستماع لكلمة «، جميع الفلسطينيين للتوجه إلى الميادين العامة لـ»194فلسطين الدولة «الوطنية، 
الرئيس محمود عباس من على منبر األمم المتحدة حيث سيتم نقلها مباشرة على فلسطين التي سيلقيها 

بالتوقيت (في تمام الساعة السادسة مساء ) أيلول( سبتمبر 23الجمعة ) اليوم(شاشات عرض كبيرة، وذلك 
 ). المحلي

 23/09/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  الت في صيدا واحتفا لبنانالشمال بترقّب في مخيمي البداوي والبارد .41
لم يمر يوم واحد خالل األسبوعين الماضيين في مخيمي البداوي والبارد، من دون أن تشهد : السفير

طرقاتهما وساحاتهما نشاطاً أو تحركا داعماً لموقف السلطة الفلسطينية في التوجه إلى األمم المتحدة لنيل 
يقة التعبئة الشعبية، لجهة إبراز أهمية وعلى الرغم من الثغرات بطر. االعتراف الدولي بدولة فلسطين

تلك الخطوة سياسياً، بعيداً عن الخالفات الداخلية، وهو ما تجلت مالمحه على األرض من خالل انكفاء 
بعض الفصائل عن المشاركة، وغياب الكثير من المظاهر المواكبة لالستحقاق، حيث غابت الالفتات 

ر مناسبة أخرى أقل أهمية، اكتفى البعض برفع علم المفترض أن تغزو الشوارع والطرق على غرا
الدولة الفلسطينية حق ال «، »أيلول حقّ واستحقاق«فلسطين، وبوضع ملصقات على الجدران كتب عليها 

  . »رجوع عنه
وشهد مخيم البارد اعتصاما عشية جلسة األمم المتحدة، بدعوة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مخيم البارد أبو وسيم غريب رئيس بلدية ببنين تحدث خالله مسؤول 
ـ عكار كفاح الكسار وامين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الشمال أبو جهاد فياض، واختتم 

 الذي يرمز الى عضوية الدولة الفلسطينية التي ستحمل 194االعتصام بإضاءة شموع كتب بها الرقم 
وفي صيدا أقيم عصر أمس احتفال حاشد في ساحة الشهداء، دعماً .  عدد دول األمم المتحدة194رقم ال

لتوجه القيادة الفلسطينية بالذهاب إلى األمم المتحدة للحصول على العضوية الدائمة، وذلك بدعوة من قيادة 
وى الوطنية اللبنانية في منطقة صيدا، وبحضور ممثلي كافة الق» منظمة التحرير الفلسطينية«فصائل 

، »جبهة التحرير الفلسطينية«وتخلل االحتفال كلمات لكل من صالح اليوسف باسم . والفصائل الفلسطينية
التنظيم الشعبي «في لبنان، ومحمد ظاهر عن » حركة فتح«و» منظمة التحرير«وأبو أحمد زيداني باسم 

 دولة في العالم، 130لمدعومة من أكثر من أن القيادة الفلسطينية ا«وشددت الكلمات على . »الناصري
ستصل إلى إعالن دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن الفضل يعود لدماء الشهداء من 

وانه مهما كان موقف مجلس األمن . كل األطياف الفلسطينية والعربية، ولكل األسرى والمعتقلين
يجب أن «وأعربت الكلمات على أنه . قها الدولة الفلسطينيةفالمقاومة في فلسطين ستعلن بسواعدها وبناد

وعلى مؤسسات الشرعية الدولية أن تعترف بهذه الدولة، وبحق الشعب . يكون هناك دولة اسمها فلسطين
الفلسطيني بالدفاع عن كرامته ووجوده كيفما يشاء وحينما يشاء، وبحق العودة لكل فلسطيني في كل 

  .ونفتخر أننا من أمة منها شعب فلسطينأنحاء العالم فنحن نعتز 
  23/09/2011، السفير، بيروت
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  ردا على خطاب أوباما" التنمية األمريكية"تطالب بمقاطعة " الفلسطينيةالمنظمات األهلية " .42
إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس األمريكي باراك أوباما " شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية"قالت : رام اهللا
في افتتاح اجتماعات الهيئة العامة لألمم المتحدة، كشف عن عمق اإلنحياز ) 21/9(ربعاء أمس األ

  .األمريكي إلسرائيل
كشف زيف االدعاءات التي تحاول الواليات المتحدة تسويقها بعد الثورات "واعتبر البيان، أن الخطاب 

سان، وحق الشعوب في العربية على وجه الخصوص، بالحرص على الديمقراطية واحترام حقوق اإلن
  ".تقرير مصيرها

وجددت الشبكة في هذا اإلطار رفضها ودعوتها الستمرار وتوسيع دائرة المقاطعة الشعبية واألهلية 
التي تتبنى معاير تمويلية تتنافى وتسيء لكل التاريخ النضالي  "الرسمية لوكالة التنمية األمريكية، 

لفلسطيني، وتوصم هذا النضال باإلرهاب وتسعى عبر أساليب وممارسات لتخريب والوطني للشعب ا
المجتمع الفلسطيني وتصنيفه في خانات اإلرهابي وغير اإلرهابي، وفق معاير ظالمة تتنافى مع القوانين 
والتشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي، والتي عبرت القوى والفعاليات الفلسطينية عن رفضها لهذا 

لتمويل المشروط الذي يفرض على الشعب الفلسطيني، ويهدف إلى سلخ المؤسسات األهلية التي تتلقى ا
  ."هذا الدعم عن مجتمعها وأهداف الشعب الفلسطيني عموما 

  22/9/2011قدس برس، 
  

  بمشاركة عربية كبيرة" معرض فلسطين الدولي للكتاب"انتهاء االستعدادات إلقامة : غزة .43
، وذلك في "2011فلسطين الدولي للكتاب " الثقافة الفلسطينية في غزة، إلقامة معرض تستعد وزارة: غزة

غرب مدينة غزة، ) مهبط الطيران(المقبل، على أرض أنصار ) أكتوبر(الخامس من تشرين أول 
  .بمشاركة أكبر دور النشر العربية

ارته أنهت استعداداتها وقال الدكتور محمد المدهون وزير الثقافة في غزة، ورئيس المعرض، أن وز
رغم المعوقات، وتحديا للحصار اإلسرائيلي ا لمفروض على قطاع غزة للسنة الخامسة "إلقامة المعرض 

  ".على التوالي
وأضاف المدهون، في تصريح له، أنه سيكون هناك مشاركة مصرية وجزائرية وخليجية في المعرض، 

  .في المعرضمشيرا إلى أن خمسة وستين دار نشر عربية ستشارك 
  22/9/2011قدس برس، 

  
  ونتعرض لضغوطات شعبية هائلة " إسرائيل"هناك سالم بيننا وبين : عاهل األردن .44

قال العاهل األردني عبد اهللا الثاني في مقابلة مع المحطـة اإلذاعيـة             :  فايق حجازين  - بترا   -نيويورك  
 الطلـب الفلـسطيني بـاالعتراف       إن: وأجراها الصحافي ستيف إنـسكيب    ) ان بي ار  (راديو  , األمريكية
جاء نتيجة اليأس واإلحباط بسبب توقف المفاوضات التي لم تفض          , والذي يثير قلق بعض الدول    , بدولتهم

والرد على هذا القلق يتطلب بذل الجهود إلعادة الفلـسطينيين واإلسـرائيليين إلـى طاولـة                , إلى نتيجة 
  .ى حدوث هذه األزمةوإذا لم يحدث ذلك فإن الجميع مالم عل, المفاوضات

قال الملـك   , وإمكانية تخفيض مستوى هذه العالقات    " إسرائيل"وردا على سؤال حول عالقات األردن مع        
وأضـاف  . سيكون له آثار سلبية علـى المنطقـة       " صفر اليدين "إن خروج الفلسطينيين من األمم المتحدة       
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الناس يتساءلون لماذا هذه العالقـات      هناك سالم بيننا وبين إسرائيل ونتعرض لضغوطات شعبية هائلة و         "
  "قائمة مع أنها ال تنفع أحدا؟

23/9/2011العرب اليوم، عّمان،   
  

  التصريحات اإلسـرائيلية حول الوطن البديليشجبمجلس النواب : األردن .45
شجب مجلس النواب ما صدر أخيرا عن مسؤولين إسـرائيليين قـولهم أن األردن وطـن بـديل          : عمان

إننا كممثلين عن الشعب األردني نؤكد بكل حـزم     «ضاف مجلس النواب في بيان له أمس        وا. للفلسطينيين
وشدة رفضنا المطلق لمثل هذه التخرصات والتصريحات المجنونة التي من شأنها تأجيج الـصراع فـي                

  .»المنطقة من جديد
قابلـة للحيـاة علـى      واكد المجلس ان األردن والعالم الحر لن يقبل بأقل من قيام دولة فلسطينية مستقلة               

التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف وعلى أولئك اإلسرائيليين والدوائر الداعمة والمؤيدة            
  .لهم أن يعوا ويفهموا جيدا أن األردن لألردنيين وفلسطين للفلسطينيين

يـز الوحـدة    ودعا المجلس أبناء الوطن كافة إلى االلتفاف خلف قيادته الهاشمية ورص الـصفوف وتعز             
  .الوطنية لتفويت الفرص أمام المتربصين باألردن شرا أيا كانت مشاربهم

كما دعا األشقاء العرب والمسلمين واألصدقاء في العالم كافة والدول الداعمة لعملية الـسالم أن تتحمـل                 
تخـدم  لوقف مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والعبثية التـي ال           " إسرائيل"مسؤولياتها بالضغط على    

االستقرار في المنطقة، والعمل من اجل إجبار إسرائيل على تمكين الشعب الفلسطيني من إقامـة دولتـه                 
  .المستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني

23/9/2011الدستور، عّمان،   
  

   السفير اإلسـرائيلي احتجاجا على اإلساءة لألردنباستدعاء نائبا يطالبون 70 .46
الحكومة باستدعاء السفير اإلسرائيلي في عمان ومطالبته بتقـديم توضـيح            نائبا امس    70طالب  : عمان

  .  وشعبا وملكاأرضا لألردن إساءةلتصريحات نشرتها صحيفة إسرائيلية فيها 
واستنكر النواب في مذكرة تبنتها النائب ميسر السردية ما نشرته صحيفة يديعوت احرنوت الـصهيونية               

وقال النواب في   . »ي ال يقبله الشعب االردني وال الشعب الفلسطيني       عن وطن بديل في االردن، االمر الذ      
نطالب الحكومة بإثارة هذا الموضوع لدى جميع المحافل والهيئات واعالم المجلس بـإجراءات             «المذكرة  

  .الحكومة بهذا الخصوص
23/9/2011، الدستور، عّمان  

  
 "األقصى" الصمت حول الحفر تحت يستنكرمجلس النواب : األردن .47

أصدر مجلس النواب مساء أمس بيانا استنكر فيه بشدة الصمت العربي واإلسالمي حول             ): بترا (-عمان  
  .ما يجري من أعمال حفر وتهديم تحت المسجد األقصى وحوله

من أعمال إجرامية، والتعدي على الحقـوق الفلـسطينية فـي القـدس             " إسرائيل"ودان البيان ما تقوم به      
 المنازل والتهجير القصري للسكان، خاصة المجاورين للمسجد األقصى وقبـة         الشريف، من استيالء على   

وطالـب البيـان    . الصخرة المشرفة، والتوسع في المستوطنات من اجل تهويد القدس وتغييـر معالمهـا            
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إزاء هـذا التعنـت   " إسرائيل"البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية تحمل المسؤولية والوقوف في وجه     
  . اإلسرائيلياإلجرامي

23/9/2011الغد، عّمان،   
  

  "مؤامرة الوطن البديل" رفضها لـ المعارضة تؤكد: األردن .48
دعت أحزاب وقوى المعارضة إلى مسيرات اليوم تحت عنوان جمعة الـسيادة            : منتصر الديسي  - عمان

ك المتواصـل   الوطنية تعبيرا عن الرفض للتدخل األجنبي في الشؤون الداخلية ويأتي ذلك في إطار الحرا             
منذ أسبوعين ضد مؤامرة الوطن البديل حيث روجت له ادعاءات إسـرائيلية وتـصريحات مـسؤولين                
إسرائيليين تعتبر األردن وطنا بديال للفلسطينيين إضافة إلى تـسريبات وثـائق ويكلـيكس حـول هـذا                  

