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***  

  
  لعضويةنضمام فلسطين دولة كاملة ايقدم إلى األمم المتحدة طلب ا عباس .1

  :أمسأمام الجمعية العامة لألمم المتحدة فيما يلي نص خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
السيد رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة السيد األمين العام السيدات والسادة أود في البداية أن أتقدم * 

 في دورتها الحالية متمنياً له بالتهنئة إلى السيد ناصر عبد العزيز النصر على تسلمه رئاسة الجمعية
  .التوفيق

وأتقدم بالتهنئة الخالصة باسم منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى دولة جنوب السودان 
  .حكومةً وشعباً، النضمامها المستحق عضواً كامل العضوية إلى األمم المتحدة متمنياً لها التقدم واالزدهار

إن تجديد . العام بان كي مون النتخابه لدورة جديدة على رأس األمم المتحدةأيضاً أهنئ السيد األمين 
  .الثقة هذا يعكس تقدير دول العالم لما بذله من جهود عززت دور المنظمة األممية

  :السيدات والسادة
لقد ارتبطت القضية الفلسطينية باألمم المتحدة من خالل القرارات التي اتخذتها هيئاتها ووكاالتها 

التي تُجسد المسؤولية » أونروا«مختلفة، ومن خالل الدور الجوهري والمقدر لوكالة غوث الالجئين ال
ونحن نطمح ونسعى إلى . 1948الدولية تجاه محنة الالجئين الفلسطينيين، ضحايا النكبة التي وقعت عام 

ل وشامل في منطقتنا، دور أكبر وأكثر حضوراً وفعالية لألمم المتحدة في العمل من أجل تحقيق سالم عاد
يضمن الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني كما حددتها قرارات الشرعية الدولية ممثلة 

  .في هيئة األمم المتحدة
  السيد الرئيس السيدات والسادة

الم قبل عام، وفي مثل هذا الوقت وفي هذه القاعة تحدث العديد من السادة رؤساء الوفود عن جهود الس* 
المتعثرة في منطقتنا، وكان الجميع يعلق آماالً على جولة جديدة لمفاوضات الوضع النهائي انطلقت في 
مطلع أيلول الماضي في واشنطن بالرعاية المباشرة للرئيس باراك أوباما، ومشاركة اللجنة الرباعية 

  .المالدولية ومشاركة مصرية وأردنية على أن تتوصل خالل عام واحد إلى اتفاق س
وقد دخلنا تلك المفاوضات بقلوب مفتوحة، وآذان مصغية، ونوايا صادقة، وكنا جاهزين بملفاتنا ووثائقنا 

  .وأوراقنا ومقترحاتنا، غير أن هذه المفاوضات انهارت بعد أسابيع من انطالقها
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ترك باباً إال لم نيأس ولم نتوقف عن الحركة بعد ذلك وعن المبادرة واالتصال، وخالل السنة الماضية لم ن
وطرقناه، وال قناة إال واختبرناها، وال درباً إال وسلكناه، وال جهة رسمية أو غير رسمية لها تأثير ووزن 
إال وخاطبناها، وتعاطينا بايجابية مع مختلف األفكار واالقتراحات والمبادرات المقدمة من عديد الدول 

  .والهيئات
نت تتحطم دائما على صخرة مواقف الحكومة اإلسرائيلية، لكن كل هذه الجهود والمساعي الصادقة، كا

  .التي سرعان ما بددت اآلمال التي بعثها انطالق المفاوضات في أيلول الماضي
وجوهر المسألة هنا أن الحكومة اإلسرائيلية ترفض اعتماد مرجعية للمفاوضات تستند إلى القانون الدولي 

بشكل محموم عملية بناء المستوطنات فوق أراضي دولة وقرارات األمم المتحدة، وهي تواصل وتصعد 
  .فلسطين المستقبلية

وحيث إن االستيطان يجسد جوهر سياسة تقوم على االحتالل العسكري االستيطاني ألرض الشعب 
الفلسطيني، مع كل ما يعنيه من استعماٍل للقوة الغاشمة والتمييز العنصري، فإن هذه السياسة التي تتحدى 

الدولي اإلنساني وقرارات األمم المتحدة هي المسؤولة األولى عن فشِل وتعثرِ عملية السالم، القانون 
 1993وانهيار عشرات الفرص، ووأد كل اآلمال الكبرى التي أطلقها توقيع اتفاق إعالن المبادئ العام 

إن تقارير . طقتنابين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لتحقيق سالم عادل يفتتح تاريخا جديدا لمن
بعثات األمم المتحدة وبعضِ المؤسسات والجمعيات األهلية اإلسرائيلية، تقدم صورة مرعبة عن حجم 
الحملة االستيطانية التي ال تتردد الحكومة اإلسرائيلية في التفاخر بتنفيذها عبر المصادرة الممنهجة 

االستيطانية الجديدة وبخاصة في القدس، لألراضي الفلسطينية، وطرح العطاءات لبناء آالف الوحدات 
وفي مختلف مناطق الضفة الغربية، وعبر بناء جدار الفصل الذي يلتهم مساحات واسعةً من أراضينا، 

وفي الوقت . مقسما إياها إلى جزر معزولة، ملحقاً بذلك أثاراً مدمرةً بحياة عشرات األلوف من األسر
ء تراخيص بناء بيوت لمواطنينا في القدس الشرقية المحتلة، فأنها الذي ترفض فيه سلطات االحتالل إعطا

تكثف حملة هدم ومصادرة البيوت وتشريد أصحابها وساكنيها منذ عشرات السنين، ضمن سياسة تطهيرٍ 
عرقي تعتمد أساليب متعددةً بهدف إبعادهم عن أرض آبائهم وأجدادهم، وقد وصل األمر إلى حد إصدار 

نواب منتخبين إلى خارج مدينتهم القدس، وتقوم سلطات االحتالل بحفريات تهدد أماكننا قرارات بإبعاد 
المقدسة، وتمنع حواجزها العسكرية مواطنينا من الوصول إلى مساجدهم وكنائسهم، وتواصل محاصرةَ 

  .المدينة المقدسة بحزام استيطاني وبجدار الفصل لفصلها عن بقية المدن الفلسطينية
ل يسابق الزمن لرسم الحدود في أرضنا وفق ما يريد، ولفرض أمر واقع على األرض يغير إن االحتال

  .حقائقها وشواهدها ويقوض اإلمكانية الواقعية لقيام دولة فلسطين
وفي الوقت نفسه تواصل سلطات االحتالل فرض حصارها المشدد على قطاع غزة واستهداف مواطنينا 

لقصف المدفعي، مستكملةً ما جرته حربها العدوانية قبل ثالث سنوات باالغتياالت والغارات الجوية وا
على القطاع من تدمير هائل في المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد وما خلفته من آالف الشهداء 

كما تواصُل سلطات االحتالل تدخلها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عبر عمليات . والجرحى
  . واالعتقاالت والقتل على الحواجزالمداهمة

وفي السنوات األخيرة تصاعد الدور اإلجرامي لميليشيات المستوطنين المسلحين الذين يحظون بالحماية 
االستثنائية من قبل جيش االحتالل في تنفيذ اعتداءات متكررة ضد مواطنينا، باستهداف منازلهم 

ورغم تحذيراتنا المتكررة فإن . تهم وأشجارهمومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وحقولهم ومزروعا
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السلطات اإلسرائيلية لم تتحرك للجم هذه االعتداءات ما يجعلنا نحملها المسؤولية الكاملة عن جرائم 
  .المستوطنين

إن هذه مجرد شواهد على سياسة االحتالل اإلسرائيلي االستيطاني، وهذه السياسة هي المسؤولة عن 
  .والت الدولية المتتالية إلنقاذ عملية السالمالفشل المتتالي للمحا

إن هذه السياسة ستدمر فرص تحقيق حل الدولتين الذي تبلور إجماع دولي حوله، وهنا أحذر وبصوت 
إن هذه السياسة االستيطانية تهدد ايضاً بتقويض وضرب بنيان السلطة الوطنية الفلسطينية، بل : عال

  .وإنهاء وجودها
نا نواجه بشروط جديدة لم يسبق إن طرحت علينا سابقا، شروط كفيلة بتحويل الصراع وأضيف هنا أننا بت

المحتدم في منطقتنا الملتهبة إلى صراع ديني والى تهديد مستقبل مليون ونصف المليون فلسطيني من 
  .مواطني إسرائيل، وهو أمر نرفضه ويستحيل أن نقبل االنسياق إليه

ي بالدنا هو سلسلةُ خطوات احادية تستهدف تكريس االحتالل، لقد أعادت إن كل ما تقوم به إسرائيل ف
إسرائيل إقامة سلطة االحتالل المدنية والعسكرية في الضفة الغربية بقرار انفرادي، وقررت أن سلطتها 
العسكرية هي التي تحدد حق أي من المواطنين الفلسطينيين في اإلقامة في أية بقعة في األراضي 

، وهي التي تقرر مصادرة أرضنا ومياهنا وعرقلة مرورنا وحركةَ بضاِئعنا ومصيرنَا كلَه الفلسطينية
  .انفرادي، رغم االتفاقات التي بيننا والتي تحرم القيام بأعمال أحادية انفرادية.... بشكل أحادي

عضاء الجمعية  جاء إلى هذه القاعة قائدنا الراحل ياسر عرفات، وأكد أل1974السيدات والسادة في العام 
العامة سعينا األكيد نحو السالم، مناشداً األمم المتحدة إحقاقَ الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني 

  .ال تسقطوا الغصن االخضر من يدي: قائالً
 خاطب الرئيس عرفات الجمعية العامة التي اجتمعت في جنيف لالستماع إليه، حيث 1988وفي العام 

م الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني خالل دورته التي عقدها تلك السنة طرح برنامج السال
  .في الجزائر

وعندما اعتمدنا ذلك البرنامج كنا نقدم على خطوة مؤلمة وبالغة الصعوبة بالنسبة لنا جميعا وخاصة 
من متاعنا وأحزاننا أولئك، وأنا منهم، الذين أجبروا على ترك منازلهم في مدنهم وقراهم، نحمل بعضا 

 في واحدة من أبشع 1948وذكرياتنا ومفاتيح بيوتنا إلى مخيمات المنافي والشتات خالل النكبة في العام 
عمليات االقتالع والتدمير واالستئصال لمجتمع ناهض متماسك كان يسهم بدور ريادي وبقسط بارز في 

  .نهضة الشرق العربي الثقافية والتعليمية واالقتصادية
كن وألننا نؤمن بالسالم وألننا نحرص على التواؤم مع الشرعية الدولية، وألننا امتلكنا الشجاعة التخاذ ول

القرار الصعب من اجل شعبنا، وفي ظل غياب العدل المطلق فقد اعتمدنا طريق العدل النسبي، العدل 
شعبنا، فصادقنا على الممكن والقادر على تصحيح جانب من الظلم التاريخي الفادح الذي ارتكب بحق 

فقط من أراضي فلسطين التاريخية، أي فوق كامل األراضي التي  % 22إقامة دولة فلسطين فوق 
  .1967احتلتها إسرائيل في العام 

وقد كنا بتلك الخطوة التاريخية التي لقيت تقدير دول العالم نقدم تنازال هائال من اجل تحقيق التسوية 
  .سالم في ارض السالمالتاريخية التي تسمح بصنع ال

وفي السنوات التي تلت مروراً بمؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن وصوالً إلى اتفاق أوسلو الذي وقعناه 
 عاماً في حديقة البيت األبيض، والذي ارتبط برسائل االعتراف المتبادل بين منظمة التحرير 18قبل 
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ؤول مع كل مساعي التقدم نحو اتفاق سالم دائم، الفلسطينية وإسرائيل، ثابرنا على التعاطي االيجابي المس
ولكن وكما قلنا كانت كل مبادرة وكل مؤتمر وكل جولة تفاوض جديدة وكل تحرك يتكسر على صخرة 

  .المشروع التوسعي االستيطاني اإلسرائيلي
  السيد الرئيس السيدات والسادة

 الوحيد للشعب الفلسطيني، والتي ستبقى إنني أؤكد هنا باسم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي* 
  :كذلك حتى إنهاء الصراع من جوانبه كافة، وحل جميع قضايا المرحلة النهائية، على ما يلي

 إن هدف الشعب الفلسطيني يتمثل في إحقاق حقوقه الوطنية الثابتة في إقامة دولة فلسطين المستقلة -1
 الغربية وقطاع غزة التي احتلتها إسرائيل في حرب وعاصمتها القدس الشرقية فوق جميع أراضي الضفة

، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين 1967حزيران 
 كما نصت عليه مبادرة السالم العربية التي قدمت رؤية اإلجماع العربي ألسس إنهاء 194وفق القرار 

  .قيق السالم الشامل والعادل الذي نتمسك به ونعمل لتحقيقه اإلسرائيلي وتح–الصراع العربي
إن انجاز هذا السالم المنشود يتطلب أيضاً اإلفراج عن أسرى الحرية والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين 

  .في السجون اإلسرائيلية كافة وبدون إبطاء
فض وإدانة جميع أشكال  تمسك منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني بنبذ العنف ور– 2

  .اإلرهاب، وخاصة إرهاب الدولة، والتمسك بجميع االتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل
 التمسك بخيار التفاوض للتوصل إلى حل دائم للصراع وفق قرارات الشرعية الدولية، وأعلن هنا -3

، وفق مرجعية معتمدة تتوافق والشرعية استعداد منظمة التحرير للعودة على الفور إلى طاولة المفاوضات
  .الدولية، ووقف شامل لالستيطان

 إن شعبنا سيواصل مقاومته الشعبية السلمية لالحتالل اإلسرائيلي ولسياسات االستيطان واالبرتهايد -4
وبناء جدار الفصل العنصري، وهو يحظى في مقاومته المتوافقة مع القانون الدولي اإلنساني والمواثيق 

ولية بدعم نشطاء السالم المتضامنين من إسرائيل ومن مختلف دول العالم مقدماً بذلك نموذجاً مبهراً الد
وملهماً وشجاعاً لقوة الشعب األعزل إال من حلمه وشجاعته وأمله وهتافاته في مواجهة الرصاص 

  .والمدرعات وقنابل الغاز والجرافات
بر األممي فهو تأكيد على اعتمادنا للخيار السياسي  عندما نأتي بمظلمتنا وقضيتنا إلى هذا المن-5

ونحن ال نستهدف بتحركاتنا عزل إسرائيل أو . والدبلوماسي، وتأكيد أننا ال نقوم بخطوات من جانب واحد
نزع شرعيتها، بل نريد اكتساب الشرعية لقضية شعب فلسطين، وال نستهدف سوى نزع الشرعية عن 

د ومنطق القوة الغاشمة، ونحسب أن جميع دول العالم تقف معنا في هذا االستيطان واالحتالل واالبرتهاي
  .اإلطار

إننا نمد أيادينا إلى الحكومة : إنني من هنا أقول باسم الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية
ا عاجال دعونا نبني معاً مستقبالً قريب: اإلسرائيلية والشعب اإلسرائيلي من اجل صنع السالم، وأقول لهم 

ألطفالنا، ينعمون فيه بالحرية واألمن واالزدهار، دعونا نبني جسور الحوار بدل الحواجز وجدران 
فلسطين وإسرائيل، بدالً من سياسات : الفصل، وعالقة التعاون الندية المتكافئة بين دولتين جارتين

  دةالسيد الرئيس السيدات والسا. االحتالل واالستيطان والحروب وإلغاء اآلخر
رغم سطوع حقنا في تقرير المصير وإقامة دولتنا وتكريس ذلك في القرارات الدولية فقد ارتضينا في * 

وخالل العامين . السنوات القليلة الماضية ان ننخرط في ما بدا اختبارا للجدارة واالستحقاق واألهلية
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االستثنائي والعقبات ورغم الوضع . الماضيين نفذت سلطتنا الوطنية برنامج بناء مؤسسات الدولة
اإلسرائيلية فقد تم إطالق ورشة عمل ضخمة تضمنت تنفيذ عدد من الخطط القطاعية لتعزيز القضاء، 
وأجهزة حفظ النظام واألمن وتطوير النظم اإلدارية والمالية والرقابية واالرتقاء بمستوى عمل وأداء 

وتم .  االحتياج إلى المساعدات الخارجيةمختلف المؤسسات، والسعي لزيادة االعتماد على الذات لتقليل
بفضل دعم مشكور من الدول العربية والمانحين من الدول الصديقة تنفيذُ عدد كبير من المشاريع في 

  .مجال البنية التحتية، مركزين على النواحي الخدمية، مع إيالء اهتمام خاص للمناطق الريفية والمهمشة
برامج ترسخُ ما نريد أن يكون مالمح دولتنا المستقبلية، فمن حفظ وفي خضم هذه الورشة الكبرى كانت ال

ألمن المواطن والنظام العام، إلى تعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون، إلى تعزيز دور المرأة 
بالتشريعات والقوانين والمشاركة، إلى الحرص على صون الحريات العامة وتعزيز دور مؤسسات 

كريس قواعد وأنظمة تضمن المساءلة والشفافية في عمل وزاراتنا ودوائرنا، المجتمع المدني، إلى ت
وعندما عصف االنقسام بوحدة الوطن . وتكريس دعائم الديمقراطية كأساسٍ للحياة السياسية الفلسطينية

والشعب والمؤسسات فقد صممنا على اعتماد الحوار الستعادة الوحدة ونجحنا قبل شهور في تحقيق 
  .طنية نأمل بان تتسارع خطوات تنفيذها في األسابيع القادمةمصالحة و

وقد كان عماد هذه المصالحة االحتكام إلى الشعب عبر االلتزام بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خالل 
عام، ألن الدولة التي نريدها ستكون دولة القانون والممارسة الديمقراطية وصون الحريات والمساواة بين 

ونحسب أن التقارير الصادرة . اطنين دون أي تمييز، وتداول السلطة عبر صناديق االقتراعجميع المو
من قبل لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة واألمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤخراً 

  .مجاالت عديدةقدمت شهادات أشادت بما تم انجازه، معتبرة أنه قدم نموذجاً متفوقاً وغير مسبوق في 
وجاءت شهادة إجتماع لجنة التنسيق للدول المانحة قبل أيام في هذه المدينة لتصدر التقييم النهائي ولتصف 

، مؤكدة الجاهزية الكاملة للشعب الفلسطيني ومؤسساته «قصة نجاح دولية مشهودة « : ما أنجز بـ
  .إلقامة دولة فلسطين المستقلة على الفور

 لديه ذرة ضمير ووجدان يمكن أن يرفض حصولنا على عضوية كاملة في األمم المتحدة ال اعتقد أن أحداً
  .بل على دولة مستقلة... 

  السيد الرئيس السيدات والسادة
لم يعد باإلمكان معالجة انسداد أفق محادثات السالم بنفس الوسائل التي جربت وثبت فشلها خالل * 

ن أن يتم إهمالها، واشد خطورةً وحرجاً من أن يتم البحث عن إن األزمة أشد عمقاً م. السنوات الماضية
  .محاولة لاللتفاف عليها أو تأجيل انفجارها المحتم

فليس باإلمكان وليس بالعملي أو المقبول أيضاً أن نعود لمزاولة العمل كالمعتاد وكأن كل شيء على ما 
تفتقر للمصداقية ولبرنامج زمني ومن غير المجدي الذهاب إلى مفاوضات بال مرجعية واضحة و. يرام
وال معنى للمفاوضات في حين يستمر جيش االحتالل على األرض في تعميق احتالله بدالً من . محدد

. التراجع عنه وفي إحداث تغيير ديموغرافي لبالدنا يتحول إلى منطلق جديد تتعدل الحدود على أساسه
  السيدات والسادة

 أن يسمع الجواب من العالم، فهل يسمح إلسرائيل أن تواصل آخر إنها لحظة الحقيقة، وشعبي ينتظر* 
احتالل في العالم؟ وهل يسمح لها أن تبقى دولة فوق القانون والمساءلة والمحاسبة؟ وهل يسمح لها بأن 
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تواصل رفض قرارات مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية 
  ساحقة من دول العالم؟ومواقف الغالبية ال

  السيد الرئيس السيدات والسادة
  .إن جوهر األزمة في منطقتنا بالغ البساطة والوضوح* 
إما أن هناك من يعتقد أننا شعب فائض عن الحاجة في الشرق األوسط، وإما أن هناك في الحقيقة : وهو

  .دولةً ناقصةَ ينبغي المسارعة إلى إقامتها
  سادةالسيد الرئيس السيدات وال

صلى (جئتكم اليوم من األرض المقدسة، أرض فلسطين أرض الرساالت السماوية، مسرى النبي محمد * 
ومهد السيد المسيح عليه السالم، ألتحدث باسم أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وفي ) اهللا عليه وسلم
  ..كفى..  عاماً من عذابات النكبة المستمرة 63بعد : الشتات، ألقول

ان آن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقالله، حان الوقت أن تنتهي معاناة ومحنة ماليين آن األو
الالجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، وأن ينتهي تشريدهم وأن ينالوا حقوقهم، ومنهم من أجبر على 

  .اللجوء أكثر من مرة في أماكن مختلفة من العالم
 للديمقراطية فيما عرف بالربيع العربي، فقد دقت أيضا ساعة وفي وقت تؤكد الشعوب العربية سعيها

  .الربيع الفلسطيني، ساعة االستقالل
حان الوقت أن يتمكن رجالنا ونساؤنا وأطفالنا من أن يعيشوا حياة طبيعية، أن يتمكنوا من الخلود إلى 

 سيعودون إلى البيوت دون النوم دون انتظار األسوأ في اليوم التالي، أن تطمئن األمهات الى أن أبناءهن
أن يتعرضوا للقتل أو االعتقال أو اإلهانة، أن يتمكن التالميذ والطلبة من الذهاب إلى مدارسهم وجامعاتهم 
دون حواجز تعيقهم، حان الوقت كي يتمكن المرضى من الوصول بصورة طبيعية إلى المستشفيات، وأن 

وف من احتالل يصادرها وينهب مياهها، وجدار يتمكن مزارعونا من االعتناء بأرضهم الطيبة دون خ
يمنع الوصول إليها، أو مستوطنين يبنون فوقها بيوتا لهم، ويقتلعون ويحرقون أشجار الزيتون المعمرة 

حان الوقت لكي ينطلق اآلالف من أسرى الحرية من سجونهم ليعودوا إلى أسرِهم . فيها منذ مئات السنين
إن شعبي يريد ممارسة حقه في .  وطنهم الذي ضحوا من أجل حريتهوالى أطفالهم ليسهموا في بناء

: التمتع بوقائع حياة عادية كغيره من أبناء البشر، وهو يؤمن بما قاله شاعرنا الكبير محمود درويش
  ..أن نكون.. واحد.. واحد.. واقفون هنا، قاعدون هنا، دائمون هنا، خالدون هنا، ولنا هدف واحد

  السيدات والسادة
إننا نقدر ونثمن مواقف جميع الدول التي أيدت نضالنا وحقوقنا واعترفت بدولة فلسطين مع إعالن * 

، والدول التي اعترفت أو رفعت مستوى التمثيل الفلسطيني في عواصمها في 1988االستقالل في العام 
ية كانت يجب أن تقوم واحيي السيد االمين العام الذي قال قبل أيام أن الدولة الفلسطين. السنوات األخيرة

  .قبل سنوات
وثقوا أن هذه المواقف المساندة ثمينةٌ بالنسبة لشعبنا بأكثر مما تتخيلون، كونها تُشعره بأن هناك من 
يصغي إلى روايته، وال يحاول تجاهَل أو إنكار مأساته وفظائع النكبة واالحتالل التي عاناها وكونها 

ففقدان األمل هو أعدى . ه ال تزال هناك عدالة ممكنة في هذا العالمتشحنه باألمل النابع من اإليمان بأن
  .أعداء السالم، واليأس هو أقوى حلفاء التطرف
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حان الوقت كي يعيش الشعب الفلسطيني بعد عقود طويلة من التهجير واالحتالل االستيطاني : وأقول
  .لوالعذابات المستمرة، كبقية شعوب األرض حراً فوق أرض وطن سيد مستق

  السيد الرئيس السيدات والسادة
أود إبالغكم أنني وقبل إلقاء هذه الكلمة تقدمت بصفتي رئيساً لدولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية * 

لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى سعادة السيد بان كي مون السكرتير العام لالم المتحدة بطلب انضمام 
 وعاصمتها القدس الشريف دولة كاملة العضوية إلى هيئة 1967فلسطين على حدود الرابع من حزيران 

  .وهذه نسخة من هذا الطلب. األمم المتحدة
واطلب من السيد األمين العام العمل السريع لطرح مطلبنا أمام مجلس األمن، وأطلب من أعضاء المجلس 

  .أن تعلن اعترافهاكما أدعو الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين . التصويت لصالح عضويتنا الكاملة
  السيدات والسادة

إن دعم دول العالم لتوجهنا هذا يعني انتصارا للحق والحرية والعدالة والقانون والشرعية الدولية، * 
  .ويقدم دعما هائال لخيار السالم وتعزيزا لفرص نجاح المفاوضات

كامل العضوية في األمم المتحدة السيدات والسادة إن مساندتكم وتأييدكم لقيام دولة فلسطين وقبولها عضواً 
  .هو أكبر إسهام لصنع السالم في األرض المقدسة وفي العالم

  السيد الرئيس السيدات والسادة
  .جئتكم اليوم احمل رسالة شعب شجاع فخور* 

  .فلسطين تبعث من جديد
حرية فلتكن جميع شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني وهو يمضي بثبات نحو موعده التاريخي مع ال

  وشكراً. اآلن... واالستقالل
  24/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  الدولة تُنتزع وال تُوهب ولن تأتي في سياق المساومات : هنية .2

اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية أن المداوالت الجارية في األمم المتحدة حول مسألة : غزة
  ". الشعب الفلسطينيتمس بكرامة "منح العضوية لدولة فلسطينية 

نرى أن ما يجري في أروقة األمم المتحدة فيه ) "9-23(وقال هنية للصحافيين بعد أدائه صالة الجمعة 
مساس لكرامة الشعب الفلسطيني؛ فالشعب الفلسطيني ال يتسول الدولة وهو بالتأكيد يرى أن الدولة 

  ". الفلسطينية مستقبلها مربوط بصموده وبمقاومته
الدولة تُنتزع وال تُوهب ولن تأتي في سياق هذه .. نحن ال نريد أن نتسول هذه الدولة : "وأضاف هنية

  ". المساومات، الدول ال تقام بالقرارات األممية، الدول تحرر أرضها وتقيم كيانها
نحن نريد دولة فلسطينية ولكن هذه الدولة البد أن تكون ذات سيادة كاملة وأن ال تكون على : "وتابع
  ".  الحقوق والثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودةحساب

دولة بصفة "كما انتقد هنية المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بمنح فلسطين وضع 
، "تأتي في سياق االلتفاف على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني"كمرحلة انتقالية، معتبرا أنها " مراقب
  ". لمبادرة الفرنسية ذات مغزى بالنسبة لشعبنا الفلسطيني وال هذا التحرك القائم على المساومةال ا: "مضيفًا
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يأتي حديث هنية  قبل ساعات تقديم رئيس السلطة محمود عباس إلى األمين العام بان كي مون طلب 
تهديد أمريكي انضمام دولة فلسطين إلى األمم المتحدة قبل أن يلقي خطابه أمام الجمعية العامة، وسط 

  . ، وغموض في مواقف الدول األوروبية)الفيتو(باستخدام حق النقض 
  23/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  أبو ردينة يرحب بقرار روسيا التصويت لصالح فلسطين في مجلس األمن .3

لفلسطين رحب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بقرار روسيا التصويت لصالح عضوية كاملة :القدس
الروسية نقلت عن عضو في الوفد الروسي في األمم " انتر فاكس"وكانت وكالة  .في مجلس األمن الدولي

  ".إذا عرضت المسألة للتصويت في مجلس األمن فإننا سندعم القرار: "المتحدة قوله
  24/9/2011وكالة معا االخبارية، 

  
  تطمينات لالحتالل خطاب عباس : رزقة .4

 يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أن خطاب  أكد الدكتور:غزة
محمود عباس تضمن شرحا للمعاناة الفلسطينية من االحتالل، وكشف أن المفاوضات أخفقت لكنه فشل 

  . في تحديد العالقة التفاوضية مع االحتالل الصهيوني
موجها حديثه ) 9-23(مساء أمس الجمعة "  لإلعالمالمركز الفلسطيني"وقال رزقة في تصريحٍ خاص لـ

ما دمت أعلنت عن فشل المفاوضات، لماذا تطلب من األمم المتحدة بدولة فلسطينية لتعود : "لعباس
  !". للمفاوضات؟

كان على عباس أن يضع بدائل المفاوضات ليعطي مصداقية أكثر في الموقف الفلسطيني، لكنه : "وأضاف
  ". لالحتالل الصهيوني بأن هناك عودة للمفاوضات وهذا خطأبذلك أعطى تطمينات 

باألساس عباس أيدلوجيا ال يؤمن بخيار المقاومة، وبالتالي الحياة عنده كلها مفاوضات : "ومضى يقول
وبالتالي لم يستطع مهاجمة الكيان الصهيوني وأمريكا، وكان عليه أن يواجه بشجاعة كافية في مواقفهم 

  ". ق الفلسطينيالمتعنتة من الح
وأشار إلى أن عباس ذهب دون تحقيق شراكة فلسطينية وادعى أن يمثل الداخل والخارج وأنه رئيس 
منظمة التحرير والشعب الفلسطيني، مشددا على أن هؤالء ليسوا معه شركاء مما أعطى نتنياهو فرصة 

  . مل الشعب وقواهليحمل عباس فشل المفاوضات وغيره، وكان على عباس أن يذهب بإشراك كا
  23/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

     
  تنديًدا بموقف أوباما من القضية الفلسطينية" مليونية"منظمة التحرير تدعو لمظاهرات  .5

دعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، الجاليات الفلسطينية والعربية، : رام اهللا
لتنظيم أوسع مظاهرات ومسيرات "دقاء فلسطين وكل أحرار العالم، وحركات التضامن وأنصار وأص

جماهيرية في البلدان التي يقيمون فيها، تعبيرا عن رفض خطاب أوباما المنحاز لدولة االحتالل 
  ".واالستيطان

صار : "وقالت المنظمة، في رسالة وجهتها لقادة وأعضاء الجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات
اما على أبناء شعبنا الفلسطيني في شتى أماكن تواجدهم، ومعهم شعوبنا العربية الشقيقة الثائرة في وجه لز
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الظلم والقهر واالستبداد، جنبا إلى جنب مع كل أحرار العالم شعوبا وحكومات، صار لزاما عليهم أن 
تالل اإلسرائيلي وقطعان يرفعوا الصوت عاليا ويصرخوا في وجه الموقف األمريكي الحامي لجرائم االح

  ".مستوطنيه
يوم خروج الماليين العربية في كل " 194جمعة فلسطين الدولة "ودعت إلى أن يكون اليوم الجمعة 

ردا واضحا وقاطعا على هذا "ساحات الحرية والشهداء والكرامة والعزة وفي كل الميادين العربية، 
حلم الدولة الفلسطينية التي بات العالم يصر على قيامها الخطاب، ورفضا لمحاوالت أوباما الحثيثة لوأد 

، على حد "ووضع حد آلخر احتالل في العالم، االحتالل اإلسرائيلي الغاشم لشعبنا وأرضنا الفلسطينية
  .تعبيرها

  23/9/2011قدس برس، 
  

  والمعركة ستستمر حتى لحظة التصويت.. نواجه حربا ضروسا: المالكي .6
الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن السلطة الفلسطينية ال تملك إال خطوة قال وزير : علي الصالح

خالل » الشرق األوسط«واحدة، أال وهي تقديم طلب العضوية الكاملة لألمم المتحدة، وأكد في حوار مع 
وجوده في نيويورك ضمن الوفد الفلسطيني المرافق للرئيس محمود عباس لحضور اجتماعات الدورة 

من «ضد الطلب الفلسطيني بقوة » حربا شعواء«ية العامة لألمم المتحدة، أن واشنطن تشن  للجمع66
كما أشار . »ضغوط وعمليات ابتزاز، ألعضاء مجلس األمن الدولي، ناهيك عن أعضاء الجمعية العامة

ل إلى أن هناك ثالثة سيناريوهات من الممكن أن تحصل بعد تقديم الطلب الفلسطيني، من بينها الحصو
، لكن هذا األمر يقوضه الفيتو األميركي الذي ) أصوات9(على عدد أصوات كافية للتصويت على الطلب 

وأعرب عن ثقته في الحصول على العدد من المطلوب من أصوات أعضاء . تهدد واشنطن باستخدامه
ضغوط ونفى وجود . »لم تبدأ بعد كي تنتهي، وأنها ستكون طويلة«مجلس األمن، وأكد أن المعركة 

إذا فشلت أميركا وأوباما في أن إثنائه فكيف يستطيع «عربية إلثناء أبو مازن عن تقديم الطلب، متسائال 
  .»أي طرف آخر إثناءه؟

  24/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  " استحقاق أيلول"الضميري يهدد المواطنين من المشاركة بأية مسيرات غير احتفالية بـ .7
سمي باسم األجهزة األمنية التابعة للسلطة في رام اهللا، عدنان الضميري، هدد الناطق الر: رام اهللا