  .الموضوع
23/9/2011، الشرق، الدوحة  

  
  لديار المقدسة إلى اون فلسطينيحجاجاتفاقية لنقل : األردن .49

 وقعت أمس الخميس اتفاقية لنقل حجاج فلسطينيين من أسر الشهداء والجرحى واالسـرى              : بترا –عمان  
 حاج فلـسطيني مـن      3700وتهدف االتفاقية الى نقل      .الى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية      

  .مطار غزة الى السعودية الداء مناسك الحج وإعادتهم الى ديارهم
 توقع االتفاقية، على حرص الحكومة      حضري هذا الصدد شدد وزير النقل المهندس مهند القضاة، الذي           وف

  . الثاني لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطينيعبد اهللا العاهل األردنيبتوجيه مستمر من 
23/9/2011، الرأي، عّمان  

  
  ة الصهيونية وأحقادهااألردن لن يكون ممراً لألجند: "التيار الوطني" .50

 أنه يراقب باهتمام شديد المنهجيـة الـسياسية         ،أكد حزب التيار الوطني في بيان صدر عنه امس        : عمان
واإلعالمية التي تتبعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ويمينها المتطرف، تجاه األردن بكل ما تحمله هـذه               

الدولية وما تعكسه من ضحالة اإلسرائيليين      المنهجية من صلف واعتداء صارخ على الشرعية واألعراف         
السياسية في فهم الحالة األردنية، واهمين أن مخططاتهم ومشاريعهم التصفوية للقضية الفلسطينية يمكنها             

  .أن تجد لها موطئ قدم في غير أرض فلسطين المحتلة
وإلى ضـرورة تماسـك     وانتهى البيان إلى دعوة األردنيين إلى التنبه للمؤامرات التي تحاك ضد وطنهم             

الجبهة الداخلية والتفافها حول القيادة لمواجهة تلك المؤامرات وعدم إدخال البالد في أجواء سياسية غيـر                
  .محسوبة من شأنها خدمة المشروع الصهيوني وأطماعه

23/9/2011، الرأي، عّمان  
  

  1967 عام  الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيرانإقامة أهميةعلى  يؤكد جودة .51
على هامش  خالل مباحثاته    وزير الخارجية ناصر جودة في نيويورك امس االول          جدد:  بترا –نيويورك  

 ،مباحثات مع عدد من وزراء خارجية الـدول الـصديقة         خالل  اجتماعات الجمعية العامة لالمم المتحدة      
 على خطـوط الرابـع مـن        التأكيد على اهمية استئناف المفاوضات وصوال الى اقامة الدولة الفلسطينية         
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 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة الـسالم العربيـة             1967حزيران عام   
  .بجميع عناصرها

23/9/2011، الدستور، عّمان  
 

   في حزب اهللا أحدهم قيادي بارز"إسرائيل"ـ عمالء لخمسة اكتشاف ":الشرق األوسط" .52
ـ   : لندن ـ    »لشرق األوسط ا«أكدت مصادر مطلعة ل  من القيـاديين فـي الحـزب        5، اكتشاف حزب اهللا ل

ولم ينف .  منهم قيد االعتقال، بينما تمكن الخامس من الهرب      4وقالت المصادر إن    . يتعاملون مع إسرائيل  
  .حزب اهللا أو يؤكد الخبر بشكل رسمي بعد

ط تضارب في المعلومـات     وأفادت مصادر لبنانية أخرى بأن مسؤوال كبيرا في حزب اهللا قد اختفى، وس            
وقالت المـصادر   . »االشتباه في تعامله مع إسرائيل    «عن أسباب االختفاء، التي ردتها هذه المصادر إلى         

اختفى من منزله الواقع في الغبيري في الضاحية الجنوبيـة لبيـروت،            » س.م«إن القيادي في حزب اهللا      
  .عا، أو اقتيد إليه كرهاوأن والديه وزوجته ال يعرفون المكان الذي غادر إليه طو

23/9/2011، الشرق األوسط، لندن  
  

   السعي الفلسطيني لالعتراف بالدولة في األمم المتحدةحيالمواقف سياسية : لبنان .53
صدرت العديد من المواقف السياسية التي تناولت مسألة إعالن الدولة الفلسطينية، داعيـة الـى الوحـدة                 

  .والتمسك بالحقوق الثوابت
مصطفى حمدان، بعد لقائه االمين العام      » المرابطون«إلطار، أشار أمين الهيئة القيادية لحركة       وفي هذا ا  

الكفاح المسلح والفعـل    «فيصل الداود، على رأس وفد امس، الى أن         » حركة النضال اللبناني العربي   «لـ
لـى االلتحـام    الشعب الفلسطيني ا  «، داعيا   »المقاوم في فلسطين هو الطريق الوحيد لتحرير كل فلسطين        

الهدف األميركي هو حماية إسرائيل والحفاظ على ما يسمى دولة اسرائيل،           «ورأى الداود أن     .»واالتحاد
  .»وما جرى في األمم المتحدة يؤكد هذا الدور

برئاسة مسؤول العالقات   » حركة الجهاد اإلسالمي  «وأثنى العالمة السيد علي فضل اهللا بعد لقائه وفدا من           
المواقف الفلسطينية المخلصة التي تأخذ الحق الفلسطيني فـي االعتبـار،           « البطش، على    الخارجية خالد 

أي «بدوره لفت البطش االنتباه إلى أن       . »وترفض الخضوع لكل الضغوط، وخصوصا الضغوط الغربية      
خطوة سياسية فلسطينية لن تكون مقبولة إذا كانت على حساب حقوق الشعب الفلـسطيني فـي أرضـه                  

  .»لالجئينوعودة كل ا
23/9/2011، السفير، بيروت  

  
   فرصة لتجنب العدالةها تعطيوواشنطن...  قراراً من مجلس األمن89 تحترم لم "إسرائيل: "أردوغان .54

جغرافيـة الـشرق   "أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيـب أردوغـان أن     :  مينا العريبي  - نيويورك
 اإلسرائيلي جار ألكثـر مـن       -الصراع العربي   "وقال إن   .  وأنها تتطلب تحركات دولية    "األوسط تتغير 

وأضـاف  . "نصف قرن، وحقيقة أن هذه المشكلة لم تحل بعد، هي أكبر ضربة للعدالة الدولية حتى اليوم               
ـ    "  قرارا من مجلس األمن تعتبر ملزمة وهناك مئات القرارات مـن الجمعيـة              89 إن إسرائيل لم تلتزم ب

ن المؤسف أن األمم المتحدة وقفت عاجزة عن حل المعاناة اإلنسانية           م" :وقال. "العامة وتتجاهلها إسرائيل  
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متى ستتخذ األمم المتحدة اإلجراءات المطلوبة، هل ستبقى صامتة أم هل           : السؤال هو .. للشعب الفلسطيني 
ال يمكن أن تبقى هذه المسألة من دون حـسم ويجـب أن             "وشدد على أنه    . "األمم المتحدة ستأخذ دورها؟   

  ."مع الدولي من دون تأخير ويجب أن يساعد على تضميد هذا الجرحيعمل المجت
من أهـم   "وقال  . وطالب أردوغان من الدول األعضاء تأييد الطلب الفلسطيني للعضوية في مجلس األمن           

الخطوات التي يجب اتخاذها إدراك وتحقيق المطالب العادلة للشعب الفلسطيني وأن يكون هنـاك ممثـل                
نؤيد اعتراف بدولة فلسطين من دون شروط، وسنستمر فـي          "وأضاف  . "خذ موقعها لدولة فلسطين وأن تأ   

وأضاف . " اإلسرائيلي واالعتراف بدولة فلسطين وتحقيق المصالحة      -العمل من أجل حسم النزاع العربي       
  ."هذا االلتزام ضمن التزامنا بالقانون الدولي والمسؤولية التي نستشعرها في هذا المجال"

األروقة في الواليات المتحدة تعطي إسرائيل      " :وقال. "إسرائيل"وغان دور واشنطن في دعم       انتقد أرد  كما
فرصة تجنب العدالة بذريعة األعمال غير الشرعية ولكن هذا لن يضمن األمن الذي تحتاجـه إسـرائيل                 

يجب أن  "  محذراً "أود مرة أخرى أن أناشد إسرائيل بأنه ال يوجد شيء يحل محل السالم            "وأضاف  . "اليوم
ويجـب  .. تقرأوا الحقيقة الجديدة في الشرق األوسط وأنه ال يمكن مواصلة العيش في بيئة مـن النـزاع                

  ."ممارسة الضغط على إسرائيل حتى تحقق السالم
على إسرائيل أن تعتذر وأن تـدفع       " وقال   ،وتطرق أردوغان إلى الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية       

وحرص أردوغان على القـول      ."عن غزة وإال لن يتغير الوضع الحالي      التعويضات وأن ترفع الحصار     
إذا أردت إرسال   ": وقال. وانتقد حصار غزة  . بأنه ال توجد مشكلة مع الشعب اإلسرائيلي بل مع حكومته         

  ."صندوق من الطماطم إلى إسرائيل تحتاج إلى تصريح
  23/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  يركي يضع الدولة الفلسطينية رهينة في يد حكومة نتنياهو األمالطرح: الجامعة العربية .55

 أعرب األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلـة              :القاهرة
، عن انزعاجه إزاء ما جاء في خطاب الرئيس األميركي باراك           22/9 السفير محمد صبيح، يوم الخميس    

وقال صـبيح إن أوبامـا تجاهـل     .لعامة لألمم المتحدة أمس بشأن الدولة الفلسطينية      أوباما أمام الجمعية ا   
اإليجابيات الكثيرة التي قدمها الجانب العربي والفلسطيني من أجل السالم والجهود الهائلة التي بذلت فـي             

نيـاهو  واعتبر أن الرئيس األميركي يضع مصير الدولة الفلسطينية رهينة في يد حكومـة نت              .هذا الشأن 
 هذه الدولة وهو ما يجعل قيامهـا مـستحيال وفقـا لهـذا الطـرح                اليمينية المتطرفة التي ال تريد أصالً     

إن موقف الواليات المتحدة األميركية غير منصف ويشجع التطرف اإلسرائيلي وهـو            : وتابع .األميركي
  .يفقدها مصداقيتها كراع لعملية السالم، ويعزز التطرف في المنطقة

في مجلس األمن ضد طلب فلسطين الحصول على        ) الفيتو(لتهديد األميركي باستعمال حق النقض      وانتقد ا 
ألن األوضـاع ال يمكـن أن       "عضوية  كاملة في األمم المتحدة، مطالبا بإعادة تقييم السياسة األميركيـة             

  ."تقد للعدالةتستمر بهذا الشكل، وال يمكن تحقيق االستقرار في المنطقة طالما ظل الشعب الفلسطيني يف
  22/9/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
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   أعضاء في الكونغرس إلفشال االعتراف بفلسطينبتحركاتالجامعة العربية تندد  .56
انتقدت جامعة الدول العربية في تقرير أصدره قطاع فلسطين بالجامعة، أمس لرصد تحركـات               :القاهرة

كاملة للدولة الفلسطينية في األمم المتحدة، مواقـف عـدد مـن أعـضاء              الكونغرس إلفشال العضوية ال   
الكونغرس األمريكي المناوئة لحقوق الشعب الفلسطيني، وطالبت بوضع حد لتلك المواقف التـي وصـل               

  . "إسرائيل"تطرفها إلى حد طالب بعض النواب بضم الضفة الغربية إلى 
 مـن الـشهر     15 ـي األمريكي وجهوا رسالة في ال      عضواً من الحزب الديمقراط    60إن   التقرير،   وقال

االعتراف بالدولة الفلسطينية سيؤدي إلـى نتـائج مـدمرة          " دولة أوروبية مفادها أن      40الحالي إلى قادة    
 يوم  عضو مجلس النواب الجمهوري جو وولش عرض مشروعاً       "وأن  ،  "لعملية السالم في الشرق األوسط    

  ." عضواً آخرين30وأيد هذا المشروع  يدعم ضم إسرائيل الضفة الغربية، 19
حاكم والية تكساس النائب الجمهوري ريك بيري، المرشح للفـوز بترشـيح الحـزب              "وقال التقرير إن    