، عشية تقديم "غير احتفالية"المواطنين الفلسطينيين من المشاركة في أي تظاهرات أو مسيرات شعبية 
  . مشروع قرار االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلّة في األمم المتحدة

) 9-23(أن المسيرات المقرر انطالقها اليوم الجمعة ": "وفا"تها وبين الضميري، في تصريحات نشر
؛ حيث إنها تأتي بهدف تأييد )طابع احتفالي(ورئيسها محمود عباس، تتميز بـ " فتح"بدعوة من حركة 

  . ، وفق تعبيره"موقف سلمي، وهو طلب منح فلسطين العضوية الكاملة في األمم المتحدة
  23/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  للدولة الفلسطينية تنقلنا نحو االستقالل» صفة المراقب: مندوب فلسطين بالجامعة .8
قال السفير بركات الفرا، مندوب فلسطين بالجامعة العربية إن الحصول علي صفة  : أحمد ربيع-القاهرة 

آت ال "ل الذي اعتبره الدولة المراقب باألمم المتحدة من شأنه أن يضع القضية الفلسطينية علي طريق الح
وأكد الفرا في تصريحات خاصة أن اإلصرار على اقتراع مجلس األمن علي ".محالة، عاجال أم آجال

الطلب الفلسطيني حتى لو أقدمت الواليات المتحدة على الفيتو بغرض تحقيق مكسب معنوي لصالح هذا 
واعتبر الفرا في .الح هذا القرار أصوات من أعضاء المجلس لص9الطلب، خاصة إذا ما نجحنا في توفير 

 يعني أن 1967 يونيو 4تصويت الجمعية العامة لألمم المتحدة بالموافقة على دولة فلسطينية على حدود 
أراض متنازع عليها أو أراض "وأن يعترف بأن القضية ليست مجرد " تحت االحتالل"تصبح هذه الدولة 
، "إسرائيل"ضع لالحتالل األجنبي من جانب دولة أخرى ، وإنما ستصبح بمثابة دولة تخ"فلسطينية محتلة

آتيا ال "مما سينقل القضية إلى مرحلة متقدمة في وقت الحق بالدعوة إلى االستقالل، الذي اعتبره سيكون 
  .، الفتا إلى أن إسرائيل ستصبح تحت ضغوط دولية مكثفة إلزالة هذا االحتالل"محالة

  24/9/2011الشرق، الدوحة، 
  

    ال يحتمل " إسرائيل"انحياز أمريكا لـ: فلسطينيونمسؤولون  .9
أعرب مسؤولون فلسطينيون موجودون في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة لألمم : ا ف ب

انحياز “المتحدة عن استيائهم اثر خطاب الرئيس األمريكي، معتبرين أنه وقع في خطأ تاريخي وعبر عن 
االنحياز األمريكي “ كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن وقال. ”أصبح ال يطاق” إسرائيل“ل 
  .”غير محتمل وأصبح ال يطاق” إسرائيل“ل 

وتعقيباً على المسيرات التي جرت في األراضي الفلسطينية احتجاجاً على خطاب أوباما، قال عريقات 
فلسطيني بالحرية واالستقالل شعبنا اليوم وأمس عبر عن رأيه، أن هذا الخطاب لم يلب مطالب الشعب ال“

. ”الذي تنادي به اإلدارة األمريكية لكل الشعوب إال أنها تأخذ موقفاً مغايراً تجاه حرية شعبنا الفلسطيني
ورأى مسؤول فلسطيني . ”لذلك يرى شعبنا أن االنحياز األمريكي غير محتمل وأصبح ال يطاق“وأضاف 

والمناصرين للشعب الفلسطيني في كل مكان وحتى في استفز الشعوب العربية “آخر أن خطاب أوباما 
  .”أمريكا

أننا نحترم اإلجراءات القانونية في مجلس االمن والجمعية العامة لكننا لن نسمح “وشدد عريقات على 
وقال إن عباس اتفق مع الرئيس اللبناني . ”بالتالعب السياسي وبمناورات سياسية لتأجيل البت في طلبنا

يتم تسريع االجراءات في “عتبار لبنان رئيسا لمجلس األمن للشهر الحالي، على ان ميشال سليمان با
  .”مجلس األمن

ولم يتطرق ” اإلسرائيلي“تبنى الخطاب السياسي “ورأت عضوة الوفد حنان عشراوي أن خطاب اوباما 
. ”في توجهناإلى االحتالل ومعاناة شعبنا ولذلك فإن قرارنا هو التوجه إلى مجلس األمن وإننا ماضون 

الدعم الشعبي الفلسطيني للقرار الفلسطيني بعضوية دولة فلسطين والتحرك الشعبي ضد “وقالت إن 
الضغوط والغضب الشعبي من خطاب أوباما جاء ليؤكد ان الشرعية الفسطينية والقرار الفلسطيني 

  .”يستمدان من الشعب وليس من أمريكا
ليس متوازنا ويغيب الحقوق الفلسطينية وال “ خطاب اوباما ورأى عضو الوفد الفلسطيني محمد اشتيه ان

يعقل ما تم قوله في خطاب اوباما حيث تحدث عن الربيع العربي وتعامل مع حرية الشعب الفلسطيني 
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وشدد على أن . ”أفشلت جهود أوباما فشالً ذريعاً ألنها ال تريد السالم” “إسرائيل“وأكد أن . ”بمعيار آخر
خطأ تاريخي خالل خطابه أمام األمم المتحدة ونأمل منه ان يصلح هذا الخطأ، لكن وقع في  “أوباما 

  .     ”موقفنا بالتوجه لمجلس األمن لن يتغير من جانبنا
  24/9/2011الخليج، الشارقة، 

  
  "إسرائيل"عن " نزع الشرعية" على قائمةحماس تدعو إلى إستراتيجية وطنية  .10

ية فلسطينية قائمة على نزع الشرعية عن الكيان الصهيوني، دعت الحركة إلى وضع إستراتيجية وطن
  . ومقاومة االحتالل وتحرير األرض وعودة الالجئين وتقرير المصير

أن هناك تناقضا خطيرا ما بين المقدمات العاطفية التي قدمها " حماس"أكدت حركة المقاومة اإلسالمية و
متحدة لتشخيص المأساة الفلسطينية، والتي نالت رئيس السلطة محمود عباس في خطابه أمام األمم ال

  . تعاطف العالم وما بين النتائج التي خلص لها
، إنه )9-23(في بيانٍ لها اليوم الجمعة تعليقًا على خطاب عباس مساء اليوم الجمعة " حماس"وقالت 

ين لهذا من فلسط % 80على الرغم من وصف عباس لجرائم االحتالل والتهجير إال أنه يعترف بـ "
  ". العدو

، "يتحدث عن حل متفق عليه"وأشارت إلى أن عباس في خطابه يحرم الشعب من حقه في العودة، حينما 
  . كما أنه يحرم الشعب الفلسطيني من حق المقاومة ويحصرها في المظاهرات السلمية

 يتمسك وأضافت أنه رغم اعتراف عباس بفشل المفاوضات فإنه يصر على الرجوع إليها، كما أنه
هو رغم الجريمة الصهيونية يرفض عزل "وقالت .  عاما20بالخيار السياسي والدبلوماسي بعد فشل 

يتباهى بنموذج دولة فياض األمنية القائمة على الدعم األمريكي رغم االنحياز "، الفتة إلى أنه "إسرائيل
  ". األمريكي إلسرائيل

حدث عن المصالحة وال يرى في المصالحة سوى وانتقدت قصور حديثه عن المصالحة، مبينة أنه يت
انتخابات للمجلس التشريعي وال يتطرق إلعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الشراكة في 

  . اتخاذ القرار
  23/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  الدولة المرتقبة ال تحقق طموحات الفلسطينيين: مكتب شؤون الالجئين في حماس .11

، انفراد رئيس السلطة محمود "حماس"انتقد مكتب شؤون الالجئين في حركة المقاومة اإلسالمية : يروتب
عباس بطلب مقعد فلسطين في األمم المتحدة من دون المشاورة التي تقتضيها المصالحة الوطنية مع بقية 

  . الفصائل الفلسطينية
، أن طلب االعتراف بدولة )9-23 (واعتبر مسؤول المكتب ياسر عزام، في تصريح صحفي الجمعة

  . من أرض فلسطين االنتدابية % 78 هو تنازل عن 1967فلسطين على خط الرابع من حزيران 
لن يحقَّ للدولة المتوقعة "، حيث )فيما لو حصل(وانتقد الوضع الذي يمكن أن يقوم بعد االعتراف بالدولة 
على " إسرائيل"م في فلسطين، حيث ستُقر بحق أن تطالب بحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى بيوته

   ."األرض، وسيتحول حقهم إلى العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية فقط
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جاليات في الخارج في شطب لقضية الالجئين والتخلي عن "وحذّر عزام من مخاطر تحويل الالجئين إلى 
  ". بةحق العودة وإعفاء العدو الصهيوني من مسؤوليته عن جريمة النك

منظمة التحرير "قبول فلسطين عضوا في األمم المتحدة يعني إخراج "من أن " حماس"ونبه المسؤول في 
من الملعب الدولي، وهي المسؤولة عن الالجئين الفلسطينيين المنتشرين في العالم، في حين " الفلسطينية

حيث سيتخلّون (لى جاليات فلسطينية أن الدولة العتيدة ال يمكنها أن تكون مسؤولة عنهم ما لم يتحولوا إ
  )". عن الوضع القانوني والسياسي لالجئين وحقوقهم

في حال ُأقيمت " األونروا"وتساءل ياسر عزام عن مصير وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
حتالل في تصفية أعمالها وإلغاء دورها كشاهد دولي على النكبة وجريمة اال"الدولة المرتقبة، محذّرا من 

  ". تشريد الالجئين
االلتزام بمقتضيات "، المسؤولين الفلسطينيين إلى "حماس"ودعا مسؤول مكتب شؤون الالجئين في حركة 

المصالحة والتوافق الداخلي الفلسطيني، وعدم اإلقدام على خطوات غير محسوبة تضر بالقضية 
  ". الفلسطينية برمتها

 23/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

  لن يتغير شيء بعد أيلول فهناك قوة احتالل على األرض: حمدانأسامة  .12
أسامة حمدان رفض حركته " حماس"أكد مسؤول العالقات الدولية في حركة المقاومة اإلسالمية : بيروت

لخطوة رئيس السلطة محمود عباس التوجه لألمم المتحدة؛ ألنها تأتي في سياق عملية التسوية، وخارج 
  . مرجعيات الفلسطينية، كما أن هذه الخطوة تتجاهل حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهمإطار ال

التوجه لألمم المتحدة ) 9-23(اليوم الجمعة " المركز الفلسطيني لإلعالم"واعتبر حمدان في مقابلة مع 
ل إنهم سموه ، وقا"باستحقاق أيلول"مجرد نشاط سياسي يمكن أن يكون في أي وقت، رافضا تسميته 

استحقاقًا ألنه مرتبط بمشروع التسوية، والعدو الصهيوني يفرض ما يريد، في حين أن الطرف 
لذا فقد حاول تضخيم األمر وقال إنه استحقاق علّه يجد "الفلسطيني المفاوض عاجز عن فعل أي شيء، 

  ". به مخرجا من مأزقه
تخدام الوسائل الدبلوماسية للدفاع عن الحقوق تعتقد أنه ليس هناك حرج في اس" حماس"حركة "وقال إن 

والثوابت الفلسطينية، وتعتقد أن مآالت الكفاح والنضال من أجل تحرير فلسطين هو أن يكون للشعب 
الفلسطيني وطن مستقل، وأن يستعيد أرضه، ويقيم دولته على أرضه المحررة بسيادة كاملة، لكن 

  ".  لعدة أسباباالعتراض الذي قام عليه موقف الحركة كان
إن هذه الخطوة تأتي في سياق عملية التسوية، وال تأتي في سياق "ويشرح حمدان األسباب بالقول 

المواجهة مع االحتالل، وأبرز ما يؤكد ذلك قول أبو مازن أننا سنذهب لألمم المتحدة ثم نعود 
ضي، ويحسن وضعه للمفاوضات، فهو يريد من هذه الخطوة أن يحدث اختراقًا في الموقف التفاو

التفاوضي، والدليل أنه بعد كلمتي أوباما وساركوزي صرح نبيل شعث أننا مستعدون إلعطاء فرصة 
لالتصاالت الدولية؛ فالقضية ليس هي قضية الدولة بل دفع المسار التفاوضي إلى األمام، وهو مسار 

  ". عبثي على مدى حوالى عشرين عاما
الخطوة جاءت خارج سياق المرجعيات الفلسطينية، سواء "راض فهو أن أما السبب الثاني لتسجيل االعت

التي اتُّفق عليها في القاهرة بعد توقيع اتفاق المصالحة أو قبل ذلك، فأبو مازن لم يستشر المجلس 
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المركزي وال منظمة التحرير بخطوته، بل قررها، وجمع المجلس المركزي ليصدق له على هذه 
  ". الخطوة

هذه الخطوة في إطارها العام تُنشئ جملة من اإلشكاالت والتساؤالت حول الثوابت، وفي "ن وتابع حمدا
مقدمتها حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم التي ُأخرجوا منها، ومن الواضح أن 

دي من هذا فمثالً يسأل قيا. فريق المفاوضات لم يبحث هذه اإلشكاالت، أو بحث وقرر التغاضي عنها
الفريق عن مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية فيكون الجواب بأنها يمكن أن تتحول إلى ما يشبه الوكالة 
اليهودية، ومعروف أن هذه الوكالة ذات طابع اجتماعي، لكن السلطة السياسية هي للحكومة في الكيان 

  ". الصهيوني
ألن الدولة ال تتحقق إالّ بعد التحرير، "و مازن ويؤكد أن الحركة لم ترفض الدولة بل رفضت خطوة أب

، ولكن قيمتها السياسية ال شيء، نحن 1988الدولة ليست مجرد حديث على الورق، فقد ُأعلنت عام 
نعارض بناء األوهام ألن ذلك يستنزف الشعب الفلسطيني معنويا وماديا، تسنزفه معنويا من خالل 

ماديا ألن كل خطوة في مسيرة التفاوض كانت تُقابل بالتنازل على مراكمة اإلحباط لديه، وتستزفه 
  ". المستوى الوطني

لن يتغير شيء بعد أيلول، هناك قوة "حديثه بالتشديد على أنه " حماس"وختم مسؤول العالقات الدولية في 
 أوباما، أما احتالل على األرض ال يمكن أن تُزال إالّ بالقوة، المزاج األميركي كان واضحا في كلمة

الرهانات على المستوى الدولي فغير ممكنة إن لم يكن هناك أداء على األرض يفهم العدو ومن يدعمه أن 
  ". بقاء االحتالل غير ممكن وغير وارد

 23/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   خطاب عباس نجح في توصيف المعاناة وفشل في تحديد وسائل العالج:أبو زهري .13
، خطاب رئيس "حماس"صف الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية و: غزة

السلطة محمود عباس في األمم المتحدة، بأنه خطاب عاطفي نجح في توصيف المعاناة الفلسطينية، ولكنه 
  . فشل في تحديد وسائل العالج حين ربط تحركه باالعتراف والتفاوض مع االحتالل

إن هذا األمر يجعل هذه الخطوة " المركز الفلسطيني لإلعالم"هري في تصريحٍ خاصٍّ لـوقال أبو ز
ودعا عباس للعودة إلى الخيار . عديمة الفائدة وال تعدو كونها خطوة تكتيكية لتحسين شروط التفاوض

الوطني من خالل التوصل إلى استراتيجية وطنية لمواجهة التعنت الصهيوني والتوقف عن خطوات 
  . دية وشكلية وغير مدروسةآحا

وأشار إلى أن توجه عباس لألمم المتحدة يأتي في ظل تعثر اتفاق المصالحة بسبب رفض عباس االلتزام 
 . بتنفيذ بنود هذا االتفاق

 23/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  يصف خطاب عباس بأنه عاطفي بامتياز: زياد نخالة .14
م لحركة الجهاد اإلسالمي زياد نخالة خطاب عباس ووصفه بأنه خطاب           انتقد نائب األمين العا   : يو بي آي  

المستقبل للشعب الفلسطيني ألنه صاحب الحق وال يمكن أن نتنازل عنه بالرغم            “عاطفي بامتياز، وقال إن     
  .”من كل الحرارة التي قوبل بها عباس في هذا اللقاء
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طاهر الموقف األمريكي واألوروبي من طلـب       من جانبه انتقد مسؤول الجبهة الشعبية في سوريا ماهر ال         
  .   االعتراف بدولة فلسطين

  24/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

  موقف حماس من استحقاق أيلول غير مفهوم ويستند لقراءات خاطئة: الجبهة الديمقراطية .15
من " حماس"قال مسؤول بارز في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن موقف  :كتب حسن جبر

  .قاق أيلول لم يكن مفهوماً على اإلطالق، وقدمت تبريرات ضعيفة بناء على قراءات خاطئةاستح
وانتقد طالل أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية موقف حركة حماس من استحقاق 

شور وغير أيلول والتوجه نحو األمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين، الفتاً إلى أنه موقف مح
مفهوم وتتكئ عليه إسرائيل في تبرير رفض الخطوات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس عبر االدعاء 

  .بأنه ال يمثل الشعب الفلسطيني
تقول تارة إن استحقاق أيلول قفزة في الهواء وتارة إنها تنازل عن الحقوق إال أن " حماس"وقال، إن 

 إذا كانت ال 1967بدولة على أراضي " حماس"سائالً عن معنى قبول مشكلتها أنه لم يتم التنسيق معها، مت
  .تعترف بالشرعية الدولية

وشدد أبو ظريفة على أن القيادة الفلسطينية جادة جداً في خطواتها السياسية، مؤكداً أن ال عودة إلى 
رارات الشرعية المفاوضات العقيمة على األسس السابقة وصوالً إلى إعادة بناء المفاوضات على أساس ق

  .الدولية
 24/9/2011األيام، رام اهللا، 

  
  "خطوة نحو مرحلة جديدة"خطاب عباس: الجبهة الشعبية .16

، ”خطوة نحـو مرحلـة جديـدة      “اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن خطاب عباس         : يو بي آي  
 نهـج المفاوضـات     على مراجعة جذرية لمسيرة أوسلو ومغادرة     "هذه الخطوة   وطالبت في بيان بأن تقوم      

  .والحلول الثنائية بالمرجعية االنفرادية األمريكية، والعودة بملف القضية الوطنية برمتها للشرعية الدولية
  24/9/2011الخليج، الشارقة، 

  
   ساعة48 من كوادر الحركة خالل 500 واستدعت 50السلطة اعتقلت : حماس .17

ن األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية بالضفة كشفت حركة حماس في الضفة الغربية إ: القدس المحتلة
وقالت حماس في . الغربية شنت حملة اعتقاالت واستدعاءات خالل األيام األخيرة ضد أنصار الحركة

 500 مواطنًا واستدعاءها أكثر من 80بيان صحفي امس إنه تم توثيق اعتقال أجهزة أمن السلطة لـ
 . الماضية48 اعتقلوا خالل الساعات الـ50 آخرين خالل األسبوع الماضي، بينهم قرابة

  24/9/2011الدستور، عمان، 
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   اليهودية ثم يطالبوا باالعتراف بدولتهم"إسرائيل"على الفلسطينيين أن يحققوا السالم مع : نتنياهو .18
بعد ساعة على خطاب عباس، اعتلى نتنياهو منصة الجمعية العامة إللقاء خطا اتسم بنبـرة متعجرفـة،                 

وبدأ نتنيـاهو خطابـه     . الكثيرين من المندوبين الدوليين في األمم المتحدة إلى الخروج من القاعة          دفعت  
  . »إسرائيل تتعرض أكثر من أي بلد آخر في العالم لإلدانة«بهجوم على منظمة األمم المتحدة، قائالً إن 

حقيقة، ولـو لبـضع     لكنني اليوم آمل أن يسطع ضوء ال      ... الحقيقة في بعض األحيان ال تظهر     «وأضاف  
دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين     و. »دقائق، في قاعة لطالما كانت مكاناً مظلماً بالنسبة إلى إسرائيل         

للقاء اليوم في مبنى األمم المتحدة بهدف اسـتئناف مفاوضـات            نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس    
إنني أمد يد إسرائيل بالسالم لنـرى       "عباس، مضيفا   يستطيع أن يحقق السالم بدون       السالم، مؤكدا انه ال   

، مشددا على أن جوهر النزاع هو رفض الفلسطينيين االعتراف بالدولة اليهودية            "السالم في منطقتنا   نور
  .وليس المستوطنات النها نتيجة لهذا النزاع

قة هي إن إسرائيل تريد     أنا لم آت هنا ألحصل على تصفيق منكم بل ألقول الحقيقة، والحقي           : "وقال نتنياهو 
السالم، والحقيقة أنني أريد السالم، الحقيقة هي انه في الشرق األوسط في جميع األوقات السالم يجب أن                 
يقوم على األمن، والحقيقة انه ال يمكن أن نحقق السالم عبر قرارات األمم المتحدة بل عبـر التفـاوض                   

التفاوض، والحقيقة أن إسرائيل تريد التفاوض مع دولة        المباشر، والحقيقة هي أن الفلسطينيين ال يريدون        
  .»فلسطين في حين أن الفلسطينيين يريدون الدولة من دون سالم

وقد دعا عباس اكثـر      وأمل نتنياهو أن يكون عباس شريكه في السالم، مشيرا إلى انه عمل كثيرا للسالم             
الفلسطينيين أن يحققوا الـسالم مـع        على"، مؤكدا أن    "من مرة للعودة إلى المفاوضات دون أن يستجيب       

  ".إسرائيل ثم يطالبوا باالعتراف بدولتهم
علينا أن نتوقف عن التفاوض من أجل المفاوضات ونبدأ بالتفـاوض مـن أجـل               : وتوجه نتنياهو لعباس  

  .تحقيق السالم
ـ   مددت يدي لجميع شعوب المنطقة وبشكل خاص للشعب الفلسطيني الذين نسعى معهم           : وقال ق إلى تحقي

سالم عادل ودائم، مشيرا إلى أن االتفاقية بين إسرائيل ومصر يجري استنكارها والتنديد بهـا ونجـد أن                  
  .إسرائيل تدان بشكل غير عادل أكثر مما تدان دول العالم

 قرارا للجمعية العامة يدين إسرائيل وهي الدولة الديموقراطية الوحيدة والحقيقيـة            21أن  "واعتبر نتنياهو   
الضرر في  "، مشيرا إلى أن     "ومجلس األمن اليوم   ألوسط أي أن حزب اهللا يسيطر على لبنان       في الشرق ا  

المنطقة ناتج عن اإلسالم الجهادي وهو الذي يغتال المسيحيين والمسلمين واليهود بتحيز وتطرف وأكبـر           
ئيس اإليرانـي  كان على الجميع أن يتركوا القاعة خالل كلمة الر"، الفتا إلى أنه   "مثال ما حصل في أيلول    

  ".الربيع العربي إلى شتاء إيرانيا لوقف إيران التي ستحول"وداعيا المجتمع الدولي " محمود أحمدي نجاد
علـى األمـن وعبـر       إسرائيل تريد السالم وأنا أريد السالم لكن السالم يجب أن يقوم          "وأكد نتنياهو أن    

 المحيط بإسرائيل هو أكثر خطورة وقد سمم        العالم"، مشيرا إلى أن     "المفاوضات وليس عبر األمم المتحدة    
  ".أفكار كثير من العرب ضد إسرائيل وأميركا

ياسـر عرفـات      عرضا مغريا للسالم للرئيس الراحـل      2000ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل قدمت عام        
ل  ولم يمتث2008إغراءا عام  رفضه ثم قدم رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود اولمرت عرضا أكثر         

 2000الرئيس الفلسطيني محمود عباس باإلضافة إلى تنازالت عديدة أبرزها االنسحاب من لبنان عـام               
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 ولكن حزب اهللا وحماس أطلقوا من تلك األراضـي التـي انـسحبنا منهـا آالف                 2005ومن غزة عام    
  ".دل السالمالصواريخ فحصلنا اثر انسحابنا من غزة على إيران التي تقدم آالف الصواريخ للفلسطينيين ب

ثانية ألننا نتـذكر     إسرائيل مستعدة ألن تكون في الضفة الغربية ولكن نرفض أن يكون هناك غزة            : وقال
كيف يمكن أن نحمي بلدا صغيرا من الذين يحيطون بـه فـي ظـل               : وتساءل .الدروس المرة من غزة   

باحتجازها غلعاد شـاليت    وأشار نتنياهو إلى أن حماس تخرق القانون الدولي          األسلحة؟ استحواذهم على 
  .دولة أن تطالب بإطالق سراحه وعلى كل

وأشار إلى أنه قدم رؤيته للسالم وهي رؤية دولة فلسطينية منزوعة السالح تعترف بالدولة اليهودية، فيما                
الفلسطينيون اليوم من بيع األراضي في رام اهللا جريمة يعاقب عليها باإلعدام وهذا هـو التطهيـر                 "جعل  
  ".العرقي

ـ              بأنه » اإلسالم الجهادي «وفي إشارة إلى تولي لبنان رئاسة مجلس األمن الدولي، اتهم نتنياهو ما وصفه ب
هناك منظمة إرهابية تـسيطر علـى       «، معتبراً أن    »يسيطر على حزب اهللا من خالل منظمة حزب اهللا        «

  .»مؤسسة عالمية
  24/9/2011السفير، بيروت، 

  
  "إسرائيل"لسلطة الفلسطينية ستنقلب على كل عقوبة ضد ا: بيريس يحذر حكومته .19

توجه الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيريس بتحذير إلى حكومته يقول فيه إن كل عقوبة ستمارس               :تل أبيب 
كان بيريس يرد علـى      .ضد السلطة الفلسطينية سوف ترتد لنحور أصحابها وتمس بالمصالح اإلسرائيلية         

وص االقتراحات بمعاقبة السلطة الفلسطينية على توجههـا        أسئلة مجموعة من الصحافيين األجانب بخص     
ليس من الحكمة أن تمارس عقوبـات ضـد الـسلطة           «: إلى األمم المتحدة طالبة العضوية الكاملة، فقال      

هذه أموال ليست لنا، ونحن نجبيها باسم       : الفلسطينية؛ فإذا حجزنا األموال عنهم نرتكب خطأ مرتين، فأوال        
سيلحق ذلك  : وثانيا. فلسطينيين مقابل أجرة مالية؛ لذلك يعتبر احتجازها غير أخالقي        الفلسطينيين لصالح ال  

ضررا بأداء السلطة وحياة الناس، وستتحمل إسرائيل كل نتيجة لهذا الضرر، سواء أكان ذلك في نشوب                
  .»أزمة مالية أم في انتشار اإلحباط في صفوفهم

ينيون بهدوء وراحة بال، وليس التسبب لهم باليـأس         من مصلحة إسرائيل أن يعيش الفلسط     : وتابع بيريس 
وانتقد الرئيس اإلسرائيلي توجه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى األمم المتحـدة،             . والغضب

فلديه رأي عام ومعارضة داخلية ويحاول أن يناور بـين مختلـف اآلراء             «لكنه أضاف أنه يتفهم دوافعه      
  .»والتوجهات

  24/9/2011، ندنالشرق األوسط، ل
  

  تشن حملة تحريضية ضد عباس بعد خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة" إسرائيل" .20
 الذي غادر قاعة األمم المتحدة عندما       -اعتبر وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان     : القدس المحتلة 

 الدرجة األولى وأنه تفاجأ      أن خطاب ابو مازن تحريضي من من       -دخل الرئيس أبو مازن ليلقي الخطاب     
تحريض واضح وصريح على دولة اسرائيل يدلل على موقف وتوجه ابو مازن الـرافض              "مما حمله من    

  ".للسالم
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ألنه يحاول تجنيد العالم كلـه      "رفضت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني ما جاء في خطاب الرئيس عباس            و
  ".ي وضع ال نحسد عليهضد اسرائيل وقد وضع الموضوع كله على الطاولة ونحن ف

اتمنى أن يقوم نتنياهو بتغيير هذه الصورة ليس من خالل الخطاب الذي سيلقيه اآلن ألنه اسهل                "وأضافت  
  ". شيئ ولكن من خالل خطة سياسية واضحة تستطيع ان تخرج اسرائيل من هذا الوضع الذي وصلنا اليه

 تحدث بلغتين احداها للـشعب الفلـسطيني        اعتبر رئيس االركان السابق امنون شاحك ان الرئيس عباس        و
  .واالخرى للعالم من خالل تأكيده على استعداداه للسالم واستمرار المفاوضات

وقال ان ابو مازن يريد السالم ولكنه غير مقتنع بالتوصل التفاقية سالم مع الحكومة االسرائيلية، وهـذا                 
نهيار العملية السلمية على ضوء هـذا       شيئ خطير خاصة عندما سمعنا تصريحات ليبرمان وتخوفه من ا         

الخطاب، لذلك توجه الى االمم المتحدة في ظل غياب الجسم العربي نتيجة للمتغيرات التي يعيشها العـالم                 
  .العربي

وقال الوزير عوزي النداو تعقيبا على خطاب عباس ان هذا الخطاب ال يستهدف اال تحريض الـشارع                  
 عباس بانه ال يرغب في التفاوض بـل ان خطابـه كـان حـافال                واتهم النداو  .الفلسطيني على العنف  
  .بالشعارات واالكاذيب

  23/9/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  "حماس والجهاد"عباس يرغب في ابادتنا واخطر من متطرفي : ديوان حكومة نتنياهو .21
ـ  "االسرائيلي   زعم رئيس قسم االعالم في ديوان رئيس الوزراء       : القدس المحتلة  ان تـسليم   " دليوعاز هن

الرئيس عباس الطلب الرسمي لالعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم الى بانكي مون يشكل خرقا للتعهـدات               
  .واالتفاقات االسرائيلية الفلسطينية

وقال ان نتنياهو سيجري مشاورات مع اعضاء حكومته قريبا لتقييم الوضع زاعما ان رئـيس الـوزراء                 
واعتبر هندل ان المواقف الفلسطينية المعارضة لالعتراف بيهودية         .ضاتمعني بالعودة الى طاولة المفاو    

 ال تترك الباب مفتوحا امام اسـتئناف المفاوضـات بـين            67دولة اسرائيل واالصرار على حدود عام       
  .الجانبين

على صعيد متصل اكد مصدر في مكتب نتنياهو للتلفزيون االسرائيلي اليوم ان خطـاب عبـاس كـان                  
االبواب امام التفاوض مع اسرائيل زاعما ان عباس اصبح قائدا كبيرا في معسكر التطرف              متطرفا اغلق   

  ".بقفازات ديبلوماسية"كحماس والجهاد ولكن " حركات االرهاب الفلسطيني"واخطر من متطرفي
من اراضي اسرائيل ويتحدث في نفس الوقـت عـن عـودة             % 22عباس يريد اقامة دولة على      "وتابع  

دث عن نفسه كالجئ يريد العودة الى بيته وذلك في تناقض كامل مع حديثه المتواصل عن                الالجئين ويتح 
  ".السالم ونبذ العنف والذي يعني عمليا ابادة اسرائيل

  23/9/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  بدل دولة فلسطينية كاملة العضوية» دولة مراقب«  اقتراحفض تر"إسرائيل" .22
رفضت إسرائيل أمس اقتراح الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي        : لوكاالتوا» البيان «- القدس المحتلة   
لفلسطين في األمم المتحدة، فيما أكدت باريس ان اقتراحاتهـا مـا زالـت              » دولة مراقب «بإعطاء وضع   
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الذي يمكن ان يؤدي إليه طلب عـضوية        » المأزق«اإلسرائيلية، محذرة من    » التحفظات«مطروحة رغم   
  .لس األمندولة فلسطين امام مج

المقترحـات  «: وقال الناطق باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية يغال بالمور في تصريحات صحافية امس           
الفرنسية توحي بأنها فكرة جيدة، ولكنها ليست كذلك، ألنه من المستحيل تجاوز المراحل عبـر إعطـاء                 

، على حد »بدون اتفاق مع إسرائيل  ال يمكن ان تقوم دولة فلسطينية       . الفلسطينيين دولة مهما كانت تسميتها    
  .»في هذا الموضوع، ال نستطيع ان نتعامل كأن اسرائيل غير موجودة«: وأضاف .زعمه

  24/9/2011، البيان، دبي
  

  "إسرائيل"رئيس كتل االئتالف الحاكم يدعو إلى انتهاز الفرصة الذهبية لضم المستوطنات إلى حدود  .23
في الحكومة االسرائيلية   أحزاب االئتالف البرلمانية، زئيف ألكين،      دعا رئيس كتلة الليكود وكتل       :تل أبيب 

مقابلة مع إذاعة المستوطنين في الضفة الغربية، إلى أن تستغل الظروف الدولية الناشئة وتعلن عن ضـم                 
  . المناطق التي تقوم عليها المستوطنات إلى تخوم إسرائيل

  24/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  يطلبون من الجيش السماح لهم باطالق الرصاص على الفلسطينيينقادة المستوطنون  .24
خرج قادة المستوطنين، أمس، بحملة جماهيرية وقضائية لمطالبة الجيش اإلسرائيلي بالـسماح             :تل أبيب 