 سبتمبر تنظيم مسيرة في والية نيويورك       / أيلول 20الجمهوري لالنتخابات الرئاسية األمريكية، أعلن في       
 ما نشره المرشـح     من ضمن تحركات الكونغرس أيضاً    " أن    الفتاً إلى  ،ضد االعتراف بالدولة الفلسطينية   

الطلـب العربـي والفلـسطيني كارثـة        " سبتمبر واعتبر فيه أن      / أيلول 20الجمهوري ميت رومني يوم     
دبلوماسية كاملة ونتيجة للجهود المتكررة للرئيس أوبامـا للتـضحية بإسـرائيل ونـسف موقفهـا مـن                  

  ."المفاوضات
  23/9/2011الخليج، الشارقة، 

  
  "دولة فلسطينية مستقلة"إلى االعتراف بـ" الحرالعالم "شيخ األزهر يدعو  .57

 إلـى حض شيخ األزهر أحمد الطيب، الدول العربية واإلسالمية ودول العالم الحر على الوقوف              : القاهرة
. جانب الشعب الفلسطيني والتصويت لمصلحة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها شرقي القـدس            

 إلىإن األزهر يتوجه إلى كل دول العالم الحر للوقوف           "،أمسوقال في بيان وجهه إلى المجتمع الدولي،        
جانب فلسطين من أجل أن تنعم باالستقرار مثلها مثل بقية دول العالم وذلك بالتصويت لمـصلحتها غـدا                  

العالم الحـر إلـى     "ب مجدداً   ودعا الطي  ."في الجمعية العامة لألمم المتحدة لالعتراف بها      ) اليوم(الجمعة  
الوقوف ضد اإلدارة واإلرادة األميركية بعد إعالنها استخدام حق الفيتو ضد إقامـة الدولـة الفلـسطينية                 

 بالضغط على األمم المتحدة لالعتـراف       "، مطالباً رؤساء الدول اإلسالمية وكل دولة ذات تأثير        "المستقلة
تها والوقـوف ضـد اإلدارة األميركيـة الداعمـة للكيـان            بفلسطين ومساندة القيادة الفلسطينية في مهم     

ن فلسطين تريد أن تعيش بسالم واستقرار مثلها مثـل          إ"واختتم شيخ األزهر بيانه بالتساؤل،       ."الصهيوني
  ."بقية الدول، فلماذا تحرم من هذا الحق؟

  23/9/2011الراي، الكويت، 
  

  س حالًّ للمشكلة الفلسطينيةالتوجه لألمم المتحدة لي: المصري" الحرية والعدالة" .58
 المسلمين في مصر، فـي بيـان        اإلخوان، الذراع السياسي لجماعة     "الحرية والعدالة " أكد حزب    :القاهرة

 أن التوجه لألمم المتحدة لقبول عضوية دولة فلـسطين فـي المنظمـة              ،22/9تلقته قدس برس الخميس     
ولكـن  "، إال أن الحزب استدرك بـالقول    "بداية الحل ليس حال للمشكلة الفلسطينية، وقد ال يكون        "الدولية،  
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الشعب الفلسطيني من حقِّه اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتحريك قضيته، والتي يصمت عليها العالم، بسبب               
   ".الدعم الغربي غير المحدود لالحتالل اإلسرائيلي

دولة فلسطين فـي األمـم       أن موقف اإلدارة األمريكية الرافض لقبول عضوية         ،بيانالوأكد الحزب، في    
في مجلس األمن ويمارس كافة الضغوط على السلطة الفلـسطينية،          " الفيتو"المتحدة، والذي يهدد باستخدام     

  . للسياسات العدوانية لإلدارات األمريكية المتعاقبة تجاه الدول العربية واإلسالميةاًيمثل استمرار
  22/9/2011قدس برس، 

  
  بحت عقبة في طريق السالم وليست راعية له أصأميركا:  المصريالوفدحزب  .59

 برئاسة الـسيد    22/9  أعرب المكتب التنفيذي لحزب الوفد المصري، في اجتماعه يوم الخميس          :القاهرة
البدوي، رئيس الوفد، عن بالغ قلقه تجاه األحداث التي تشهدها المنطقة بخصوص طلب فلسطين الحصول               

هذا الطلب العادل من مواقـف مختلفـة، خاصـة موقـف            على عضوية األمم المتحدة، وما ترتب على        
الواليات المتحدة وضغطها المعلن على الدول األعضاء في مجلس األمن والجمعية العمومية إلجهـاض              

قبل أن تطالبنا أميركا بالصداقة يجب أن تعلم        "ورأى المكتب التنفيذي لحزب الوفد أنه        .التحرك الفلسطيني 
سرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية يلقى استياء عالميا وشـعبيا عارمـا            أن منطقها الغريب الداعم إل    

أصبحت عقبة في طريق السالم وليست      "واعتبر الوفد أن أميركا      ."ستدفع أميركا ثمنه إن عاجالً أو آجالً      
  ."راعية له

  22/9/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  عدات لفلسطين دوالر كمسايمليونماليزيا تقدم  .60
 مليون دوالر كمساعدات إلى الـسلطة الوطنيـة         2 أعلنت ماليزيا اليوم الجمعة، عن تبرعها بـ         :القاهرة

 الماليزية عن بيان أصدرته وزارة الخارجية في كوااللمبور قولها          "برناما"ونقلت وكالة أنباء     .الفلسطينية
نظيره الفلسطيني رياض المالكي فـي مقابلـة        إن هذه المساهمة سلمها وزير الخارجية حنيفة أمان إلى          "

  ."خاصة بمكتب المندوب الماليزي الدائم في األمم المتحدة في نيويورك
  1/9/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
   إغاثية للمتضررين في غزةقوافلر السعودية تسّي .61

العزيز إلغاثـة الـشعب      اهللا بن عبد   بدسيرت حملة خادم الحرمين الشريفين الملك ع      :  واس - الرياض
الفلسطيني بغزة القافلتين اإلغاثيتين الثانية والثالثة للمتضررين في قطاع غزة محملتين بأصناف متنوعـة              

وتأتي هذه المساعدات التي تبلغ كلفتها اإلجمالية ثالثة ماليين دوالر، إنفاذا لتوجيهات             .من المواد الغذائية  
 ألـف   56 برنامج إغاثي عاجل لألسر األشد تضرراً في قطاع غزة من خالل تأمين              اهللا بتنفيذ  الملك عبد 

  .نرواو، وذلك بالتعاون مع األ غزةسلة غذائية للتخفيف من أثر األزمة اإلنسانية التي يعيشها أهالي قطاع
  23/9/2011، )السعودية(الوطن أون الين،
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  الكرامة عبور غزةناشط تونسي يناشد السلطات المصرية السماح لقافلة  .62
ناشد رئيس مجلس جمعية أصدقاء المستشفيات في تونس الـشيخ رضـوان النخالـة، الحكومـة                : غزة

المصرية والمجلس العسكري السماح لقافلة الكرامة التونسية عبور غزة من خالل معبـر رفـح البـري        
نه لقدس برس    النخالة في تصريح صحفي مكتوب أرسلت نسخة م        شددو .الواصل بين قطاع غزة ومصر    

على ضرورة أن تسمح السلطات المصرية لكافة القوافل والوفود بدخول غزة وفتح معبر رفـح بـشكل                 
  .كامل استجابة لنداء اإلنسانية والجوار

  22/9/2011قدس برس، 
  

  ال تصويت لطلب عضوية فلسطين في مجلس األمن قبل أسابيع: فرنسا .63
ة الفرنسي آالن جوبيه بعد لقاء الرئيس نيكوال ساركوزي         قال وزير الخارجي  :  رندة تقي الدين   -نيويورك  

برئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو بحضوره، إن نتانياهو أخذ علماً بعرض ساركوزي ورغبته             
  .في خلق ديناميكية جديدة الستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 يحصل في الدول العربية من ثورات في إطـار الربيـع            وقال جوبيه إن ساركوزي يرى انه في ظل ما        
: وأضـاف . العربي، من غير المقبول أن يبقى الوضع القائم على ما هو عليه بين إسرائيل والفلسطينيين              

مصر، والعالقات بين تركيا وإسرائيل توترت، فالطريقة الوحيدة        : قلنا إلسرائيل إن كل شيء حولها تغير      "
نتفهم نهج الفلسطينيين في الذهاب إلى      : "وأوضح".  اتفاق سالم مع الفلسطينيين    لضمان أمنها هي أن تعقد    

  ".األمم المتحدة ألنهم فقدوا الصبر، لكنه نهج سيؤدي إلى الفشل
في : "وعما إذا كانت فرنسا ستمتنع عن التصويت لتأييد عضوية كاملة للفلسطينيين في مجلس األمن، قال              

وأضاف أن عنـدما    ". مطروحة، وجهودنا تهدف إلى عدم طرحها اآلن      الوقت الحاضر، هذه المسألة غير      
يسلم الرئيس محمود عباس األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون طلب عضوية الدولـة اليـوم، فـإن                   

، )قبـل التـصويت  (ستمضي أسابيع عدة على األرجح : وأوضح. النظر في هذا الموضوع سيأخذ أسابيع 
. ثمة وقت إذاً أمامنـا    : "وأضاف". ذه األسابيع لتطوير االقتراح الذي قدمناه     وسيكون من الممكن اغتنام ه    

ينبغي توفير الظروف السـتئناف     "واعتبر انه   ". هذا الوقت تحديداً سننتهزه للعمل على االقتراح الفرنسي       
  .دون شروط مسبقة مثل تجميد االستيطان" المفاوضات

فيـه  "ئاسة الفرنسية أن الحديث كان طـويالً جـداً و          نتانياهو، وصفت أوساط الر    -وعن لقاء ساركوزي    
الكثير من الحيوية والصراحة، ولم يظهر نتانياهو سلبية ألنه أراد فهم تفاصيل الطرح الفرنسي وطـرح                

  ". أسئلة عديدة عنها، ثم تم االتفاق على االستمرار بالحوار حولها
اإلدارة األميركية ال ترغب في أي توجـه        وقالت بعد لقاء ساركوزي بنظيره األميركي باراك اوباما إن          

إلى األمم المتحدة، سواء مجلس األمن أو الجمعية العامة، في حين أن فرنسا تعتبر انه إذا كـان هنـاك                    
في إصدار بيان، ينبغي إيجاد حل للتقدم، وهـو مكانـة           " الرباعية"في مجلس األمن وفشلت اللجنة      " فيتو"

  . العامة، مع إطالق المفاوضات ومؤتمر مانحين في باريسمراقبة للدولة في تصويت في الجمعية
وهو يعمل  " الرباعية"وقالت األوساط إن أولوية اوباما كما عرضها على ساركوزي هي إصدار بيان لـ              

  " الرباعيـة "عليه مع ممثل اللجنة توني بلير، رغم انه يدرك انه في حال لم تكن هناك موافقة على نص                   
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 يعارض نهج التوجه إلى األمم المتحدة، فإنه يرى انه قد يكون مفيـداً أن يقـوم                 من الطرفين، ورغم انه   
 .األوروبيون بلعب دور عبر التحرك في الجمعية العامة للتصويت على الدولة الفلسطينية بصفة مراقب

  23/9/2011، الحياة، لندن
  

  ينثالثون سفيراً وقنصالً في المانيا يطالبون برلين باالعتراف بدولة فلسط .64
 سفيراً وقنصالً في المانيـا فـي كتـاب إلـى وزارة             30دعا أكثر من    :  نورالدين الفريضي  -بروكسيل  

وعلى الصعيد األوروبي ككـل، طالبـت المجموعـة         . الخارجية األلمانية إلى االعتراف بدولة فلسطين     
ـ             ى التـصويت   االشتراكية في البرلمان األوروبي، ثاني أكبر مجموعة سياسية، حكومات دول االتحاد ال

وينتظر أن تتزايد الـدعوات وتتـسع حمـالت          .لفائدة عضوية فلسطين الكاملة في منظمة األمم المتحدة       
ويجري . المطالبة بقبول عضوية فلسطين في األمم المتحدة ورفع مستوى تمثيلها في عواصم دول االتحاد             

  ".اجل الديموقراطيةشريك من "مجلس اوروبا محادثات الستكمال اجراءات قبول فلسطين في صفة 
  23/9/2011، الحياة، لندن

  
  لكل األطراف" مخارج مشرفة"اقتراحات ساركوزي توفر : مصادر فرنسية .65

تعتبر مصادر رسمية فرنسية أن المقترحات التي طرحهـا الـرئيس الفرنـسي             : ميشال أبو نجم  : باريس
" نزع فتيل القنبلة المتفجـرة    "أنها  نيكوال ساركوزي، في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، من ش          

التي كان من المتوقع أن يثيرها طلب السلطة الفلسطينية وإصرارها على العضوية الكاملة لدولة فلسطين               
  .من مجلس األمن

فمن جهة، ضمنت للفلسطينيين أن     . لكل األطراف " مخارج مشرفة "وتؤكد هذه المصادر أن باريس وفرت       
ن نيويورك، ما كان سيعني نزع أي مصداقية عن السلطة وعـن الـرئيس              م" فارغي األيدي "ال يعودوا   

. محمود عباس، فضال عن تقديم انتصار سياسي داخلي لحماس التي انتقدت منذ البداية مبـادرة الـسلطة        
  .واألخطر من ذلك أن فشل السلطة يمكن أن يثير اضطرابات وقالقل لن تكون في مصلحة الفلسطينيين

مجلس األمن، حيـث    " ورطة"الواليات المتحدة األميركية من     " أنقذت" باريس أنها    ومن جهة ثانية، ترى   
وجاء االقتـراح   . إلجهاض المشروع الفلسطيني  ) الفيتو(هددت واشنطن باللجوء إلى استخدام حق النقض        

يمكن أن  " مرحلي"و" حل وسط "الفرنسي بإعطاء فلسطين صفة الدولة المراقبة غير العضو، ليكون بمثابة           
كون بديال مؤقتا عن طلب العضوية الكاملة، التي قال عنها وزير الخارجية، آالن جوبيه، أكثر من مرة،                 ي

  .في الوقت الحاضر" غير ممكنة"إنها 
غير أن باريس أسدت خدمة ثانية إلى واشنطن، إذ إنها تعمل على أن ال يطرح الطلب الفلـسطيني أبـدا                    

به رسميا اليوم إلى األمين العام لألمم المتحدة بـان كـي            على التصويت رغم أن الرئيس عباس سيتقدم        
  . مون

في االمتناع عن كشف طبيعة التـصويت إلـى زيـادة           ) واألوروبي(فمن جهة، ساهم الموقف الفرنسي      
الضغط على الفلسطينيين، وتنبيههم إلى أن طلب العضوية الكاملـة قـد ال ينـال األصـوات التـسعة                   

  . واشنطن إلى اللجوء إلى الفيتوالضرورية، وبالتالي لن تحتاج 
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ومن جهة أخرى ترى باريس أنها أنقذت أيضا اإلسرائيليين من عزلـة متزايـدة بتقـديمها مقترحـات                  
، أي أن تفضي ليس فقط إلى تأخير حصول فلسطين على العـضوية             "كليتها"، آملة أن تؤخذ في      "وسطية"

  .كما اقترحها ساركوزي" ةعلى أسس جديد"الكاملة، بل إلى استئناف مفاوضات السالم 
 23/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  وفيتو أمريكي.. ثمانية مترددة.. خمس دول تؤيد: التصويت للدولة الفلسطينية بمجلس األمن .66

اعلنت خمس دول هي البرازيل والصين ولبنان وروسيا وجنوب         :  وكاالت األنباء  - نيويورك -الدستور  
اال ان الواليـات المتحـدة      .  انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية     افريقيا عن عزمها التصويت لصالح    

احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس االمن اعلنت انها ستستخدم حق النقض الذي تتمتع به اذا                 
واعلنت كولومبيا انها ستمتنع عـن التـصويت فـي حـال            . دعت الحاجة العتراض المسعى الفلسطيني    

  .اجرائه
ثمانية االخرى وهي البوسنة والهرسك وبريطانيا وفرنسا والغابون والمانيا والهند ونيجيريـا            اما الدول ال  

وستتيح المهلة بين تقديم الطلب والنظر فيه امام مجلس االمن المجال           . والبرتغال، فلم توضح نواياها بعد    
وجهوا الى الجمعيـة    ففي حال الفشل امام مجلس االمن، بامكان الفلسطينيين ان يت         . في درس بدائل اخرى   

واقترح الـرئيس الفرنـسي نيكـوال       . العامة لطلب الحصول على وضع دولة غير عضو بصفة مراقب         
ساركوزي االربعاء وضعا مشابها بصفة مؤقتة للفلسطينيين، ودعاهم مـع االسـرائيليين الـى القبـول                

  .بحلول عام" نهائي"للتوصل الى اتفاق سالم " تسويات"ب
  23/9/2011، الدستور، عّمان

 
  زعيمان من الجالية اليهودية بفرنسا يؤكدان دعمهما لعضوية فلسطين باألمم المتحدة .67

قال داني بانديت كوهين وعوفر بورن من زعماء الجالية اليهودية في فـرنس، إن إسـتراتيجية                : رام اهللا 
ـ             ي إسـتراتيجية   الرئيس محمود عباس من أجل الحرية واالستقالل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ه

   .حكيمة، وعبرا عن دعمهما للتوجه الفلسطيني إلى مجلس األمن
  22/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  تنفي أن تكون قد تهجمت على الشيخ أحمد ياسين" األونروا" .68

 أن تكون قـد  يوم أمس" األونروا"نفت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : غزة ـ أشرف الهور 
تهجمت على أي من رموز الشعب الفلسطيني، عقب اتهامها بالتهجم على الشيخ أحمد ياسـين مؤسـس                 

وجاءت إثارة هذه المسألة في خيمة تضامن مـع         . "غير حقيقية "وأكدت أن تلك االدعاءات      .حركة حماس 
 الدولية ثالثة أشهر بـدون      سهيل الهندي الذي أوقفته الوكالة    " األونروا"رئيس اتحاد الموظفين العرب في      

  .راتب
  23/9/2011، القدس العربي، لندن
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   ضعف احتياطي الواليات المتحدة من النفط من الصخر الزيتييمتلكاألردن : خبير عالمي .69
قال خبير النفط العالمي ومدير الخدمات االستشارية لسوق النفط في بريطانيا ممدوح سالمة إن : عمان

 مليار طن غالبيتها 70 مليار طن إلى 40الصخر الزيتي في األردن يقدر بـاالحتياطي المؤكد من "
 4يسهل التنقيب عنها والوصول إليها فيما تقدر كمية النفط التي يمكن استخراجها من هذا االحتياطي بـ 

 مليار برميل من النفط وهذه الكمية تساوي ضعف احتياطي 51-29 مليار طن أو ما يساوي 7إلى 
  .لمتحدة من النفط تقريباالواليات ا

ما (ولفت إلى أن الصخر الزيتي األردني هو من أفضل األنواع في العالم من حيث كثافته إذ تصل إلى 
للرمال القطرانية في كندا أو النفط بالغ الثقل في   % 8-7مقارنة مع   % 15تساوي ) ARI(يعرف 

  ".فنزويال أو الصخر الزيتي في الواليات المتحدة
ألكثر من اثنين وستين عاما واألردن يكافح رغم قلة مصادره الطبيعية لرفع "محاضر القول وخلص ال

مستوى معيشة شعبه وبذلك فإن إيجاد مصدر جديد للدخل سيعزز االقتصاد األردني ويرفع المستوى 
  ".المعيشي للشعب األردني خالل القرن الحادي والعشرين وما بعد

 23/9/2011، الغد، عّمان
  

  ؟"سرائيلإ" الشكل الى بهذاوباما أ إنحاز لماذا .70
رحبت المنظمات اليهودية االمريكية بالخطاب الذي القاه الرئيس باراك اوباما امام           :  واشنطن –بول آدامز 

الجمعية العام لألمم المتحدة، وهو الخطاب الذي وصفه االعالم بأنه اكثـر خطاباتـه تأييـدا وانحيـازا                  
  .السرائيل

ى ما يقوله اآلملون بالفوز بترشيح الحزب الجمهوري فـي االنتخابـات الرئاسـية              ولكن اذا استمعت ال   
  .المقبلة، فستخرج بانطباع مغاير تماما

ففي يوم الثالثاء الماضي، خرج علينا ريك بيري، حاكم والية تكساس واوفر المتنافسين حظـا بـالفوز                 
جيع الفلسطينيين على الـسعي لنيـل       بترشيح الجمهوريين، بتصريح حمل فيه الرئيس اوباما مسؤولية تش        

  .عضوية االمم المتحدة
بكل بساطة، كان بوسعنا ان نتجنب هذا الموقف الخطير لو لم تكـن سياسـة               : "وقال بيري في تصريحه   

  ."اوباما الشرق اوسطية بهذه السذاجة والغطرسة والتضليل والخطورة
 ميت رومني، فوصف ما يحـدث فـي         اما منافس بيري على الترشح، حاكم والية ماساشوسيتس السابق        

تتويج لمحاوالت الرئيس اوباما الحثيثة في السنوات       "وأكد انه   " كارثة دبلوماسية محققة  "االمم المتحدة بأنه    
  ." اي رميها للذئاب-الثالث الماضي لرمي اسرائيل تحت الحافلة 

  إغواء الناخبين
لكثير عن طريق التركيز على عداء الرئيس       يشعر الطامحون للترشح عن الجمهوريين بأنهم يمكنهم جني ا        

  .اوباما المزعوم السرائيل
فبالنسبة للجمهوريين، يتعلق هذا االمر بجذب المسيحيين المحافظين شديدي التعلق باسرائيل كما يتعلـق              

  .بشحذ تأييد الناخبين اليهود
 الذين يـصوتون    -ولكن ما حدث مؤخرا على المسرح السياسي بنيويورك يشير الى ان اصوات اليهود              

  . اصبحت خاضعة لتنافس المتنافسين-تقليديا للمرشحين الديمقراطيين 
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ففي االنتخابات التكميلية التي اجريت في المدينة لملء مقعد مجلس النواب الذي شغر باسـتقالة النائـب                 
ترنر ، تمكن المرشح الجمهوري رجل االعمال بوب        )الذي استقال بسبب فضيحة اخالقية    (انطوني واينر   

من التغلب على منافسه الديمقراطي المخضرم في دائرة انتخابية كانت حكرا للـديمقراطيين منـذ عـام                 
1920.  

وقد استثمر الجمهوري ترنر بنجاح تململ الناخبين اليهود حول سياسة اوباما الشرق اوسطية واستفاد من               
  .دعم عمدة نيويورك االسبق الديمقراطي اليهودي اد كوخ

إن انتخاب بوب ترنر سيعث برسـالة       : " قال في رسالة وجهها للناخبين قبيل يوم التصويت        وكان كوخ قد  
  ."مدوية الى الرئيس اوباما مفادها اننا لسنا راضون عن الطريقة التي يعامل بها اسرائيل

ورغم ان نتيجة التصويت في هذه االنتخابات التكميلية عكست قلق الناخبين من االوضاع االقتـصادية،               
 المرشحين الجمهوريين في الدوائر االخرى ذات االعداد الكبيرة من الناخبين اليهود البد انهم انتبهوا               فإن

  .الى فحوى رسالة كوخ
  قرة عين الكونغرس

اما الكونغرس االمريكي بمجلسيه، فما برح حصنا مواليا السرائيل، كما شهدت علـى ذلـك تهديداتـه                 
يكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية في حال لجوئهـا الـى االمـم             المتوالية بحجب المعونة المالية االمر    

  .المتحدة سعيا للعضوية
. فليس للمرة االولى، اتخذ الكونغرس موقفا اكثر تشددا بتأييد اسرائيل من الحكومـة االسـرائيلية ذاتهـا               

كومـة  وكانت صحيفة النيويورك تايمز قد كشفت ان وزارة الخارجية االمريكية اسـتعانت بـرئيس الح              
االسرائيلية بنيامين نتنياهو لكي يقنع اعضاء الكونغرس بعدم حجب تلك المعونة عن الفلسطينيين، حيـث               
كان يخشى ان تؤدي تلك الخطوة الى عرقلة برامج تدريب الشرطة الفلسطينية مما قد يؤثر سـلبا علـى                   