وقالوا إنهم حصلوا علـى     . لهم بإطالق الرصاص على كل فلسطيني يعبث بممتلكاتهم داخل المستوطنات         
 أعده مستشار قضائي كبير يبيح للمستوطنين إطالق الرصـاص، مهمـا كانـت    تقرير داخلي في الجيش 

وادعوا أن الجيش أخفى هذا التقرير وتوجه       . النتيجة، على من يدخل مستوطناتهم ويخرب في الممتلكات       
  .إلى المحكمة بدراسة تمنع إطالق الرصاص إال في حاالت الدفاع عن النفس من خطر قتل
  24/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   مليون شيكل لتحسين جسر الملك حسين100 تستثمر "إسرائيل" .25

 مليـون شـيكل،      100تنوي سلطة المطارات ونقاط العبور اإلسرائيلية، استثمار        :  تغريد الرشق  -عمان  
ـ  ، والذي يربط بين األردن واألراضي الفلسطينية المحتلة،        "تحسينات لجسر الملك حسين الحدودي    "للقيام ب

 وتـشمل التحـسينات     .حات لنائب رئيس السلطة االسرائيلية شمويل زاكاي، اول من امس         بحسب تصري 
، كما تتضمن قائمة التحسينات شوارع جديـدة للـدخول إلـى            "للسياح فقط "افتتاح قاعة جديدة للمسافرين     

  .المعبر ومواقف للسيارات
  24/9/2011، الغد، عّمان

  
  ر تطور نظام حماية طائرات الهليكوبت"إسرائيل" .26

جـي  .بي.يعمل سالح الجو اإلسرائيلي على تطوير نظام حماية فعال لطائراته الهليكوبتر من قذائف اآلر             
والصواريخ أرض جو المحمولة على األكتاف، في أي مواجهة محتملة مع لبنان أو قطـاع غـزة فـي                   

  .المستقبل
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 47 -سـي أتـش   "طراز  ويأتي اإلعالن عن هذا النظام في أعقاب خسارة طائرة هليكوبتر أميركية من             
  .في أفغانستان، والتي سقطت جراء إطالق قذيفة آر بي جي عليها من قبل مقاتلي طالبان" تشينوك

تروفي إيـه   "وقال ضابط كبير في سالح الجو اإلسرائيلي إن إسرائيل تدرس حاليا إمكانيات نظام حماية               
رائيلية والذي استطاع اعتراض قذيفـة      اإلس" 4أم كي   "لشركة رافاييل المثبت على دبابة ميركافا       " بي أس 

  .خالل العمليات في قطاع غزة أوائل السنة الحالية" آر بي جي"
  24/9/2011، البيان، دبي

  
   تعزز قواتها على طول الحدود مع مصر"إسرائيل" .27

عزز الجيش اإلسرائيلي، مساء أمس الجمعة، قواته بشكل ملموس على طول الحدود مع مصر، وذلك في                
وادعت  .تحذر من أن حركة حماس تخطط لتنفيذ عملية من سيناء في وقت قريب            " ذارات عينية إن"أعقاب  

مصادر في األجهزة األمنية أنه يوجد لحركة حماس مصلحة في هذه الوقت لتنفيذ عملية كبيرة تحـرف                 
  .األنظار عما يحصل في األمم المتحدة في نيويورك

  24/9/2011، 48موقع عرب
  

  تغيب وليبرمان يخرج بشكل تظاهريينياهو نتا: خالل خطاب عباس .28
خالل خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في األمم المتحدة، تغيب رئيس الحكومة اإلسرائيلية              

ونقل  .بنيامين نتانياهو، في حين غادر القاعة وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان بشكل تظاهري            
  .وله إن خطاب عباس هو خطاب تحريض لم يصدر منه من قبلعن ليبرمان ق" يديعوت أحرونوت"

 مرات، ثم تحدث عن األسرى السياسيين، وعلى ما يبدو فإن قتلة            3عباس ذكر عرفات    "وقال ليبرمان إن    
كما قال إن عباس ذكر الدول األوروبية والبنك الدولي، ولم يأت على            . عائلت فوغل هم أسرى سياسيون    

  .ذكر الواليات المتحدة
أبو مازن "ما غادر الوفد المرافق لليبرمان قاعة األمم المتحدة خالل خطاب عباس، ونقل عنهم قولهم إن              ك

وعلم أن الوزير يولي إدلشطاين قد غادر        ".وصل إلى األمم المتحدة في إطار عملية مناكفة ضد إسرائيل         
  .القاعة أيضا

، وبحسبه  "خطاب األمس "اب عباس هو    من جهته قال سكرتير الحكومة اإلسرائيلية تسفي هاوزر إن خط         
ال ينظر إلى األمام، ويعبر عن األمل في السالم وعن جاهزية فلسطينية للمفاوضات بدون شـروط                "فإنه  
  ".مسبقة

  24/9/2011، 48 موقع عرب
  

   مليون دوالر50الجيش اإلسرائيلي حصل على وسائل لتفريق المظاهرات الفلسطينية بقيمة  .29
الجمعة النقاب عن أن الدولـة العبريـة   ' يديعوت أحرونوت'كشفت صحيفة  :سالناصرة ـ زهير أندراو 
لـشراء مـواد وأدوات   )  مليـون دوالر 50ما يعادل حوالي ( مليون شيكل    160صرفت حتى اآلن مبلغ     

لتفريق المظاهرات المتوقع اندالعها، بحسب المصادر السياسية واألمنية في تل أبيب، من طرفـي مـا                
ر، على ضوء الحراك الجاري في األمم المتحدة إلعالن الدولة الفلسطينية في حدود             يسمى بالخط األخض  

، وقالت الصحيفة أيضا، إنه للمرة األولى سمعت أصوات من داخل حركة فتح، التـي               67ما قبل عدوان    
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 ضـد   يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والتي تُنادي بالعودة إلى تنفيذ العمليات الفدائية            
  .إسرائيل

وتأتي هذه التطورات بعد اإلعالن رسميا عن أن قوات االحتالل والشرطة اإلسـرائيلية تـستعد بقـوات                 
في ) بذور الصيف (كبيرة تحسبا من مظاهرات واسعة في الضفة الغربية، وذلك في إطار الحملة المسماة              

إلى وسائل تفريق المظاهرات التي     وجاء أنه إضافة    . مواجهة تبعات المسعى الفلسطيني في األمم المتحدة      
 آالف شـرطي جـرى تـدريبهم        9 ألف شرطي في حالة تأهب، بينهم        22تم شراؤها مؤخرا، فإن نحو      

  . وتأهيلهم بشكل خاص، كما أن ما تسمى قيادة المنطقة الوسطى تستعد بقوات كبيرة
ئيلي الجنـرال بنـي     ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية في المستوطنات أن رئيس أركان الجيش اإلسرا           

غانتس كان قد صرح يوم أمس بأن السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية تعمل على احتواء األحداث فـي                 
وقالـت المـصادر إن     . المدن الفلسطينية، وأنه يأمل أن يستمر ذلك في األيام القريبة، على حد تعبيـره             

لمواجهه المسيرات السلمية الفلسطينية، التي      طنا من المياه القذرة      50الجيش اإلسرائيلي تعاقد على شراء      
يـديعوت  'من المتوقع أن تنطلق خالل األيام القريبة القادمة في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت صـحيفة                

، أن الجيش أعد تقنيات حديثة لتفريق المسيرات، ذات نوعية وكمية لـم تكونـا موجـودتين،                 'احرونوت
عن مادة سائلة رائحتها كريهة ال تستطيع األنوف تحملهـا، وهـذا            ، وهي عبارة    )العفن(احداهما تسمى   

كما أعدت خطة إللقاء أكياس تحوي مـواد        .  مركبة أعدت لهذا الغرض    20سيرش في الميدان بواسطة     
قذرة من الجو على المتظاهرين، ستؤثر عليهم بشكل كبير، إضافة إلى إغراق محافظات الضفة بعشرات               

  .، حيث ستكون المنطقة أكثر قذارة لزمن طويلاألطنان من المياه القذرة
كما أشارت الصحيفة إلى أن الجيش اإلسرائيلي، أعد أجهزة تعمل بذبذبات ال تـستطيع األذن تحملهـا،                 
وهي أجهزة موجهة تطلق رصاصا مطاطيا ورمليا، وقنابل تخويف، ودخانا مسيال للـدموع، لمواجهـة               

يتم استعمالها من قبل االحـتالل اإلسـرائيلي فـي مواجهـة            المسيرات السلمية، مشيرة إلى أن األجهزة       
  .المظاهرات السلمية في قرية نعلين الفلسطينية التي تنطلق ضد جدار العزل العنصري

 24/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  الغربية مواكبة الستحقاق الدولة الفلسطينية خالل مواجهات مع االحتالل في الضفة واعتقاالتإصابات  .30
فيما كانت تستعد ، أنه  وكاالتونقالً عنفلسطين المحتلة من  24/09/2011، الخليج، الشارقة نشرت

مدن الضفة الغربية لالستجابة لدعوة القيادة الفلسطينية التي طالبت بمتابعة خطاب الرئيس محمود عباس، 
اشت مدينة وع. استشهد شاب فلسطيني وأصيب عشرات آخرون بالرصاص واالختناق في الضفة الغربية

رام اهللا والبيرة أجواء غير عادية، أمس، حيث علقت األعالم الفلسطينية وسط المدينة، في حين تولى 
عدد من رجال الشرطة حماية المقعد الخشبي المنصوب وسط المدينة في إشارة رمزية للعضوية في 

لعربية واألجنبية التي حجزت وشهدت شوارع المدينة اهتماماً بالغاً من وسائل اإلعالم ا. األمم المتحدة
اندلعت مواجهات عنيفة على إلى ذلك، . أماكن للتصوير ومواقف للمركبات في انتظار خطاب عباس

حاجز قلنديا بين رام اهللا والقدس، وقام الشبان برشق قوات االحتالل بالحجارة والزجاجات الفارغة فيما 
وذكر .  والحقت الشبان إلى أطراف مخيم قلندياأطلقت تلك القوات أعيرة نارية وقنابل مسيلة للدموع

. مصدر طبي أن صحافي فلسطيني أصيب بجروح متوسطة، فيما تعرض العشرات إلى حاالت اختناق
وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح إثر اعتداء قوات االحتالل على المصلين المتوجهين إلى المسجد 
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 عاما من الدخول ألداء 50تالل من تقل أعمالهم عن جنود االحمنع األقصى ألداء صالة الجمعة، حيث 
الصالة، كما اعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان قاصرين في مدينة بيت حنينا، وشابين قرب المسجد 

اندلعت مواجهات في أحياء عدة من القدس تركزت في حي رأس العامود المالصق قد و. األقصى
دى إلى وقوع إصابات في صفوف الشبان واعتقال أحدهم فيما للمسجد األقصى من الناحية الجنوبية، ما أ

  .اعتقل خمسة آخرون في أرجاء متفرقة من المدينة
الجيش والشرطة ، أن أ ف بمن نابلس نقالً عن وكالة  24/09/2011، الحياة، لندنوأوردت 
ينية قد تندلع في  اعلنا حال التأهب لمواجهة أي تظاهرات لدعم طلب عضوية دولة فلسطاكان اإلسرائيليان

نجمة «كما زادت جمعية اإلغاثة اإلسرائيلية . "إسرائيل"الضفة أو القدس الشرقية أو المدن العربية داخل 
من مستوى التأهب لديها، وألغى الجيش المأذونيات في الضفة ونشر تعزيزات أشارت وسائل » داود

في غضون ذلك، تجمع آالف .  رجل1500اإلعالم إلى أنها نحو ثالث كتائب إضافية من االحتياط أي 
الفلسطينيين امس في مدن الضفة وبلداتها بانتظار خطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة، ونصبت في 

وقرب المقاطعة، مقر الرئيس الفلسطيني . ساحات المدن الرئيسية شاشات تلفزيون ضخمة لنقل خطابه
من و. ة فلسطين في دائرة حول العلم الفلسطيني دولة اعترفت بدول125في رام اهللا، وضعت أعالم 

أصدر أوائل األسبوع تعميماً على مساجد فلسطين بالتكبير قد  ،وزير األوقاف محمود الهباشجهته كان 
داعين اهللا تعالى أن يوفق القائد الرئيس محمود (...) لشكر اهللا «فور انتهاء الرئيس من إلقاء خطابه 

 وفي الخليل، وضع ملصق عمالق على مبنى البلدية يحمل صورة .»عباس في تحقيق آمال شعبنا
وأقام تلفزيون . ، وعلقت صور مماثلة في مدن نابلس وجنين»194فلسطين «الرئيس الفلسطيني و

فلسطين الرسمي بثاً مباشراً عن استحقاق الدولة وخصصت برامج للحديث عن أهمية االستحقاق من غزة 
قطاع غزة، في  كان الوضع هادئاً  المقابلوفي. ية في كل المدن الفلسطينيةوالضفة ونقلت الفعاليات الشعب

  .»حماس«من دون أي إشارة إلى الطلب الفلسطيني الذي لم تؤيده حركة 
  

  خيار الدولة الفلسطينيةودعماً ل" الجدار" متظاهراً خالل مسيرتين ضد 17 إصابة .31
ا أجنبيا، في قريتي المعصرة جنوب بيت  مواطنا ومتضامن17أصيب، أمس، :  كتب حسن عبد الجواد

لحم، والولجة غرب بيت جاال، بحاالت اختناق وإغماء، جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات 
، بالتعاون مع 194االحتالل لقمع مسيرتين منفصلتين نظمتهما اللجنة الوطنية لحملة الدولة فلسطين 

االستيطان في المناطق المحاذية للجدار في محافظة بيت لحم، اللجان الشعبية لمقاومة الجدار ومواجهة 
ألقى من جهته . دعما لجهود الرئيس محمود عباس الرامية إلى انتزاع عضوية فلسطين في األمم المتحدة

الناشط ضد الجدار واالستيطان محمود زواهرة، كلمة ندد فيها بخطاب الرئيس األميركي في األمم 
ق الشعب الفلسطيني العادلة، وعضوية فلسطين في األمم المتحدة، وإقامة الدولة المتحدة، المعادي لحقو

الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية 
ينية،  على االنسحاب الكامل من األراضي الفلسط"إسرائيل"واألخالقية تجاه الشعب الفلسطيني، وإجبار 

وتوفير الدعم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل وتقرير المصير، والعضوية الكاملة 
في األمم المتحدة، وإقامة دولته وعاصمتها القدس، في األراضي الفلسطينية على حدود الرابع من 

  .1967 العام حزيران
  24/9/2011، األيام، رام اهللا
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   في االمم المتحدة»الحق واالستحقاق« تواكب جلسة ي لبنان الفلسطينية فالمخيمات .32

سادت أجواء من الترقب بين أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان أمس، في جلسة األمم المتحدة، فيما 
جلسة «توجه عدد كبير من أبناء تلك المخيمات إلى بيروت للمشاركة في التجمع المركزي، مواكبين 

طينية ج المئات من أبناء مخيم البداوي في مسيرة دعم وتأييد للقيادة الفلسوخر. »الحق واالستحقاق
واستنكارا لمواقف بعض الدول الغربية الرافضة لالعتراف بدولة فلسطين، وذلك ضمن سلسلة نشاطات 

وفي . »فلسطين تستحق«، في إطار حملة »منظمة التحرير الفلسطينية«وتحركات شعبية أقامتها فصائل 
. »194دولة فلسطين «بعلبك، أضاء أبناء مخيم الجليل الشموع، ورسموا العلم الفلسطيني بها، وشعار 

 الالجئون ، واكب جنوبي لبنانصورمخيمات وفي . كما رفعوا العلم الفلسطيني على كل منازل المخيم
. ما يجري في مجلس األمن ومواقف الدول من إعالن دولة فلسطينية عبر وسائل اإلعالمالفلسطينيون 

عند النصب التذكاري لشهداء نفذ اعتصام جماهيري كما . ورفعت أعالم فلسطين على أسطح المنازل
وفي صيدا، . المقاومة في صور بمشاركة ممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأحزاب لبنانية

االعتراف «اجتاحت مخيم عين الحلوة، شعارات والفتات التأييد للدولة المنتظرة، وأكدت الفصائل أن 
 للمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقوة بدولة فلسطين وعضويتها في األمم المتحدة، هو تعزيز

  .»للحقوق الوطنية
  24/09/2011، السفير، بيروت

  
  الفلسطينيةان تأييدا إلقامة الدولة  فلسطيني بعّماعتصام .33

 المؤيد إلعالن الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة ،نظم الحراك الجماهيري لفلسطينيي الشتات: بترا
 اعتصاما أمس أمام مقر األمم المتحدة في منطقة الجامعة األردنية، تعبيرا عن ،عودةوالمؤكد لحق ال