  .امن اسرائيل
ما ورئيس الحكومة االسرائيلية، فقـد حظـي         بين ادارة اوبا   - والفاترة احيانا    -ورغم العالقات المعقدة    

  .أيار المنصرم/ نتنياهو بترحيب قل نظيره عندما القى كلمة امام مجلسي الكونغرس في مايو 
  . مرة في حفاوة ال يحلم بها اوباما ذاته36فقد صفق النواب والشيوخ له وهم واقفون 

ئيل في الكـونغرس ال يعتـرف بـالفوارق         ولم تفت نتنياهو ان يشير الى ان التأييد الذي تحظى به اسرا           
ارى العديد من االصدقاء القدامى هنا، وكذلك العديد من اصدقاء اسرائيل الجدد ايضا،             : "الحزبية، إذ قال  

  ."من ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء
 من اعضاء الكونغرس من الحزبين قد زار اسرائيل في الصيف الماضي، كمـا              80وكان وفد مكون من     

نافس النواب فيما بينهم لطرح مشاريع قوانين مؤيدة السرائيل بما فيها مشروع يقر بحق الدولة العبرية                يت
 وآخر يقضي بقطع المعونـات      - وهو مشروع طرحه احد النواب الجمهوريين        -في ضم الضفة الغربية     

رحـه نائـب     وهـو مـشروع اقت     -العسكرية عن اي بلد يؤيد الطلب الفلسطيني لعضوية االمم المتحدة           
  .ديمقراطي

ورغم ان الكونغرس قد ابدى تعاطفه القوي مع اسرائيل في السابق، فإن الجو الحالي يعقد جهود الرئيس                 
  .اوباما وهو يحاول شق طريق آمن وسط حقل االلغام الدبلوماسي الشرق أوسطي
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فاالنتخابات . رئيس االمريكي كما يمثل هذا الجو المفرط في التأييد السرائيل تحديا سياسيا داخليا بالنسبة لل            
 ممـا قـد     -الرئاسية على االبواب، وبدأ معها الموسم التقليدي للحذر فيما يخص العالقات مع اسرائيل              

  .يفسر النبرة التي تكلم بها الرئيس اوباما في الجمعية العامة يوم االربعاء
  22/9/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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  محمد بدير
لم تفلح الحكومة اإلسرائيلية، برغم صافرات اإلنذار السياسية التي مأل طنينها األجواء اإلسرائيلية علـى               

أمواج بات  . امتداد األشهر الماضية، في إيجاد الصيغ الوقائية المالئمة لمواجهة األمواج العاتية المتوقعة           
ار الذي تخشى تل أبيب أن تُخلّفها كبير إلى الحد الذي يـدفع لجنـة الخارجيـة                 واضحاً أن حجم األضر   

وليس أدل على التهديـد الـذي       . واألمن في الكنيست إلى حجب تقرير خاص أعدته عن هذا الموضوع          
تستشعره إسرائيل من وراء االعتراف األممي بدولة فلسطينية من إقرار وزيـر خارجيتهـا المـشهور                

  .عرب وتحقيره لكل ما يفعلونه بذلكباستخفافه بال
إعالناً فلسطينياً أحادي الجانب من شـأنه أن يحـدث          «في تصريحٍ له قبل أيام، قال أفيغدور ليبرمان إن          

  .»تداعيات خطيرة بعيدة المدى
تحذير مبطن من ردود الفعل التي قد تقـدم عليهـا           » إسرائيل بيتنا «قد يكون األرجح أن ما قصده زعيم        

 في حال مضي السلطة الفلسطينية في خططها الرامية إلى استحصال على اإلقرار األممي بدولة               إسرائيل
وهو أعلن بالمناسبة عن إجراءات اقترحها ضمن هذا السياق، من بينها ضم المستوطنات وإلغاء              (مستقلة،  

يلغـي الجانـب    ، إال أن ذلـك ال       )اتفاقيات أوسلو وحجز األموال التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة        
ـ وهو المتعلق بخطورة اآلثار السلبية التي تترقبها تل أبيـب   الخبري في تصريحه ـ سواء عناه أو ال 

في كل  . 67على خلفية إضفاء صفة الدولة رسمياً على الكيان الفلسطيني الناشئ في المناطق المحتلة عام               
ير ضمناً الى تقدير ليبرمان لمدى خطورة       األحوال، فإن حدة اإلجراءات المقترحة كرد فعل إسرائيلي تش        

  .التداعيات الكامنة في الفعل الفلسطيني
خالل الفترة الماضية، حفلت الحلبة السياسية اإلسرائيلية بسجاالت مكثفة حول المعاني الـسياسية التـي               

ـ     . ينطوي عليها حصول السلطة الفلسطينية على مكانة الدولة في المنظمة الدولية           ياق جاء ذلك ضـمن س
حالة االستنفار التي تعيشها إسرائيل منذ إعالن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نيته التوجه إلى األمم               

تحدثت تقارير صحافية عن حراك نشط شهدته شبكة العالقـات الدبلوماسـية            . المتحدة لطلب هذه المكانة   
تجنيد موقفها الـرافض للخطـوة      اإلسرائيلية لتوضيح هذه المعاني لدى أكبر عدد ممكن من دول العالم ل           

الفلسطينية، واستفاضت تقارير أخرى في تغطية االستعدادات التي يجريها الجـيش واألجهـزة األمنيـة               
بين هذا وذاك، برزت الخشية الواضحة من التـداعيات         . األخرى تحسباً النعكاسات ميدانية قد تنجم عنها      

السياسية في إسرائيل أنها ستترتب على إعالن الدولـة         القانونية والقضائية التي ترى المحافل الحقوقية و      
  :في العموم، يمكن تلخيص المخاوف التي تعتري إسرائيل من الدولة الفلسطينية في ما يأتي. الفلسطينية

  انتفاضة ثالثة؟
الخطر األول الذي ترى إسرائيل أنه يتهددها في خطوة إعالن الدولة يتمثل في الخـشية مـن انطـالق                   

شعبية فلسطينية مواكبة للحدث يمكن أن تتطور ــ حاَل تصاعدها ـ إلـى خروجهـا عـن     ديناميكية 



  

  

 
 

  

            37ص                                     2271:                العدد23/9/2011الجمعة  :التاريخ

السيطرة وسلوكها مسار صيرورة تستنسخ فيها الحراك الشعبي العربي القائم، أو تتجه نحـو انتفاضـة                
 مر بهـا  جديدة ثالثة تكون أكثر عنفاً ـ بما ال يقاس ـ من النسختين السابقتين ربطاً بحالة العسكرة التي  

فعـدم  : وتواجه إسرائيل على هذا الصعيد معضلة متعددة األوجـه        . المجتمع الفلسطيني بفصائله المختلفة   
مواجهة الحركة الشعبية الفلسطينية قد يؤدي إلى إكسابها مزيداً من الزخم والجرأة، وقد يدفعها إلى تحدي                

ولة هدم الجدار الفاصل علـى الحـدود   الخطوط الحمر اإلسرائيلية، مثل التوجه نحو المستوطنات أو محا     
وفي حال مواجهتها ميدانياً، فإن اإلصابات المحتملة التي سوف تنجم عن ذلك سـتُعطي              . الغربية للضفة 

واإلشـكالية  . »الربيع العربي «الشارع دفعاً إضافياً، وخصوصاً في ظل الحساسية الشعبية المرتفعة بفعل           
لمواجهة اإلسرائيلية للحراك الفلسطيني تكمن في أنه سـيتخذ         المهمة المستجدة التي سوف تعترض سبل ا      

، وستكون هذه الصفة مستندة إلى مسوغات الشرعية الدوليـة،          »حرب التحرير الوطني الفلسطيني   «صفة  
  .وتالياً لن يكون نعتها بصفة اإلرهاب بالسهولة التي اعتادت عليها إسرائيل سابقاً

على خط المواجهة، سواء كـان      » أطراف ثالثة «يل هو دخول    وفي كل األحوال، أخشى ما تخشاه إسرائ      
ذلك من قبل الفصائل الفلسطينية التي ال تزال ترى في المقاومة الطريق األجدى نحو التحرير، أو مـن                  

ضد الفلسطينيين في منـاطق الـضفة       » شارة الثمن «جانب المستوطنين الذين يمارسون منذ فترة سياسة        
لك في تأجيج الوضع الشعبي الفلسطيني، أو من جهات خارجية يمكـن أن             الغربية ويسهمون من خالل ذ    

عبـر  » سلمياً«تستغل الوضع المستجد لتلتفّ على أزمتها الداخلية من خالل تحريك الجبهة مع إسرائيل              
. ، تماماً كما حصل في ذكرى النكبة قبل أشـهر         »حق العودة «مسيرات شعبية باتجاه الحدود تحت شعار       

يتم التطرق بعد إلى احتمال أن تقود التطورات في مرحلة ما إلى وقف التعاون األمني من                كل ذلك، ولم    
جانب األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مع نظيرتها اإلسرائيلية، األمر الذي ترى فيه إسـرائيل               

ة التي بدأت قبـل     خطراً داهماً على أمنها الداخلي، وخصوصاً إذا ما تم ذلك على خلفية تكريس المصالح             
واالعتقـاالت التـي    » اإلحباط«أشهر بين حركتي فتح وحماس، ما يعني وقف حكومة رام اهللا لعمليات             

  .تنفذها بحق أنشطة الحركة اإلسالمية وكوادرها
ويمكن تقدير درجة الخطورة التي تعزوها إسرائيل للتهديد الشعبي المتأتي عن إعالن الدولة الفلـسطينية               

ة االستعدادات الميدانية التي تعكف عليها تشكيالتها العسكرية واألمنية منذ أشهر، وهـي             من خالل متابع  
استعدادات تكاد تقترب من الجهوزية الحربية الكاملة بما تتضمنه من تدريب وتجهيز وخطط السـتدعاء               
االحتياط وإعادة نشر القوات ورفع مستوى التأهـب داخـل صـفوف الـشرطة والجـيش واألجهـزة                  

  .باريةاالستخ
  عزلة دولية وجمود العملية السياسية

المحظور الثاني الذي تخشاه إسرائيل هو أن يدفع رفع مكانة منظمة التحرير الفلسطينية في األمم المتحدة                
إلى دولة نحو استغالل األخيرة لواقعها السياسي الجديد ضمن سياق مناكفة الدولة العبرية فـي المحافـل                 

فالدولـة  . ة ما تقول تل أبيب إنها عزلة سياسية تزداد حلقاتهـا ضـيقاً حولهـا              الدولية، وصوالً إلى زياد   
الفلسطينية الناشئة ـ سواء كانت تتمتع بصفة العضوية أو الرقابة ـ سيتاح لها االنضمام إلى المواثيـق    

نونيـة  والمنظمات الدولية المختلفة لتمارس فيها إن أرادت ندية سياسية تستند إلى مستمسكات أخالقية وقا             
ضد الحضور اإلسرائيلي فيها، فضالً عن إمكان تفعيل المكانة المستجدة لتعزيز المقاطعة األهلية القائمـة               

بيد أن األهم واألكثر خطورة مـن       . في دوٍل غربية ضد إسرائيل، منتجات وشخصيات سياسية وأكاديمية        
 اإلطار القـانوني للعالقـات بـين         سيغير تماماً  67ذلك هو أن إقرار الدولة الفلسطينية ضمن حدود عام          
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فعلى سبيل المثال، سـتتحول     . إسرائيل والسلطة الفلسطينية ويلغي جزءاً من مرجعيات العملية السياسية        
المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية، بما فيها القدس، من أراضٍ متنازع عليهـا إلـى                  

 ذلك أن يدفع الفلسطينيين إلى تجاوز مسار المفاوضات على          ومن شأن . أراض محتلة وفقاً للقانون الدولي    
قاعدة أن ما منحتهم إياه الشرعية الدولية من حقوق سيادية على صـعيد المـسائل الجوهريـة تحديـداً                   

وقـد كـان   . لم يعد مادة للمساومة على طاولة التفـاوض ) الحدود، العاصمة، عدم شرعية المستوطنات    (
إعالن الدولـة الفلـسطينية     «ريحاً في تعبيره عن هذه النقطة حين رأى أن          رئيس الوزراء اإلسرائيلي ص   