وعبر المشاركون في االعتصام عن اعتزازهم بالدور والدعم األردني الذي يقوده . تأييده لهذه الخطوة
 إقامة الدولة جاللة الملك عبداهللا الثاني للتوجه الفلسطيني، والجهود الحثيثة التي يبذلها جاللته من أجل

وأكدوا على التمسك . الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على التراب الوطني الفلسطيني
بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة لالجئين الفلسطينيين، والحق المشروع في اقامة 

نيا، بامتياز، وان منظمة التحرير الدولة الفلسطينية ورفض الوطن البديل الذي يعتبر مشروعا صهيو
  .الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني

  24/09/2011، الغد، عّمان
  

   اسرائيلي يدهس طفالً فلسطينياً في الخليل ويصيبه بجراحمستوطن .34
 ، أن طفالً الغربيةأعلنت مصادر طبية فلسطينية وشهود في الخليل جنوب الضفة:  أ ف ب-نابلس 

  .  أصيب بجروح بالغة عندما دهسته سيارة يقودها مستوطن وغادرت من دون التوقفلسطينياًف
  24/09/2011، الحياة، لندن
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   لموقف يدين الهجمة على الفلسطينيين في العراق لحق العودة تدعو ثابتمنظمة .35
معتمدة في رسائل إلى سفارات الدول العربية واألجنبية ال» منظمة ثابت لحق العودة«وجهت أمس 

ما يتعرض له الالجئون الفلسطينيون في العراق من هجمة شرسة منهجية منظمة ومن «بيروت شارحة 
جهات مشبوهة رسمية وغير رسمية تسعى لتهجير من تبقى من الفلسطينيين في ظل صمت عربي 

الفلسطينيين ودولي وبشكل خاص من المفوضية العليا لشؤون الالجئين المكلفة بتوفير الحماية لالجئين 
إدانة ما يجري واتخاذ موقـــف إنساني داعم لحقوق « إلى المنظمةدعـــت قد و. »في العراق

الالجئـــين الفلسطينيين إلى أن تتحقق عودتهم إلى ديارهم وممتلكـــاتهم التي طردوا منها إبان 
  .»1948النكبة في العام 

  24/09/2011، السفير، بيروت
  

   يقدم مذكرة للنائب كامل الرفاعي حول حق العمللبناني لحملة حق العمل الفلسطيني الاالئتالف .36
بهدف «، أمس، النائب كامل الرفاعي في مكتبه »االئتالف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل«التقى 

دعم ومساندة الحملة ومناقشة القانون الذي أقر ولم يطبق، رغم أنه ال يلبي الحد األدنى من هذه 
رحب الرفاعي باالئتالف، مشيراً إلى أن من جهته .  بحسب البيان الصادر عن االئتالف،»المطالب

لبنان يتعاطى بالمذهبية والطائفية مع الفلسطينيين المقيمين فيه، وقانون العمل الذي اقر في العام «
ات وقدم االئتالف للرفاعي دراسة حول مساهم. »الماضي ال يلبي احتياجات الالجئين الفلسطينيين

إلغاء إجازة العمل، «: الالجئين الفلسطينيين باالقتصاد اللبناني، ومذكرة بالمضمون ذاته، تؤكد على
والمطالبة بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل من كافة القوانين، والسماح للفلسطينيين بممارسة كافة المهن ومن 

  .»ضمنها المهن الحرة والتي تنظم عملها النقابات
  24/09/2011، السفير، بيروت

  
  االئتالف الشبابي يعتصم أمام األمم المتحدة للتأكيد على حق العودة للفلسطينيين .37

جددت قوى شبابية وحزبية تأكيد تمسكها بالثوابت المتعلقة بحق عودة الالجئـين            :   هديل غبون   -عمان  
م نفذوه أمام مقر هيئة     الفلسطينيين، والتنديد بدعوات اعتبار األردن وطنا بديال للفلسطيينن، خالل اعتصا         

األمم المتحدة ظهر أمس، تزامنا مع بدء مناقشات الجمعية العامة لألمم المتحدة طلب منظمـة التحريـر                 
  .الفلسطينية االعتراف الدولي من األمم المتحدة

وطالب العشرات من شباب االئتالف الشبابي والشعبي للتغير، بإلغاء معاهدة وادي عربـة، معتبرينهـا               
على حق عودة الالجئين، فيما أطلقوا هتافات مؤيدة لتوجه فلسطين إلى األمم المتحـدة النتـزاع                مساومة  

الشرعية أمام المجتمع الدولي أمس، صاحبها توقعات بإجهاض الواليات المتحدة األميركيـة للمـساعي              
  .الفلسطينية باستخدامها حق النقض الفيتو لهذه المساعي

24/9/2011، الغد، عّمان  
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   في لبنان"التوطين"إعالن الدولة الحل األمثل إلنهاء إشكالية : راءوز .38
: »عكـاظ «قال عضو كتلة المستقبل النائب جان أوغاسبيان لــ          : زياد عيتاني، بارعة فارس    -بيروت  

نحن ندعم إعالن الدولة الفلسطينية وقيام مؤسسات هذه الدولة، وهو أمر محق وفقا للقرار الدولي رقـم                 «
  .دة الفلسطينيين إلى أراضيهم لجهة عو194

واللبنانيون يجمعون على هذا القرار فالدستور اللبناني بعد اتفاق الطائف نص على رفض التوطين وهـو                
  .»أمر ميثاقي دستوري أجمع عليه اللبنانيون واليمكن ألحد تجاوزه أو تعديله إال بإجماع كل اللبنانيين

هذه الخطوات مدخال لتهيئة األجواء السياسية من جهـة         نتمنى أن تكون    » «عكاظ«وختم أوغاسبيان لـ    
وقدرات الدولة الفلسطينية من جهة ثانية الستعادة الفلسطينيين الذين يعيشون خارج أرضهم مؤقتا ومنهم               

  .»فلسطينيو لبنان
إعالن الدولة الفلسطينية وحصولها علـى   » «عكاظ«في المقابل، قال وزير الثقافة اللبناني غابي ليون لـ          

مقعد دائم في األمم المتحدة هو حق للشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة ذات سيادة واستقالل ونحـن                   
كلبنانيين مع كل خطوة تحقق مصالح الشعب الفلسطيني وحقه في العودة إلى أرضه وإنهاء أزمة اللجوء                

  .»يثيرهاوالتي تشكل في لبنان أزمة ومخاطر كبرى أبرزها التوطين والمخاوف الجدية التي 
24/9/2011، عكاظ، جدة  

  
  ملتزمون بإنجاح المبادرة الفلسطينية: وزير الخارجية .39

 الـذي   يأكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أمس في اجتماع وزراء منظمة التعاون اإلسالم            
      لعـضوية  دعم لبنان للمبادرة الفلسطينية بطلـب ا      « دولة إسالمية، على     57يعقد في األمم المتحدة ويضم

الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة وسعيه من خالل عضويته غير الدائمة في مجلس األمن وترؤسه                
واشار وزير الخارجية اللبناني الى     . »له خالل هذا الشهر إلى توفير أفضل الظروف إلنجاح هذه المبادرة          

ها ناجمة عن استمرار الـصراع      معظم التحديات التي يواجهها لبنان ومنطقة الشرق األوسط بأسر        « أن  
 أن إسرائيل بممارسـاتها   لبنانيرى«: وقال. »العربي ـ االسرائيلي وعدم بلوغ عملية السالم خواتيمها 

العدوانية، المتمثلة بسياسات االستيطان وتهويد القدس والدعوة إلى دولة يهودية، ال تقوم فقـط بعرقلـة                
محددة الستئنافها، بل هي تنسف العملية السلمية نفسها        إطالق المفاوضات ووضع جدول زمني لها وأطر        

  .»من خالل سعيها لمنع التقدم في ركيزة من أهم ركائز هذه العملية، أال وهي قيام دولة فلسطينية
24/9/2011، السفير، بيروت  

  
  ليس مفاجئاً موقف أوباما من فلسطين: حزب اهللا .40

إزاء خطـاب الـرئيس     » ا من التعـابير المماثلـة     الصدمة وخيبة األمل، وغيره   «أن  » حزب اهللا «أعلن  
األميركي باراك الذي تضمن انحيازاً مطلقاً للكيان الصهيوني في موضوع إعالن الدولـة الفلـسطينية،               

هي مشاعر الذين كانوا يتوقعون من اإلدارة األميركية موقفاً مختلفاً من موضوع يمثل أقل القليل مـن                 «
  .»حقوق الشعب الفلسطيني

  لم يكـن مفاجئـاً االنحيـاز       « على خطاب أوباما، ذكرت العالقات االعالمية في الحزب في بيان            وتعليقاً
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المطلق للكيان الصهيوني الذي ظهر في خطاب أوباما من على منبر األمم المتحدة، والذي ضمنه تهديداً                
  .»يام دولة فلسطينباستخدام الفيتو في وجه الحراك الذي تقوم به السلطة الفلسطينية من أجل إعالن ق

24/9/2011، السفير، بيروت  
  

  فضل اهللا يشدد على أحقية استرجاع كامل أراضي فلسطين .41
. ضرورة وأحقية فلسطين بأن تسترجع أراضيها المحتلـة كاملـة         "أكّد العالّمة السيد علي فضل اهللا على        

فـي حـارة    "  الحسنين اإلمامين"وشدد خالل خطبة صالة الجمعة التي القاها أمس، من على منبر مسجد             
على الفلسطينيين أن يدركوا حجم اللعبة الدولية التي تسعى إلى تغطية أي قرار تتخـذه               "حريك، على أن    

حكومة العدو حيالهم، وأن يعرفوا أن العدو ال يريد رؤية دولة فلسطينية حتى وإن كانت منزوعة السالح،             
داعيـاً الـشعب    ". شعب فلسطيني أبعد عن أرضه    كما يطرح نتنياهو، ألنه ال يريد أن يتحدث العالم عن           

الثبات في هذه المرحلة، وأن ال يستكين لكل الوعود الكاذبة التي ال هدف لها سوى تقطيع                "الفلسطيني إلى   
  ".الوقت لممارسة المزيد من االستيطان، وعدم تقديم أية تنازالت

24/9/2011، المستقبل، بيروت  
  

   عن أي قطع للمساعدات األميركيةنلسطينيياحمد داود اوغلو يقترح تعويض الف .42
اقترح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو على اجتماع لممثلي منظمـة            :  محمد يونس  -نيويورك  

المؤتمر اإلسالمي على هامش الدورة أن تعمل الدول العربية واإلسالمية على تعويض الفلسطينيين عـن               
مجموع المساعدات األميركية للسلطة الفلسطينية ال تزيد على        إن  «: أي قطع للمساعدات األميركية، وقال    

  .»نصف بليون دوالر سنوياً، ويمكننا جميعاً أن نتعاون في تعويضه
  24/9/2011الحياة، لندن، 

 
  تركيا تنتقد اقتراح ساركوزي عن فلسطين .43

ي األمم المتحدة رفض نائب رئيس الحكومة التركية بولند ارينتش، أمس، االقتراح الذي قدمه ف: ب.ف .ا
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي عن إعطاء وضع استثنائي للفلسطينيين مشبها هذا االقتراح بمعارضة 

وقال خالل لقاء مع صحافيين أوروبيين إنه مؤخراً وحيال . ساركوزي دخول تركيا إلى االتحاد األوروبي
ما قاله “وأضاف . ”إسرائيل“بب تأثير يبدو أن بعض الدول غيرت رأيها بس“االعتراف بدولة فلسطينية 

ساركوزي حيال فلسطين يشبه ما قاله بالنسبة لتركيا عندما اقترح أن ال تكون عضواً كامل العضوية في 
   .”االتحاد األوروبي

  24/9/2011الخليج، الشارقة، 
 

  2012مفاوضات مباشرة حتى العام : بيان الرباعية الدولية .44
ألوروبي، كاثرين أشتون، مساء أمس الجمعة، في مؤتمر صحفي عقد فـي            قالت وزيرة خارجية االتحاد ا    

األمم المتحدة في نيويورك إن أعضاء الرباعية توصلوا إلى اتفاق بشأن بيان مـشترك يـدعو إسـرائيل                  
  .والفلسطينيين إلى تجديد المفاوضات المباشرة بينهما خالل شهر
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توصل إلى اتفاق ضمن جدول زمني ال يزيـد عـن            وبحسب بيان الرباعية؛ يعلن الطرفان جاهزيتهما لل      
كما تتوقع الرباعية أن يعرض الطرفان اقتراحات شاملة خالل ثالثة شهور في قضايا             . 2012نهاية العام   

  .الحدود واألمن
كما دعا البيان إسرائيل والفلسطينيين     . كما أعلنت الرباعية عن مؤتمر سالم دولي سيتم عقده في موسكو          

  .ات االستفزازية لكي تكون المفاوضات مجديةإلى تجنب الخطو
، فإن بيان الرباعية المقتضب ال يمثل أكثر من محاولة محدودة السـتئناف محادثـات               "رويترز"وبحسب  

السالم، إذ لم يطرح ممثلو الرباعية اقترحات للتغلب على القضايا الجوهرية المتنازع عليها بين الجانبين،               
  . الالجئين الفلسطينيين ومستقبل المستوطنات اليهوديةمثل الحدود ووضع القدس ومصير

وفي أعقاب تصريحات أشتون، قالت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون إن اإلدارة األمريكيـة              
ترحب بتصريحات الرباعية التي تعرض وجهة النظر الدولية اليوم بشأن قدرة األطراف على التوصـل               

  ".استغالل الفرصة"وطالبت الطرفين بـ. إلى سالم
من جهته قال مبعوث الرباعية إلى الشرق األوسط طوني بلير إن البيان يتضمن خطوات واضحة، وأنـه                 

  .يأمل أن يرد الطرفان باإليجاب
واقعي، وجدي بهدف   "ونقل عن مسؤولة في اإلدارة األمريكية قولها إن الجدول الزمني الوارد في البيان              

  ."2012التوصل إلى اتفاق قبل 
24/9/2011، 48موقع عرب  

  
   بالقنابل الذكية خارقة التحصينات "إسرائيل" بتزويد  سمح سراًأوباما .45

أن المجلـة   ) ديلـي بيـست   (العبرية، الجمعة، عن موقـع      " يديعوت أحرونوت "نقلت صحيفة   : الناصرة
اراك أوبامـا   سوف تنشر يوم االثنين المقبل تقريرا يتضمن أن الرئيس األمريكي ب          " نيوزويك"األمريكية  

 "إسـرائيل " قنبلة خارقة للتحصينات، وهي أسلحة طالبت بها         55سمح سرا، قبل سنتين، بتسليم إسرائيل       
  .منذ مدة طويلة، ولكن اإلدارات األمريكية السابقة لم تصادق على ذلك

ل جورج بوش يعتبر الصديق األكبر إلسرائيل، ولكن ه       : وكتبت الصحيفة في هذا السياق بصيغة التساؤل      
  وافق باراك أوباما بالذات على تزويد إسرائيل بأسلحة كانت ترغب بها ورفض سابقه في المنصب ذلك؟

فإن مصادر أمريكية وإسرائيلية صرحت للمجلة األمريكية بأنه تم االتفاق على أن            ) ديلي بيست (وبحسب  
النووية اإليرانية، تم   ، التي من الممكن أن تستخدم في الهجوم على المنشآت           )GBU-28(القنابل من نوع    

  .، أي بعد أشهر معدودة من تسلم أوباما منصب الرئاسة2009نقلها إلى إسرائيل في العام 
 أبلغ الرئيس األمريكي السابق جورج بوش رئيس الـوزراء          2007وبحسب الموقع نفسه، فإنه في العام       

 .2010 أو العام    2009إليها في العام    اإلسرائيلي آنذاك، إيهود أولمرت، بأنه سيتم تسليمها القنابل المشار          
ويتضح اآلن، بحسب التقرير، أن أوباما سارع إلى تسليح إسرائيل بهذه القنابل قبل سنتين أي فور تسلمه                 

  .الرئاسة
24/9/2011، القدس العربي، لندن  
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   بشأن المسعى الفلسطينياألمن في مجلس "مأزق" يحذر من جوبيه .46
 فرنـسا   ، أن شـرف الهـور   أ  نقالً عن مراسلها   باريس ، من 24/9/2011،  القدس العربي، لندن   ذكرت

يمكن ان يؤدي اليه طلب عضوية دولة فلسطين امام مجلس االمـن الـدولي              " مأزق"حذرت الجمعة من    
  .االسرائيلية" التحفظات"مؤكدة ان اقتراحاتها حول اعطاء صفة مراقب ما زالت مطروحة رغم 

قلنـا ان هـذا     "التلفزيونيـة   " اي تيلـي  "جوبيه في مقابلة مع قناة      وصرح وزير الخارجية الفرنسي االن      
ن مجلس االمن لن يعترف بدولة فلسطين لسبب واضح هو ان الواليـات             المشروع سيؤدي الى مازق أل    