  .»سيجعل المفاوضات تعلّق لستين عاماً
  »سيادية«فقدان امتيازات 

امتداداً للنقطة السابقة، تخشى إسرائيل من إمكان أن يسعى الفلسطينيون إلى ممارسة أنشطة عملية تُكرس               
فحق الدولة الفلسطينية المزمعة في التوقيع علـى        . الجوي والبحري مبدأ سيادتها على أراضيها ومجالها      

االتفاقيات سيفتح لها باب االنضمام إلى أطرٍ ومنظمات دولية متخصصة، مثل اتفاقيـة قـانون البحـار                 
يستتبع ذلـك إسـقاطات     . ، فضالً عن المحكمة الجنائية الدولية     )IATA(ومنظمة الطيران المدني الدولي     

ة على أكثر من صعيد، كأن يصبح الفلسطينيون أصحاب السلطة على المياه اإلقليمية قبالة              قانونية وإجرائي 
سواحل غزة، مع ما يعنيه ذلك من إمكان تحدي الحصار أمام محكمة الهيئات القانونيـة الدوليـة وحـق         

سقاطات أيضاً  ومن هذه اإل  . المطالبة بالغاز الطبيعي الواقع ضمن المنطقة االقتصادية الفلسطينية الخالصة        
 السماح للطائرات المدنية اإلسرائيلية بالتحليق فوق الضفة الغربية وغزة بوصـفها            IATAرفض منظمة   

أجواء سيادية فلسطينية، ما يعني اضطرار شركات الطيران اإلسرائيلية واألجنبية إلى تخطيط مـسارات              
  .نهاتحليق جديدة تربك الحركة الجوية القادمة إلى إسرائيل والمنطلقة م

  شبح الهاي القضائي
يبقى أن األمر األكثر إثارة للقلق اإلسرائيلي هو الحق الذي ستتيحه عضوية فلسطين في األمم المتحـدة،                 
حتى كدولة مراقبة، بمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في الهاي بتهمٍ متعددة، تبدأ بجريمـة                

، )نقل سكان من وإلى أراضٍ محتلـة      ( المحكمة جريمة حرب     المشروع االستيطاني التي تُعد بحسب نظام     
وال تنتهي بارتكابات الجيش اإلسرائيلي في المناطق الفلسطينية خـالل العمليـات العـسكرية الكبـرى                

  . والحرب األخيرة على قطاع غزة قبل عامين2002عام » السور الواقي «كـ
  ليبرمان إلجراءات عقابّية ضد الفلسطينّيين

ر الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، لضرورة أن تكون مواجهة المسعى الفلسطيني فـي             يروج وزي 
» صـندوق أدوات  «األمم المتحدة والحؤول دون إعالن الدولة الفلسطينية، مبنية على استخدام إسـرائيل             

ن ومـن بـي   . مهمته معاقبة السلطة الفلسطينية إن هي أصرت على طرح قيام الدولة من جانـب واحـد               
إلغاء اتفاقيات أوسلو والترتيبات األمنية والعالقات االقتـصادية        : التي يتضمنها هذا الصندوق   » األدوات«

بين الجانبين، ضم الكتل االستيطانية اليهودية في الضفة الغربية الى إسرائيل، تجميد أمـوال الجمـارك                
لكبـار مـسؤولي    ) VIP(بـور   والضرائب المجباة لمصلحة السلطة من قبل إسرائيل، إلغاء بطاقات الع         

السلطة التي تمكّنهم من السفر الى الخارج أو الدخول الى إسرائيل، وتشجيع اللوبي اليهودي في الواليات                
المتحدة على تحفيز أصدقاء إسرائيل في الكونغرس التخاذ قرار بوقف المساعدات الـسنوية األميركيـة               

  .للسلطة، التي تصل الى نصف مليار دوالر سنوياً
  23/9/2011ألخبار، بيروت، ا
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  الخريطة الجيوسياسية الجديدة للشرق األوسط .72

  باتريك سيل
ليس الربيع العربي الثورة الوحيدة المندلعة في المنطقة، فقد ساهمت التطورات المفاجئة مثـل اإلطاحـة                

تين لم يتقـرر    بالحكّام الديكتاتوريين في تونس ومصر وليبيا وارتفاع حصيلة القتلى في سورية واليمن الل            
مصيرهما بعد وإعادة إحياء الحركات اإلسالمية التي طالما قُمعت والتي تطالب بالحصول على حصة في               
السلطة ونضال الثوار الشباب من أجل إعادة تكوين الدولة العربية، في تحويل األنظار عن ثورة أخـرى                 

  .توازيها أهمية
 كبيراً في المنطقة مثل تركيا والمملكة العربيـة الـسعودية     إنّه التحدي الذي تفرضه الدول التي تمثّل ثقالً       

ومصر وإيران ضد الهيمنة التي سعت الواليات المتحدة وإسرائيل إلى فرضها على مدى أكثر من نصف                
  .قرن

، رأى أنه يمكن ضـمان أمـن        1948) مايو( أيار   14حين أعلن ديفيد بن غوريون استقالل إسرائيل في         
ئيل أقوى عسكرياً من أي ائتالف عربي محتمل، وباتت هذه الرؤية عقيـدة إسـرائيل     البلد إذا كانت إسرا   

األمنية، وتم بلوغ الهيمنة المرغوبة بفضل بسالة القوى المسلحة اإلسرائيلية وبفضل االئتالفات الخارجية             
  .التي أقامتها إسرائيل أوالً مع فرنسا ومن ثم مع الواليات المتحدة

 وانتصار أقّل   1967 و 1948كري إسرائيل في تحقيق انتصارات كبيرة خالل حربي         وساعد التفوق العس  
 وانتصار مخـزٍ    2006 و 1982 و 1978 وانتصار مثير للنزاع خالل اجتياحها لبنان في         1973دوياً عام   

 علماً أن هذه األحداث هي األبـرز        2009-2008خالل عملية وحشية ال مثيل لها ضد قطاع غزة عام           
وعة الهجمات والغارات والمجازر األخرى التي نفذّتها إسرائيل ضد البلدان المجاورة علـى             من بين مجم  

  .مر العقود القليلة الماضية
وهـي  » حلـف الـشركاء   «وفي السنوات األولى، تعززت الهيمنة اإلسرائيلية من خالل ما سمي عقيدة            

بلدان المجاورة غير العربية مثل تركيـا       محاولة لتحييد العرب من خالل إنشاء ائتالفات إستراتيجية مع ال         
 مصدر قوة حيوياً على     1979وشكّلت معاهدة السالم التي أبرمتها مع مصر عام         . وإيران في عهد الشاه   

  .مر العقود الثالثة األخيرة بما أنها أبعدت البلد األقوى عن الصف العربي
في صفوف العرب، شأنه شأن النجاح       في نشر الفوضى     1991-1989وساهم انهيار القوة السوفياتية في      

الكبير الذي حقّقه األميركيون الموالون إلسرائيل لجهة االنخراط في كّل مؤسسة تقريبـاً فـي الحكومـة                 
وبعث هـؤالء   . األميركية سواء على مستوى الوالية أو على المستوى الفيديرالي ال سيما في الكونغرس            

  .ائتالفهما» ال يمكن زعزعة«أميركا وإسرائيل متطابقة و الموالون إلسرائيل برسالة مفادها أن مصالح 
على مر السنوات األربعين الماضية، أعطت الواليات المتحدة إسرائيل الدعم الديبلوماسـي والـسياسي              
المستدام إلى جانب المساعدة المالية والعسكرية الكبيرة بما فيها الضمانة الواردة في القـانون األميركـي                

ة التفوق العسكري النوعي إلسرائيل، أي التعهد األميركي بضمان قدرة إسـرائيل علـى              والقاضية بحماي 
  .هزيمة أي تحد تفرضه البلدان المجاورة

صبت في مصلحة إسرائيل بفضل إقناع الرأي العـام         ) سبتمبر(وحتى اعتداءات الحادي عشر من أيلول       
. باً ال يختلف عن اإلرهاب الذي عانت منه أميركا        األميركي بأن المقاومة الفلسطينية إلسرائيل تشكّل إرها      

وقام بعدها جورج بوش االبن بعسكرة السياسة الخارجية األميركية وباجتياح العراق واحتالله وتـدميره              
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بناء على ذرائع ملفقة وذلك بإدارة المحافظين الجدد مثل بول وولفوفيتز ودوغالس فيث وزمالئهما فـي                
ي مكتب نائب الرئيس الذين كانوا يسعون إلى إبعاد أي خطر ممكن قد يفرضه              وزارة الدفاع األميركية وف   

  .العراق بقيادة صدام حسين على إسرائيل
كما سعت الواليات المتحدة إلى حماية االحتكار النووي اإلقليمي إلسرائيل من خالل فـرض عقوبـات                

اإلسرائيلية المدمرة المشتركة مثل    -قاسية على إيران بسبب نشاطها النووي إلى جانب العمليات األميركية         
وغضت واشنطن الطرف عن اغتيـال إسـرائيل        . الكومبيوترات اإليرانية » ستاكسنت«اختراق فيروس   

» حمـاس «وحركـة   » حزب اهللا «علماء إيرانيين وحذت حذو إسرائيل في وصف حركات المقاومة مثل           
  .بأنها منظمات إرهابية

كّل مصدر ضرر كبير لها وإلسرائيل وللسالم ولالسـتقرار فـي           لكن خطأ أميركا األكثر فداحة الذي ش      
الشرق األوسط، تمثّل في السماح إلسرائيل باالستمرار في احتالل األراضـي الفلـسطينية واالسـتيالء               
عليها، فأدت هذه السياسات إلى نشوء كره كبير إلسرائيل في العالم العربي واإلسالمي وغـضب كبيـر                 

  .تحميهاحيال القوة العظمى التي 
ونشهد اليوم ثورة ضد هذه السياسات في الدول التي تشكّل ثقالً كبيراً في المنطقة، األمر الذي يعد فعليـاً                   

وتبعث هذه القـوى    . ثورة ضد الهيمنة األميركية واإلسرائيلية توازي أهميتها أهمية الربيع العربي نفسه          
لسطينية بعد اآلن، إذ يجب وضع حد نهائي الستيالء         اإلقليمية رسالة مفادها أنّه ال يمكن إهمال القضية الف        

إسرائيل على األراضي في الضفة الغربية ولحصارها المفروض على قطاع غزة، كما يجـب إعطـاء                
  .ألن قضيتهم تثقل على ضمير العالم. الفلسطينيين فرصة إنشاء دولتهم الخاصة

ونـدد رئـيس    . يجي على مدى فترة طويلة    قطعت تركيا عالقتها بإسرائيل بعد أن كانت حليفها االسترات        
، وفي إطار خطاب مهم ألقـاه فـي         »ولد الغرب المدلل  «الوزراء رجب طيب اردوغان بها معتبراً أنها        

، وعبر عن دعمه الفلسطينيين     »ستدفع ثمن اعتدائها وجرائمها   «القاهرة، حذّر اردوغان إسرائيل من أنها       
  .»واجباً«تحدة بدولتهم، معتبراً أن ذلك ليس خياراً بل في جهودهم للحصول على اعتراف األمم الم

كذلك حذّر األمير تركي الفيصل، وهو عضو بارز فـي العائلـة الملكيـة الـسعودية ورئـيس سـابق                    
) الفيتـو (لالستخبارات، الواليات المتحدة من أنها توشك على خسارة حليف لها إن استخدمت حق النقض            

ورأى في مقال أثـار جـداالً واسـعاً نـشرته     . لى اعتراف بدولتهمضد محاولة الفلسطينيين الحصول ع   
المملكة العربية السعودية لن    «الجاري أن   ) سبتمبر( أيلول   12في  » إنترناشونال هيرالد تريبيون  «صحيفة  

بالطريقة نفسها التي تعاونت معها منذ الحـرب العالميـة الثانيـة،    » تكون قادرة على التعاون مع أميركا  
األكثرية الساحقة من العرب والمسلمين التي تطالب بإحقاق العدالة للشعب الفلـسطيني قـد              «وأضاف إن   

  .»تعتبر أن العالقة المميزة التي تربط بين البلدين أصبحت مضرة
 بوساطة  1979 المصرية التي ُأبرمت عام      -وفي األسبوع الماضي، تعرضت معاهدة السالم اإلسرائيلية        

فـأعلن رئـيس الـوزراء      . يمنة إسرائيل اإلقليمية، النتقادات مفتوحة في مصر      أميركية والتي كرست ه   
ودعا عمرو موسى،   . فهي بحاجة إلى مراجعة   » كتاباً مقدساً «المصري عصام شرف أن المعاهدة ليست       

المرشح األبرز لالنتخابات الرئاسية المصرية، إلى مراجعة المالحق العسكرية الواردة في المعاهدة مـن              
  .شر القوات المصرية في سيناءأجل ن

وفي ما يتعلّق بإيران، من المتوقع أن يندد الرئيس أحمدي نجاد بالواليات المتحدة وبإسرائيل حين يلقـي                 
وشكّل اإلخفاق في التحاور مع إيـران       . خطابه أمام الجمعية العمومية في األمم المتحدة في األيام المقبلة         
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 بدالً من العمل على إشراكها في البنية األمنية في منطقة الخليج، أحد             واعتبارها خطراً على العالم بأكمله    
  .أخطاء أوباما السياسية الفادحة

ويبدو أن تركيا وإيران ومصر التي تملك حضارات قديمة، تدافع عن حقوقها ضد ما تعتبر أنـه بـروز                   
مالقاً مالياً ونفطياً فـي المنطقـة       ويبدو أيضاً أن المملكة العربية السعودية التي تعد ع        . إسرائيل المفاجئ 

  .وخادمة الحرمين الشريفين تتحرر من قيود االئتالف األميركي
وتبقى إسرائيل موجودة في قفص االتهام، فهل ستأخذ الرسائل باالعتبار أم أنها ستقتل حاملها؟ وإذا مـا                 

موجودة فيها واإلخالل   نظرنا إلى ماضيها، ستحاول بذل كل ما في وسعها من أجل الخروج من العزلة ال              
  .باستقرار المنطقة وحصد المزيد من االزدراء

أما الواليات المتحدة فمقيدة كلياً بالمصالح اإلسرائيلية، كما يبدو أنها تخلت عن الدور الرائد الذي أدته في                 
و خيبـة   وتبد.  اإلسرائيلية على مدى فترة طويلة من دون تحقيق أي نتيجة تذكر           -عملية السالم العربية    

ويرى عـدد كبيـر مـن    . أمل الرئيس باراك أوباما كبيرة، فيجب أن يتحمل أشخاص آخرون المسؤولية   
األشخاص أن الوقت قد حان من أجل خرق جدار األزمة الخطير باستخدام الديبلوماسية القـسرية، فهـل              

  تأخذ أوروبا هذا التحدي على عاتقها؟
  23/9/2011، الحياة، لندن

  
   لعباسساركوزيمصيدة  .73

   العربيرأي القدس
ال نعتقد ان الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي كان يطرح افكاره بمعزل عن اسرائيل واالدارة االمريكية               
عندما اقترح في خطابه الذي القاه امس امام الجمعية العامة لالمم المتحدة قبول فلسطين كدولة مراقبـة،                 

بين الفلسطينيين واالسرائيليين، الن هذا الطـرح       ' سالم نهائي اتفاق  'وجدوالً زمنياً مدته عام للتوصل الى       
يأتي كحل وسط من اجل تجنب مواجهة في مجلس االمن الدولي تدفع الواليات المتحدة الى استخدام حق                 

  .فقط' المراقبة'ضد مشروع فلسطيني يطالب بالعضوية الكاملة وليس ' الفيتو'النقض 
كي باراك اوباما تعيش مأزقاً اخالقياً وسياسياً بتهديـدها باسـتخدام           فمن الواضح ان ادارة الرئيس االمري     

رضوخاً للضغوط االسرائيلية، وفي تناقض مخجل مع تعهدات الرئيس اوباما بقيام دولة فلسطينية             ' الفيتو'
  .1967مستقلة على حدود عام 

االسـرائيلية الرافـضة    بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل الذي شكر اوباما على مساندته للمواقـف             
لمشروع االعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها كعضو كامل في المنظمة الدولية، توقف بشكل خاص عند              
الفقرة التي وردت في خطاب الرئيس االمريكي في الجمعية العامة وقال فيهـا ان علـى االسـرائيليين                  

  .وصول الى سالم مستقروالفلسطينيين الجلوس معاً والبحث في مواضيع الحل الدائم لل
ما يمكن استنتاجه من كل هذه الخطابات والمواقف ان اي اعتراف بدولة فلسطينية كعضو كامل او عضو             
مراقب هو العودة مجدداً الى المفاوضات المباشرة والثنائية، ودون اي تجاوب مع المطالب الفلسطينية في               

  .ذي ادى الى انهيارهاالوقف الكامل لالستيطان في الضفة والقدس المحتلة ال
  



  

  

 
 

  

            42ص                                     2271:                العدد23/9/2011الجمعة  :التاريخ

الرئيس ساركوزي كشف في خطابه عن بعض مالمح المستقبل في هذا الخصوص عندما حـدد سـقف                 
المفاوضات المتوقعة في غضون عام، واقترح جدوالً زمنياً يبدأ بمفاوضات لمدة ستة اشهر لالتفاق على               

  .الحدود واالمن وستة اشهر اخرى للتوصل الى اتفاق نهائي
 مفاوضات جديدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وعودة الى المربع االول مجدداً، وتجسيد             انها مصيدة 

كامل لمطالب نتنياهو في العودة الى اساليب المراوغة والمماطلة التي برع فيها، مثلما برع فيها جميـع                 
  .رؤساء الوزارات االسرائيليين الذين سبقوه

، مثلما رفض اي سيادة فلسطينية كاملة او منقوصة         1967ام  نتنياهو رفض رفضاً قاطعاً القبول بحدود ع      
على الحدود مع االردن، وتمسك بمواقف اسرائيل المتعنتة في ايكال مهمة السيطرة على هـذه الحـدود                 

  .للقوات االسرائيلية وحدها
عشرون عاماً والرئيس عباس يتفاوض مع االسرائيليين دون ان يحقق اي تقـدم فـي جميـع القـضايا                   

روحة، وقضايا الحل النهائي على وجه الخصوص مثل القدس المحتلة التي يرفض نتنياهو اي تنازل               المط
عنها، او حق العودة الذي يرفض مجرد مناقشته، ويصر على االعتراف الفلسطيني باسـرائيل كدولـة                

  .يهودية
ـ             ن جـراء نـسفهم     اوباما وساركوزي يريدان اخراج االسرائيليين من حال الحرج الذي يعيشونه حالياً م

لعملية السالم، ووضع الرئيس عباس ورفاقه فيها مجدداً، وتحميلهم مسؤولية فشل هذه العمليـة اذا مـا                 
  .رفضوا االقتراحات المطروحة حالياً بالعودة الى طاولة المفاوضات

الرئيس عباس شخصيا سيكون الخاسر االكبر اذا قبل نصف اعتراف، او اقل من االعتـراف الكامـل،                 
جع عن خطته بالذهاب الى مجلس االمن، بينما سيعود نتنياهو الى القدس المحتلة منتصراً، ومعززاً               وترا

  .مكانته ومكانة دولته المحتلة والمغتصبة لحقوق الشعب الفلسطيني، وبما يكسر عزلتها الدولية
 ورضوخ عبـاس  سيفجر مظاهرات عربية امام سفاراته في دول عربية واسالمية،  ' الفيتو'استخدام اوباما   

للضغوط االمريكية واالسرائيلية ووعود ساركوزي المعسولة قد يؤدي الى تفجر مظاهرات غاضبة امام             
  .مقره في رام اهللا

على الرئيس الفلسطيني ان يتفحص خياراته جيداً، قبل اتخاذ قراره النهائي حتى ال يعـود مـن االمـم                   
  .المتحدة الخاسر االكبر

  22/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  لغز أم صفعة أمريكية؟...  األمنيجلبمجلس أمن ال  .74
  عصام شاور.د

، أي أن مجلس األمن عاجز عن تحقيق األمن،         "إن قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن لن تجلب السالم        "
هذا ما قاله الرئيس األمريكي باراك أوباما، وهو بذلك يصفع المجتمع الدولي ومؤسساته ويكشف زيفها،               

بعد خطاب أوباما مصانة ومحمية، بل إن خطاب الرئيس أوبامـا أظهرهـا             " الشرعية الدولية "ادت  فما ع 
ليست شرعية دولية بل هي شريعة غاب يتحكم فيها األقويـاء           _ حسب ما قاله أوباما   _على حقيقتها، فهي    

ية وأطمـاع   بالضعفاء، ومجلس األمن مجرد أداة قمعية من أجل حماية مصالح الواليات المتحدة األمريك            
  .وال عزاء لباقي الدول الديكورية التي تمأل مقاعد األمم المتحدة" إسرائيل"دولة االحتالل 
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أمريكا حاولت أن تلعب بذكاء مع مشروع الدولة الفلسطينية، فعملت على تجنب استخدام الفيتـو وتـرك                 
الـرفض  " إثم"فرق  المشروع يتعطل باعتراض غالبية أعضاء مجلس األمن على مشروع القرار، حتى يت           

على المجتمع الدولي وبالتالي تتفادى أمريكا الغضب العربي السيما وهي تحاول وضع قدم لها في كـل                 
، حيث أقدم على مـا هـو        "أجا يكحلها عماها  "ميدان من ميادين التحرير العربية، ولكن الرئيس األمريكي       
ولي بأسره، هذا إن كـان للمجتمـع الـدولي          أسوأ من الفيتو، وبدالً من إثارة العرب فقد أثار المجتمع الد          

قرون استشعار تتحسس االستحقار األمريكي له فيعترض ويدافع عن هيبته وسيادته بشكل جماعي مـن               
خالل األمم المتحدة التي بصق في وجهها باراك اوباما أو من خالل تحركات حكوميـة فرديـة، وهـي                   

  .وا الخبيث من األشد خبثاًفرصة جيدة للعرب ليكشفوا الغرب على حقيقته وليميز
إذن ماذا نفعل كفلسطينيين إن كان وضع المجتمع الدولي بهذا الشكل المزري؟، األمور واضحة، فـنحن                

وبدون شوائب، نستطيع بعدها أن نحدد التحديات التي تواجهنـا          " كريستالية"بحاجة أوالً إلى وحدة وطنية      
ضالت ال تعد وال تحصى للشعب الفلـسطيني وهـي          وكيفية التصدي لها، فاالحتالل الصهيوني أفرز مع      

بحاجة إلى جهود جبارة للخالص منها، فهناك االستيطان وحصار قطاع غزة، وتهويد القـدس وترحيـل                
أهلها، واالعتداءات المتزايدة للمستوطنين على أهل الضفة الغربية، وال يقل عن ذلك سوءا وجـود آالف                

 يجب تحريرهم وإنقاذهم من الظلم الذي يتجرعونه ليل نهار،          األسرى من المجاهدين في سجون االحتالل     
وتلك أشياء ال تخفى على أي فلسطيني ولكن الجميع ينتظر الخالص والمخلص، فهل هناك من يبادر إلى                 

  .تعليق الجرس من قادة الشعب الفلسطيني؟؟
  22/9/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  ة في األمم المتحدة بالدولة الفلسطينيواالعترافقضية األسرى  .75

  عيسى قراقع
يؤكد كافة فقهاء القانون الدولي اإلنساني أن التوجه الفلسطيني الى األمم المتحدة لإلعتراف بدولة فلسطين               

 يتوافق مع القانون الدولي وكسب شرعية من قرارات األمم المتحدة التي اعتبرت             1967على حدود العام    
  .االحتالل اإلسرائيلي هي أراض محتلةأن األراضي الفلسطينية الواقعة تحت 

إن الخطوة الفلسطينية ذات الطابع اإلستراتيجي قانونيا وسياسيا هي تأكيد أن إجراءات األمر الواقع التي               
قام بها االحتالل في فلسطين لم تغير من الوضع القانوني الدولي للدولة الفلسطينية المعتـرف بهـا مـن                   

اضعة لالنتداب البريطاني، وبتصنيف عصبة األمـم مـن نـوع            حيث كانت خ   1924عصبة األمم عام    
  .أي أنها من الدول التي كانت جاهزة بعد فترة قصيرة لالستقالل) Aدرجة(

بأنها كانت دولة منذ البدء حتى انتهاء االنتـداب حيـث           " جون كويغلي "ويؤكد الخبير القانوني األميركي     
إعالن اسرائيل قيام دولة على جزء من أراضي فلسطين         كانت تتمتع بالشروط المطلوبة لبناء دولة، وأن        