  ".المتحدة العضو الدائم التي تتمتع بحق النقض قد اعلنت انها ستلجا اليه
جية الفرنسية في باريس ان اقتراح الـرئيس نيكـوال          وفي الوقت نفسه، اعلن متحدث باسم وزارة الخار       

 عـن   "سرائيلإ"ساركوزي اعطاء صفة مراقب بشكل مؤقت لدولة فلسطين ال يزال مطروحا رغم اعالن              
  .بشانه الجمعة" تحفظها"

لكـن  " اخذنا علما بالتحفظات االسـرائيلية    " الخارجية   ةوصرح رومان نادال مساعد المتحدث باسم وزار      
المقترحـات  "و" ال يمكن اال تتحـرك اسـرائيل      "واضاف  . الن الوضع الراهن غير مقبول    " علينا العمل "
  ".ال تزال قائمة) الفرنسية(

انها توحي بانها فكرة جيدة ولكنها      "وقال يغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس           
ال . ينيين دولة مهما كانـت تـسميتها      ليست كذلك النه من المستحيل تجاوز المراحل عبر اعطاء الفلسط         

في هذا الموضوع ال نستطيع ان نتعامل        " وأضاف ".يمكن ان تقوم دولة فلسطينية بدون اتفاق مع اسرائيل        
  ". غير موجودةإسرائيلن أك

 باريس، أن    ميشال أبو نجم    نقالً عن مراسلها   باريسمن  ،  24/9/2011،  الشرق األوسط، لندن   وأضافت
 التي كان من بين أهداف مبادرتها إخراجها مـن العزلـة،            "إسرائيل" جدل مع     أمس الخوض في   رفضت

بالتحفظـات  » أخذت علمـا  «واكتفت الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي أمس، بالقول إن فرنسا           
وشدد الناطق المساعد باسم الخارجية رومان نـادال        . »ما زال قائما  «اإلسرائيلية وأن العرض الفرنسي     

، مما يجعل باريس متمسكة بمقترحاتها      »التحرك ألن الوضع القائم ال يمكن أن يستمر       «جة إلى   على الحا 
فضال عن ذلك، فسرت باريس مطلبها الداعي إلى التزام الفلـسطينيين بعـدم             .»على الطاولة «التي تبقى   

دة بالحاجة إلـى    اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال تحولوا إلى دولة غير عضو في األمم المتح              
  ."إسرائيل"عدم وضع العراقيل بوجه المفاوضات وليس حرمان الفلسطينيين من حقهم في مقاضاة 

  
  األمن مجلس إلى الطلب الفلسطيني ناسلم:  المتحدةاألمم باسم الناطق .47

صرح الناطق باسم االمم المتحدة فرحان حق بأن االمين العام سـلم            :  علي بردى والوكاالت   –نيويورك  
  .طلب الفلسطيني الى مجلس االمنال

والحقا، أعلن المندوب اللبناني الدائم لدى األمم المتحدة السفير نواف سالم الذي يتولى الرئاسة الدوريـة                
ـ         .  مون – األخرى بعدما تسلمه من بان كي        14للمجلس، أنه نقل الطلب الفلسطيني الى الدول االعضاء ال

ودعوت أعضاء المجلس لعقد جلسة مشاورات      )  محمود عباس  الرئيس الفلسطيني (وزعت رسالة   “: وقال
  ). بتوقيت غرينيتش19:00 (15:00في هذا الموضوع االثنين الساعة 

ويتوقع ان تستغرق عملية التصويت على هذا الطلب في مجلس االمن أسابيع وتأمل الواليات المتحدة أال                
  .تها في الشرق االوسطالذي سينعكس سلبا على صور" الفيتو"تضطر الى استخدام حق 
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 في مجلس االمن،    15أما الفلسطينيون، فيتطلعون الى الحصول على تسعة أصوات على االقل من أصل             
بطلبهم الى الجمعية العمومية مما يسمح لها بدورها بطـرح          " توصية"وهو الحد االدنى المطلوب الصدار      

  .الطلب على أعضائها للتصويت
 الدائمين وغير الدائمين حتى اآلن انهم يعتزمـون الموافقـة علـى             وأعلن ستة من أعضاء مجلس االمن     

  .الطلب الفلسطيني، هم الصين وروسيا والبرازيل والهند ولبنان وجنوب افريقيا
واالعضاء المترددون او الذين لم يعلنوا موقفهم بعد هم بريطانيا وفرنسا والمانيـا ونيجيريـا والغـابون                 

  . كولومبيا انها ستمتنع عن التصويتوالبوسنة والبرتغال، فيما أعلنت
24/9/2011، النهار، بيروت  

  
  "إسرائيل"مع " المفاوضات المباشرة"عباس للعودة إلى  تدعو واشنطن .48

” المفاوضات المباشـرة  “دعت الواليات المتحدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعودة إلى          : )وكاالت(
وقالت الـسفيرة األمريكيـة     . طينية لدى األمم المتحدة   رغم تقدمه بطلب عضوية لدولة فلس     ” إسرائيل“مع  

لدى األمم المتحدة سوزان رايس في رسالة على تويتر تم بثها بعد لقاء عباس واألمين العام لألمم المتحدة                  
بعد أن تنتهي الخطب اليوم، سيتعين علينا أن نقر جميعاً بأن السبيل الوحيد نحو إقامة دولة                “بان كي مون    
  .”فاوضات المباشرة، ال عبر طرق مختصرةيمر عبر الم

24/9/2011، الخليج، الشارقة  
  

   ليس ممكنا بدون تدخل خارجياألوسطتحقيق السالم في الشرق ": لوموند" .49
 ليس ممكنا بدون    األوسطالفرنسية في عددها الجمعة ان تحقيق السالم في الشرق          " لوموند"أكدت صحيفة   
الصحيفة المستقلة على الجدل الدائر حـول اعتـزام تقـديم           جاء ذلك في معرض تعليق       .تدخل خارجي 

الفلسطينيين طلبا للجمعية العامة لألمم المتحدة الجمعة للحصول على اعتراف بـدولتهم مـن المنظمـة                
  .الدولية

  .أن عملية السالم في المنطقة تعتمد في أغلب مراحلهاعلى الدفع الخارجي" لوموند"واوضحت 
 أنه بدون تدخل الرئيسين األمريكيين األسبقين جيمي كارتر وجورج بـوش            وأشارت في هذا الصدد إلى    

.  لتعترف بحقوق الفلـسطينيين    "إسرائيل" أن يتحقق وما كانت      "إسرائيل"األب ما كان للسالم بين مصر و      
تناقض " خرافة"ورأت أن تصور أن بمقدور الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني بمفردهما تحقيق السالم هو             

  .خ في الشرق األوسط وفي آي مكان آخرالتاري
وقال الصحيفة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي كان محقا عندما طالب في كلمتـه التـي                 
ألقاها األربعاء أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة بوضع جدول زمني صارم ومدفوع بائتالف من العديد               

  .من الدول الستئناف المفاوضات من جديد
24/9/2011، القدس العربي، لندن  

  
   في جنيفاإلسرائيلي تحبط محاولة عربية لبحث السالح النووي أمريكا .50

 اإلسـرائيلي  ودوال غربية مشروع قرار عربي لبحث السالح النووي          األمريكيةأفشلت الواليات المتحدة    
  .في المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في جنيف
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 الـسالح النـووي     إدراجأن بعض الدول العربيـة حاولـت        " رتسآه"لموقع االلكتروني لصحيفة    وذكر ا 
 األمريكـي  على جدول أعمال المؤتمر السنوي للوكالة الدولية المنعقد اليوم، ولكن الحـراك              اإلسرائيلي
  . المدعوم من بعض الدول الغربية حال دون ذلكواإلسرائيلي

عام الماضي طرح السالح النووي االسـرائيلي للبحـث ايـضا فـي             وقد حاولت بعض الدول العربية ال     
  .المؤتمر، لكن جهودها باءت بالفشل

 صوتت ضد طرح المـشروع  أخرى والواليات المتحدة وكندا ودول غربية "إسرائيل"أن  " هآرتس"وقالت  
لـى معاهـدة     بالتوقيع ع  األوسطالنووي اإلسرائيلي للبحث ألنه يشمل بندا يدعو كافة دول منطقة الشرق            

  .منع انتشار السالح النووي
23/9/2011، 48موقع عرب  

  
  نتانياهو أجهض السالم وعلى كل أميركي أن يعرف ما حصل: كلينتونبيل  .51

بإجهـاض عمليـة    » ليكـود «اتهم الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون زعيم        :  جويس كرم  -واشنطن  
  .م المحادثاتالسالم، واعتبره وحكومته السبب األساسي في عدم تقد

سـببين لعـدم    «أن هناك   » فورين بوليسي «ورأى كلينتون في لقاء مع مدونين نقل تفاصيله موقع مجلة           
وجود سالم شامل اليوم، وهي تردد حكومة نتانياهو في قبول خطوط صـفقة كمـب ديفيـد، وتحـول                   

   .»ديموغرافي في إسرائيل يجعل من الرأي العام اإلسرائيلي أقل تقبالً للسالم
، والقى دعم   »كديما«وكشف كلينتون أن شارون كان يستعد لبناء تحالف وسطي من خالل إنشائه حزب              

كان يعمـل   «: وأوضح. كل من زعيمة الحزب اليوم تسيبي ليفني ورئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت           
نشق عنه  الحزب الذي ا  (وأحبطت عودة ليكود    ... على حصد توافق لصفقة سالم قبل أن يصيبه المرض          

اإلسرائيليين أرادوا شيئين، وعندما حصلوا عليهما، لم يروقـا         «ورأى كلينتون أن    . »هذا الجهد ) شارون
هم أرادوا االقتناع بوجود شريك للسالم في حكومة فلسطينية، وما من شك اليوم، وحكومة          . للسيد نتانياهو 

  .»ي الضفة الغربيةنتانياهو قالت ذلك، بأن هذه أفضل حكومة فلسطينية كانت يوماً ف
قالت بوضوح وأكثر من مرة أنه إذا وضع نتانياهو الصفقة التـي            «وكشف كلينتون أن القيادة الفلسطينية      

لكنه أضاف أن هذه الحكومة اإلسـرائيلية       . »، فسيقبلوها )في كمب ديفيد  (كانت مقدمة لهم سابقاً، صفقتي      
مفاوضات مع حكومة نتانياهو هـي علـى        ، وأي   2000عام  » انجرفت بعيداً عن حكومة ايهود باراك     «

ألسباب حتى هذا اليـوم ال      «: وتابع. »من غير المرجح أن يقبل بها الفلسطينيون      «خطوط مختلفة كثيراً    
وقـال عـن    . »عرفات الصفقة التي وضـعتها وبـاراك قبلهـا        ) الرئيس الراحل ياسر  (أعرفها، رفض   

مستعدة لمنحهم القدس الـشرقية كعاصـمة لدولـة         كانت لديهم حكومة إسرائيلية     «الفلسطينيين يومها أنه    
  .»فلسطين

24/9/2011، الحياة، لندن  
  

  رئيس مجلس الشعب الفنزويلي يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني .52
 فرناندو سوتو روهاس، رئيس مجلس الشعب الفنزويلي تضامنه مع الـشعب الفلـسطيني،              أعلن :القدس

  .ستقلةومطالبه العادلة في الحصول على دولته الم
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جاء ذلك في سياق التحركات الفلسطينية للحصول على عضوية فلسطين الكاملة فـي االمـم المتحـدة،                 
وبمناسبة خطاب الرئيس محمود عباس ، وتقديم طلب العضوية لدى االمم المتحدة، حيث اقام البرلمـان                

ي فنزويال، واعضاء   الفنزويلي في الساعة العاشرة من صباح الجمعة جلسة بحضور السفراء المعتمدين ف           
  .من البرلمان الفنزويلي واجهزة االعالم المقروءة والمسموعة

 وندد روهاس بتصريحات اوباما التي انحاز فيها بشكل فاضح الى جانب اسرائيل، وتهديداتـه باسـتخدام           
  ."الفيتو"

ـ                روهاس ودعا شعب  الرئيس الكولومبي هوان مانويل سانتوس الى ان يحذو حذوها في التضامن مـع ال
الفلسطيني، وان يستمع الى رغبات شعبه وشعوب امريكا الجنوبية ورؤساء دولهم فـي تاييـد القـضايا                 

  .العادلة في العالم
24/9/2011، وكالة معاً اإلخبارية  

 
   قوي وننتظر التطبيقخطاب.. عباس .53

  عبد الباري عطوان
عالم بأسره عفوياً ووقوفاً للرئيس وصفق ال.. صفق الكونغرس االمريكي وقوفاً لبنيامين نتنياهو عدة مرات

العالم بأسره، او في معظمه، مع .. وبين التصفيقين بون شاسع ومعان كثيرة.. الفلسطيني محمود عباس
العالم .. الحق الفلسطيني في مواجهة االحتالل والعنصرية والجدران والحواجز العازلة والتطهير العرقي

  .جاز يستحق الفرحكله مع فلسطين ودولتها وشعبها، وهذا ان
ويوم النكسة ..  كان يوم فلسطين بامتياز2011عام ) سبتمبر(امس الجمعة الثالث والعشرون من ايلول 

فقد .. في مجلس االمن لدعم عدوانها' الفيتو'السرائيل وللواليات المتحدة االمريكية التي هي بصدد اشهار
  .ما هو ادانة كبرى ألصحابهاصبح هذا الفيتو عنوان شرف ومبعث فخر للفلسطينيين مثل

اختلفنا مع الرئيس محمود عباس كثيراً وسنختلف، ولكننا ال نستطيع ان ننكر، او نتجاهل، ان خطابه 
باألمس كان خطاباً شجاعاً، يتسم بالتحدي ووضع النقاط على الحروف، وسرد معاناة الشعب الفلسطيني 

لصراع، وتحذيرا ال لبس فيه او غموض من جراء بطريقة حضارية انسانية مؤثرة، وتأكيدا على ثوابت ا
  .السياسات االسرائيلية المدمرة للسالم والمغيرة للحقائق على االرض

لمنا الرئيس الفلسطيني كثيرا النه في مرات كثيرة كان ناعماً في نقده لالسرائيليين، متجنباً احراجهم، 
حت االحتالل، ومجامال في تجاهل نكبة حريصاً على عدم إغضابهم، بل وقافزاً على معاناة شعبه ت

فلسطين والمآسي التي ترتبت عليها لشعب بأكمله، ربما لكظمه الغيظ وعدم اعطاء االسرائيليين فرصة 
التهامه بعرقلة العملية السلمية، ولكنه في خطاب االمس لم يترك شجرة زيتون اقتلعت اال وذكرها، او 

  .شهادته او أسره متألمافلسطينيا استشهد او أسر اال وتوقف عند 
***  

خطاب الرئيس عباس كان خريطة طريق، ورقة عمل، فضحا كامال لالحتالل وجرائم مستوطنيه، 
وارهاب الدولة االسرائيلية في الضفة والقطاع، وعمليات االستيطان المتواصلة لمصادرة االرض وتهويد 

تقل فوراً مـــن مرحـــلة الكالم القدس، وارهاب ابناء الشعب الفلسطيني، ولهذا يجب ان ينــــ
  .الى مرحلة التطبيق العملي على االرض، ومحاسبة اي خروج عن كل ما ورد فيه من مبادئ ونقاط
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الرئيس الفلسطيني رد بقوة على بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل، والرئيس االمريكي باراك اوباما، 
 باالعتراف بالدولة اليهودية، وتمسك بحق مليون دون ان يذكرهما، عندما عارض بشدة مطالب االول

 بأرضهم، واكد على حق الشعب الفلسطيني، كآخر الشعوب تحت 48ونصف مليون فلسطيني من عرب 
االحتالل في دولة مستقلة، على اساس قرار التقسيم ودون ان يتنازل عن حق العودة لالجئين 

  .الفلسطينيين
ولة الفلسطينية، واثبت بمعارضتها انه ال يستحق جائزة نوبل للسالم الرئيس االمريكي سقط في اختبار الد

التي منحت له لتشجيعه على تحقيق السالم في العالم، ولذلك يجب المطالبة بسحبها منه فور استخدامه 
فرجل يرسل الطائرات الحربية واالساطيل تحت عنوان . الفيتو ضد هذه الدولة في مجلس االمن الدولي

 في مطالبها بالعدالة والحرية وحقوق االنسان، ويساند عدوانا اسرائيليا مدعوما باالرهاب نصرة الشعوب
وقنابل الفوسفور المحرمة دولياً، ويعارض طموحات مشروعة في وطن له مثبت بقرارات الشرعية 