لم يغير من الوضع القانوني األساسي للدولة الفلسطينية، بل أن التغيير كان في الـسياسة الدوليـة فـي                   
االعتراف بدولة تسمى اسرائيل حصل عليها اليهود بالتحايل على منطق حق الشعب الفلسطيني العربـي               

ذا التحايل على القانون الدولي كانت فلسطين هي الدولة الوحيدة التي لـم  من خالل وعد بلفور، وبسبب ه    
  .تحصل على استقاللها بعد إلغاء عصبة األمم وقيام هيئة األمم المتحدة كبديل

 تـشرين الثـاني     15الدولة الفلسطينية لم تولد عندما قام الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بإعالنها يـوم              
 بموجـب   29/11/1947طني الفلسطيني التي عقدت في الجزائر، بل فـي           في دورة المجلس الو    1988
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 المعروف بقرار التقسيم الذي ينص على إنشاء دولـة يهوديـة وأخـرى              181قرار الجمعية العامة رقم     
 15 الـصادر فـي      177/43عربية ووضع خاص لمدينة القدس، واستنادا الى قرار الجمعية العامة رقم            

كد ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه المحتلة            الذي يؤ  1988كانون األول   
  .1967منذ 

وتأتي خطوة القيادة الفلسطينية بالتوجه الى األمم المتحدة لوضع حد الستهتار حكومة اسرائيل بالـشرعية         
طيني في صـراعه    الدولية وقراراتها ومواثيقها، وإلعادة االعتبار للمكانة القانونية لفلسطين والشعب الفلس         

  .ضد االحتالل وفق القانون الدولي
إن االعتراف بدولة فلسطين المستقلة في حدود الرابع من حزيران يعكس نفسه علـى مجمـل الوضـع                  
القانوني لألسرى الفلسطينيين القابعين في سجون االحتالل والذين ال تعترف اسرائيل بانطباق اتفاقيـات              

  .تعامل معهم كمجرمين وإرهابيين ووفق قوانينها العسكرية الداخليةجنيف الرابعة والثالثة عليهم، وت
ولعّل عدم اعتراف اسرائيل بالصفة القانونية لألسرى باعتبارهم أسرى حركة تحـرر وطنـي قـاوموا                
االحتالل بشكل مشروع استنادا الى قرارات األمم المتحدة ورأي أغلبية فقهاء القانون الدولي الذين أقروا               

ورة سكان األراضي المحتلة، ترك آثارا خطيرة إنسانيا ومعيشيا على واقع المعتقلين حيـث              بمشروعية ث 
  .ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات كبيرة وكثيرة بحق األسرى الذين جردوا من صفتهم اإلنسانية والقانونية

ف بالدولـة   ومع أن القانون الدولي يؤكد حق اكتساب المعتقلين مركز المحارب القانوني، فـإن االعتـرا              
الفلسطينية تعزز هذه المكانة وشرعيتها وتنتزع الغطاء القانوني عن دولة االحتالل فـي تعاملهـا مـع                 

  .األسرى وتضع دولة اسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي
القلق اإلسرائيلي ينبع من كون االعتراف بدولة فلسطين وبعضوية كاملة في األمم المتحدة يفتح المجـال                

حقة دولة اسرائيل ومسؤوليها بسبب ارتكابهم أعماال ضد اإلنسانية وجرائم حرب بحق الشعب             واسعا لمال 
  .الفلسطيني وبحق األسرى، وخاصة أن دولة فلسطين ستكون عضوا في محكمة الجنايات الدولية

ت ويخشى اإلسرائيليون أن يقدم كبار قادتهم وضباطهم أمام المحاكم الدولية بسبب إصدار أوامر وتعليمـا            
ألفراد قواتهم المسلحة تقضي بضرورة امتناعهم عن معاملة أفراد المقاومة الذين يسقطون فـي أيـديهم                
كأسرى حرب، إضافة الى فتح المجال أمام مالحقة المجرمين اإلسرائيليين أمام المحاكم الوطنية للـدول               

  .التي قبلت بفتح واليتها القضائية أمام هذه القضايا
ينيون في حالة االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة عدة مميزات أولهـا            ويكتسب األسرى الفلسط  

الصفة الشرعية القانونية باعتبارهم أسرى حرب ومقاتلين شـرعيين، والثانيـة أسـرى دولـة مـستقلة          
محتجزين كرهائن يتوجب إطالق سراحهم فورا وإلغاء كافة اإلجراءات واألحكام غير القانونيـة التـي               

حقهم، وثالثا حقهم في رفع دعاوى ضد اسرائيل عن ممارسات وانتهاكات ارتكبت بحقهم خالل              صدرت ب 
  .اعتقالهم واحتجازهم

ويشكل االعتراف أهمية أخرى من حيث الضغط على المجتمع الدولي لعقد مـؤتمر للـدول األطـراف                 
لتزامـات القانونيـة    باتفاقيات جنيف األربع لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم وطبيعـة اال          

الناشئة على عاتق المحتل اإلسرائيلي، وخاصة بعدم قانونية استمرار احتجاز أسرى في أراضي الدولـة               
  .المحتلة

التوجه لألمم المتحدة خطوة الى األمام، وخطوة تضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي ومؤسساته، ولهذا               
أمامها حتى لو اتخذ مجلس األمن مـن خـالل الفيتـو            تعتبرها اسرائيل كارثة، وأن أبواب جهنم ستفتح        
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األميركي موقفا ضد االعتراف بالدولة، فحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يصبح العنوان األساسـي              
  .واألهم الذي على كافة الدول تحديد مسؤولياتها ودورها لتحقيقه وتنفيذه على أرض الواقع
  23/9/2011، المستقبل، بيروت

  
   االمم المتحدةفيرنا سفيأوباما  .76

  ناحوم برنياع وشمعون شيفر
في اثناء خطاب الرئيس اوباما في الجمعية العمومية لالمم المتحدة عقد نتنياهو لقاء كان مقررا له مسبقا                  

وفور انتهائه خرج اوباما وحاشيته بلقاء نتنياهو،       . ولم يكن بوسعه سماع الخطاب    . مع الرئيس الكولومبي  
توم دونيلون، رئيس مجلس االمن القومي، اعطـى رون         . ورة لقاعة مجلس االمن   في غرفة جلسات مجا   

فقرأ ديرمر، ذهل، نقل الى نتنياهو، الـذي قـرأ          . ديرمر، المستشار السياسي لنتنياهو نسخة من الخطاب      
سأجد سـبيال للثنـاء   '. ، قال للرئيس  'خطاب رائع '. فقرات عن اسرائيل وفلسطين، ولم يكف عن االنفعال       

  .'لخطاب على المألعلى ا
ليس نـادرا أن يـشكر رئـيس وزراء         . وقد وجد، امام كاميرات وسائل االعالم االمريكية واالسرائيلية       

ما كان استثنائيا في حـدث أمـس هـو أن الـرئيس             . اسرائيل رئيس الواليات المتحدة امام الكاميرات     
  .االمريكي استدعى الشكر، احتاجه
فقد اقتبس رون ديرمر عن     . را بل وينبغي القول ايضا بانه كان مبررا       المزاح في حاشية نتنياهو كان كبي     

محلل يهودي امريكي قال انه لم يسبق ابدا أن القي خطاب مؤيد السرائيل بهذا القدر من علـى منـصة                    
فاوباما ليس فقط تبنى كل الحجج االسرائيلية ضد االعتراف بدولة فلسطينية مـن خـالل               . االمم المتحدة 
اسرائيل هي دولة صغيرة، محاطة باالعداء الـذين        : ة، بل وتبنى الرواية االسرائيلية االساس     االمم المتحد 

يسعون الى ابادتها، ابناؤها يعيشون خطرا على الحياة كل يوم، جيرانها يربون اطفالهم على الكراهيـة،                
سكانها يحملـون   اضافة الى التهديدات من جيرانها فانها تعيش في خطر وجودي بسبب التهديد االيراني،              

  .على ظهرهم عبء االف السنين من القمع والمنفى واكثر منها، عبء الكارثة
، حين وصف بكلمات مشابهة جدا المعاناة المريـرة         2009الكثير مر على اوباما منذ خطاب القاهرة في         

وطا القامة  الكثير مر عليه ايضا منذ خطابيه من شهر ايار من هذا العام ذاك الذي حدد خط               . للفلسطينيين
  .دولة فلسطين والخطاب التالي، بعد يومين من ذلك، والذي وازن فيه االنطباع

فاوباما هو سياسي   . ما مر عليه لم يكن توبة بل وليس تغييرا لمذهب فكري في أعقاب تغييرات خارجية              
 وحـسب   من العـام القـادم،    ) نوفمبر(وستجرى االنتخابات في تشرين الثاني      . يسعى الى اعادة انتخابه   

الوضع في هذه اللحظة، ستكون متالصقة ان لم يكن اسوأ من ذلك مـن ناحيـة اوبامـا، والموضـوع                    
. هذا هو الزمن الذي تخلي فيه سياسة الخارجية المكان للسياسة الداخليـة           . االسرائيلي سيلعب فيها دورا   

  .'إن'الناخبون اليهود في امريكا . 'اوت'فلسطين 
اليات المتحدة الى استخدام الفيتو في مجلس االمن ضد مشروع قـرار            في الماضي، عندما اضطرت الو    

مناهض السرائيل اجتهد من تحدث باسمها على موازنة الخطوة بتعابير الفهـم مـن الطـرف االخـر،                  
ال غرو ان ابو مازن الذي جلس في القاعة في اثنـاء الخطـاب أمـسك                . ليس في هذا الخطاب   . العربي

  . ييأسبرأسه، يكاد ال يصدق، يكاد
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الجميع كانوا معها، حتى    . في الماضي اعتبر الموقف من اسرائيل اجماعا في الساحة السياسية االمريكية          
حاكم . اما الحملة االنتخابية الحالية فهي االولى التي تصبح فيها اسرائيل موضوعا للمناكفة           . حدود معينة 

وريين للرئاسة، قال في خطاب القـاه       تكساس ريك بيري، المرشح الرائد في المنافسة على ترشيح الجمه         
بمعنى ما، خطـاب اوبامـا      . 'ساذج، مغرور، مغلوط وخطير   'يوم الثالثاء ان موقف اوباما من اسرائيل        
  .امس كان ردا ديمقراطيا على خطاب بيري

هنري كيسنجر قال في حينه واصبحت جملته كليشيه ان ليس السرائيل سياسة خارجية بل مجرد سياسة                
السؤال هو الى أين نسير من      . ذات الجملة يمكن قولها عن خطاب اوباما أمس       . لق الى الخارج  داخلية تنط 

وفي المشاورات في حاشـية ابـو مـازن         . الفلسطينيون عقبوا على خطاب اوباما باحباط وبغضب      . هنا
  .طُرحت افكار مختلفة لرد الفعل، سواء في الساحة السياسية أم على االرض

ويلوح هنـا تقـسيم عمـل       .  االمريكيون واالوروبيون انزال الطرفين عن الشجرة      في هذه االثناء يحاول   
االمريكيون يعطون الفلسطينيين العصا والسرائيل الجزرة واالوروبيون يغازلون الفلسطينيين ويتصلبون          

الوزيران المعتدالن في الحكومة باراك ومريدور ينشطان في محاوالت ايجاد صيغة حـل             . تجاه اسرائيل 
 باراك قال لنا أمس انه مقتنع بانه توجد أغلبية مانعة تعفي االمريكيين من الحاجة الـى اسـتخدام                   .وسط

  .يحتمل أن يوافق الفلسطينيون على تأجيل التصويت الشهر. الفيتو في مجلس االمن
 االدارة: النشاط السياسي الحثيث ال يغطي على الواقع الذي تلقى تعبيرا صرفا في مضمون خطاب اوباما              

والمهلة ستستمر على االقل    . االمريكية تنسحب، عمليا، من االنشغال في تحقيق اتفاق اسرائيلي فلسطيني         
  .حتى نوفمبر التالي، ان لم يكن بعده ايضا

  22/9/2011يديعوت 
  23/9/2011، القدس العربي، لندن

  
 :كاريكاتير .77
  

   
  22/9/2011عمان، العرب اليوم،                                              