  .الدولية، رئيس يستحق االحتقار واالنضمام الى قوائم الطغاة ال الحائزين على جوائز السالم
وصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة ال يمكن ان يتم عبر المفاوضات مثلما يؤكد نتنياهو، ويكرر ال

اوباما خلفه مثل الببغاء، وانما عبر المقاومة المشروعة بالوسائل والطرق كلها، واتباع الطريق الذي 
  .اتبعته مختلف شعوب العالم ومن بينها الشعب االمريكي

هذه المقاومة السلمية، واآلن يجب ان يكون شجاعاً بالقدر نفسه، وان يعطي الرئيس عباس تحدث عن 
الضوء االخضر النطالقتها، تماماً مثلما اعطى الضوء االخضر النطالق مظاهرات التأييد له في ميدان 

  .المنارة، او ياسر عرفات في مدينة رام اهللا، وميادين مدن فلسطينية اخرى
 القبضتين االمريكية واالسرائيلية، وعادت الى المنظمة الدولية مجدداً بعد القضية الفلسطينية تحررت من

انحراف استمر عشرين عاماً في دهاليز اوسلو، واللجنة الرباعية ومؤامرات توني بلير والسالم 
االقتصادي، ووهم بناء البنى التحتية للدولة، وبقي ان ال تعود مطلقاً الى هذه القبضة من جديد، وان 

  . هذا التوجه بالحراك الشعبي على االرضيتعزز
اسقطته اسرائيل بعدوانها وبمستوطناتها وفرض الوقائع غير المشروعة على .. حل الدولتين سقط

كما ان السلطة الفلسطينية ايضاً سقطت بعد ان وصلت الى حالة مؤسفة من الضعف والهوان . االرض
 على ارضية المقاومة، وإعادة طرح الدولة الديمقراطية واالذالل، وال بد من الرد بوحدة فلسطينية حقيقية

على كل التراب الفلسطيني في مواجهة الدولة اليهودية العنصرية التي يسعى نتنياهو لفرضها بدعم من 
  .اوباما
***  

اليوم يتطابق الموقفان االمريكي واالسرائيلي في رفض مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة، والوقوف 
د ضد الربيعين الفلسطيني والعربي معاً، ولهذا يجب التعاطي مع االدارة االمريكية في خندق واح

المخادعة، المنافقة، والمنافحة عن الظلم والعدوان بالطريقة نفسها، ان لم تكن اقوى التي يتعاطى فيها 
  .الشعب الفلسطيني والشعوب العربية واالسالمية مع اسرائيل وسفاراتها ومصالحها

ناك امام الشعب الفلسطيني ما يخسره، وعليه ان يبدأ ربيعه فوراً ودون اي تأخير، وان يتحلى لم يبقَ ه
بالوعي والشجاعة في الوقت نفسه، فيجب وقف التعاون االمني مع اسرائيل، وال عودة الى المفاوضات 

راضي المحتلة، العبثية، وال ثقة بأوباما وساركوزي وتوني بلير، بل يجب المطالبة بطرد االخير من اال
  .ونزع صفة مبعوث السالم عنه، بعد ان اثبت انه نسخة مشوهة من نتنياهو



  

  

 
 

  

            35ص                                     2272:                العدد24/9/2011السبت  :التاريخ

الرئيس عباس تحدث باألمس كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولكنها قطعاً ليست المنظمة التي تحدث 
ليوم منظمة ا. 1974عنها وباسمها الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، في خطابه المماثل عام 

منظمة مهلهلة، ليس لها اي صلة او شبه باالولى، ولهذا يجب اعادة الحياة وأسس الشرعية اليها 
  .ولمؤسساتها وتجديد دمائها، على اسس الديمقراطية والشفافية والقرار المؤسساتي

 في سنقف الى جانب الرئيس عباس في خطابه التاريخي هذا، ونعتبره انتصاراً دبلوماسياً وعالمة فارقة
مسيرته السياسية، وستكون وقفتنا، ومن المؤكد وقفة ابناء الشعب الفلسطيني كله، اكثر قوة، وأطول 
عمراً، لو بدأت مرحلة العمل المقاوم على االرض، وأولها عدم الرضوخ البتزاز اموال الدول المانحة، 

  .والتحرر كلياً من ضغوطها
ون الحاجة الى اموال امريكا واوروبا، بل وفجر الشعب الفلسطيني عاش ألكثر من اربعين عاماً د

  .انتفاضته من موقع قوة، فاألوطان وحقوق اهلها وكرامتهم يجب ان تتقدم على فتات المساعدات المهينة
انه انتصار دبلوماسي كبير للشعب الفلسطيني يجب ان يكون حجر االساس القوي النطالقة انتفاضة 

لشعب الفلسطيني الذي بدأ ربيعه مبكراً ها هو يعود إلحيائه، ولكن شاملة في كل الميادين، تؤكد ان ا
  .بطريقة اكثر قوة وصالبة وابتكاراً

  24/9/2011القدس العربي، لندن، 
  

 الفلسطيني" غصن الزيتون"أوباما يسقط  .54
   نقوال ناصر

للجمعية العامة يتلخص الخطاب الذي ألقاه الرئيس األميركي باراك أوباما أمام الدورة السادسة والستين 
لألمم المتحدة يوم األربعاء الماضي في تجريد الرئيس محمود عباس على رؤوس األشهاد من خياراته 

بدالً منه، يرضخ " علم أبيض"الفلسطيني الشهير، ويطالبه بحمل " غصن الزيتون"، ليسقط من يده "السلمية"
أمولة لقرار من دولة االحتالل اإلسرائيلي به لإلمالءات األميركية التي ترهن قيام أي دولة فلسطينية م

 ". حل وحيد"بالموافقة على قيامها كـ
المقاومة الوطنية " حيد"الفلسطيني بنظام " تغيير النظام"لقد نجحت السياسة الخارجية األميركية في 

لالحتالل وهي المقاومة التي فرضت على دولة االحتالل وراعيها األميركي االعتراف بوجود شعب 
سطيني وبوجود ممثل شرعي له في المقام األول، مما أعاد فلسطين إلى خريطة العالم السياسية تمهيداً فل

إلعادتها إلى خريطته الجغرافية، إن لم تكن هذه السياسة قد نجحت في اإلخالل بالمعادلة الوطنية 
فاوض على قاعدة الوحدة الفلسطينية التي حققت هذا اإلنجاز، وجناحاها الموازنة بين المقاومة وبين الت

الوطنية، وهي المعادلة التي لخصها الراحل ياسر عرفات في خطابه الشهير أمام األمم المتحدة عام 
ال تسقطوا غصن الزيتون : "، ليناشد المجتمع الدولي"جئتكم أحمل غصن زيتون وبندقية: " بقوله1974
 ". من يدي

س المناشدة ذاتها، لكنه آنذاك وحتى اآلن ال يستطيع، ، كرر خلفه محمود عبا2006وفي المكان ذاته عام 
جئتكم أحمل غصن زيتون : "باختياره الطوعي والواعي، تكرار ما قدم به سلفه لتلك المناشدة ليقول

، فعباس ذهب إلى األمم المتحدة هذه السنة ويداه كلتاهما مثقلتان بأغصان زيتون جافة من بقايا "وبندقية
قتلعها جيش االحتالل ومستوطنوه ليل نهار أو بأغصان زيتون جففت خضرتها أشجار الزيتون التي ي
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التي حلت فيها، تحت المظلة األميركية، المستعمرات االستيطانية محل حقول الزيتون التي " عملية السالم"
 . تنحسر مساحتها كل يوم وكل ساعة

لسياسة الخارجية األميركية عن إخراج ويتحمل عباس قدراً من المسؤولية ال يقل عن القدر الذي تتحمله ا
دبلوماسياً مع دولة االحتالل " اشتباكاً"الفلسطينية من حلبة الصراع، ليجد نفسه اليوم يقود " البندقية"

وراعيها األميركي خارج الوطن بينما حل التعاون اإلداري والتنسيق األمني مع االحتالل وراعيه محل 
محاصرة ومطاردة وحيث الشعب مغيب عن " البندقية"رض، حيث أي نوع من االشتباك معهما على األ

أي مشاركة، ومع ذلك، وبالضد من منطق التاريخ يبدو كمن يصر على أن يدخل التاريخ بسابقة لم 
يعرفها التاريخ القديم أو المعاصر، ليكون المفاوض األول الذي يفاوض دون أن يقاتل، بينما خصمه 

 األسنان وهو في حقه يجرد نفسه حتى من االحتكام إلى القانون الدولي التفاوضي مسلح في باطله حتى
 . وميثاق األمم المتحدة اللذين يجيزان له مقاومة االحتالل األجنبي

إن خطاب أوباما يوم األربعاء الماضي ينبغي أن يكون قد بدد في العشرين دقيقة التي استغرقها كل 
ي راهنت على رعاية أميركية نزيهة ومحايدة من أجل تحقيق األوهام العربية وبخاصة الفلسطينية الت

، لكن بخاصة منذ 1948مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، منذ نكبة فلسطين عام " سالم عادل وشامل ودائم"
 أوالً من مصر مروراً بسورية فمنظمة 1967العربية بعد الهزيمة العربية عام " عملية السالم"بدأت 

بتبني جامعة الدول العربية " جماعياً"تبنياً " إسالمياً"و" قومياً"واألردن حتى تم تبنيها التحرير الفلسطينية 
 ". مبادرة السالم العربية"ومنظمة المؤتمر اإلسالمي لـ

دولة "فقد كان ذاك الخطاب بياناً رسمياً أميركياً بليغاً يؤكد بأن السياسة الخارجية األميركية التي فرضت 
 غير الملزم عام 181ب والمسلمين والعالم بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم على العر" إسرائيل
" االتفاق"، دون اشتراط مفاوضات ثنائية مباشرة مع أهل البالد والمنطقة الشرعيين أو اشتراط 1947

شرط معهم على إقامة دولة المشروع الصهيوني في فلسطين، أو تفكيك العصابات الصهيونية اإلرهابية ك
مسبق لالعتراف بها، هي سياسة لم ينجح جنوح العرب والمسلمين إلى السالم في تغيير انحيازها السافر 
إلى هذه الدولة قيد أنملة كي تغير ازدواجية معاييرها لتسمح اليوم للهيئة األممية ذاتها بتطبيق الشق الثاني 

معها " االتفاق"نائي مباشر يقود إلى من قرارها القاضي بإقامة دولة عربية في فلسطين دون تفاوض ث
للمقاومة الفلسطينية للتوسع االحتاللي خارج الحدود التي " البنية التحتية"على قيام هذه الدولة ودون تفكيك 

رسمها القرار للدولتين، بعد مرور أربعة وستين عاماً على صدور ذلك القرار، ليقول أوباما في خطابه 
، وأن "ال يمكن أن يأتي عبر بيانات وقرارات في األمم المتحدة"عتراف بها إن إقامة دولة فلسطينية واال

 . لقيام أي دولة فلسطينية ال يمكن أن يتحقق إال بقرار إسرائيلي" الوحيد"الحل 
وعندما يتعامى أوباما عن حقيقة أن سياسة بالده الخارجية قادت إلى محو فلسطين عن خريطة العالم 

ن الثلث الباقي من أصحابها الشرعيين بعد أن حكمت على الثلثين الباقيين بأن يظلوا فعالً، وتكاد تخليها م
إلى األبد خارج وطنهم التاريخي، ويتعامى عن حقيقة أن دولة االحتالل اإلسرائيلي ما زالت منذ " الجئين"

ث عن ، ليتحد181عقود من الزمن تحتل أراض عربية تفوق مساحتها المساحة المخصصة لها في قرار 
يهددون بمحوها "وعن كون هؤالء الجيران " إسرائيل محاطة بجيران شنوا عليها حروباً متكررة"كون 

، ثم يعلن في خطابه بمناسبة تتسلط األضواء فيها على االعتراف بدولة فلسطينية بأن "عن الخريطة
اليهودي يحمل عبء الشعب "ألن " تستحق عالقات عادية مع جيرانها"بها و" إسرائيل تستحق االعتراف"

قرون من الزمن من النفي واالضطهاد والذكرى الحية لمعرفة أن ستة ماليين إنسان قد قتلوا لكونهم 
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، موحياً بقوله هذا بأن العرب وبخاصة الفلسطينيين منهم يتحملون المسؤولية التاريخية عن "ببساطة يهودا
استغل منبر األمم المتحدة لمجرد إعالن بيان ذلك، فإن أوباما بمغالطاته وتناقضاته الفاضحة يكون قد 

من اهتمامه " أقل اهتماماً بكثير بالسياسة الخارجية.. في هذا الوقت بالذات"انتخابي لوالية ثانية، ألنه 
نقطة الفشل ألي "بتوسيع قاعدته االنتخابية، حيث يزيد التأييد له بين األميركيين ست نقاط فقط على 

االستخبارية " ستراتفور"، كما كتب جورج فريدمان في نشرة %35وهي " نيةرئيس يسعى إلى والية ثا
 . األميركية يوم الثالثاء الماضي

الفلسطينية، وعن اإلسقاط " البندقية"وال يمكن التهرب من المسؤولية العربية واإلسالمية عن سقوط 
ما كان خيار الدفاع العربي الفلسطيني، فقد حمل عرب فلسطين البندقية عند" غصن الزيتون"األميركي لـ

مبادرة "عندما اختار العرب والمسلمون جماعة " على الرف"واإلسالمي ما زال مشرعاً، ووضعوها 
من يد عباس " غصن الزيتون"وبالتالي فإن إسقاط . وأسقطوا أي خيار للدفاع المشروع" السالم العربية

ة الممثلة بمبادرة السالم العربية، ألن أي يجب أن يستتبعه منطقياً سقوط حاضنته العربية واإلسالمي
هو رسالة موجهة أيضا إلى حاضنيه " علم أبيض"خطاب أميركي أو غير أميركي يطلب من عباس رفع 

 . لرفع علم مماثل
" إعالمياً"ومن المؤكد أن األمير السعودي تركي الفيصل، سفير بالده السابق في واشنطن، والمرشح 

نشر مقاله في النيويورك تايمز في الحادي عشر من هذا الشهر، حاثاً فيه لوزارة خارجيتها، عندما 
إن لم تدعمه، " نفوذها"و" صدقيتها"الواليات المتحدة على أن تدعم مسعى عباس، ومحذراً بأنها ستفقد 

 لن تعود قادرة على التعاون مع أميركا بالطريقة ذاتها التي"مضيفا إن العربية السعودية في هذه الحالة 
، إنما كان يعبر عن الموقف الحرج الذي تضع السياسة الخارجية األميركية فيه "تعاونت معها تاريخيا

المساندة الستصدار الواليات المتحدة قرارات باسم األمم المتحدة برسم التطبيق " الجبهة العربية"
رية وإيران وأفغانستان الفوري بموجب الفصل السابع من ميثاق الهيئة األممية في ليبيا وسو" العسكري"

ضد أي مشروع قرار لالعتراف بدولة " الفيتو"وغيرها بينما تهدد واشنطن باستخدام حق النقض 
 . فلسطينية في مجلس األمن وتعارض أي مشروع مماثل أقل إلزاما بكثير في الجمعية العامة

من يد " غصن الزيتون"لـأو االحتجاج العربي الخجول على اإلسقاط األميركي " الصمت"لكن من يتابع 
األميركي، لن يستغرب أن يظل " الصديق"أو " الحليف"عباس، انسجاماً مع تاريخ عربي حافل باسترضاء 

يشذ عن كل وديان العالم في أن األصداء ال تتردد فيه، " صرخة في واد"تحذير األمير السعودي مجرد 
للحراك الشعبي " ساحات التحرير"داً فقط على ، ليظل األمل معقو"األعالم البيضاء"وال ترتفع فيه إال 

  .العربي، سواء أزهر ربيعاً أم لم يزهر
  23/9/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  إنهم يؤجلون االنفجار .55

  فهمي هويدي
 سبتمبر 22 و21حين دعا أبو مازن إلى خروج الفلسطينيين إلى الشوارع وإعالن اإلضراب العام يومي 

سلطة الذي وجه إلى األمم المتحدة إلعالن الدولة، فإن أجهزته خشيت من أن تأخذ الحالي، لتأييد مطلب ال
الجماهير المسألة على محمل الجد، بحيث تحول ذلك الخروج إلى تظاهرة حقيقية ترفع السقف وتطالب 

نية أرادها لقطة تلفزيونية موجهة إلى الرأي العام العالمي، لكن أجهزته األم. بتغيير النظام أو إسقاطه
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خشيت أن تتحول إلى غضبة شعبية تستخرج المخزون في األعماق الفلسطينية، فماذا فعلت؟ لجأت إلى 
  !األجهزة اإلسرائيلية طالبة تزويدها بأساليب وأدوات تفريق المظاهرات، التي تشتت وتروع دون أن تقتل

، 19/9ت أحرونوت في قصة المفارقة رواها الكاتب اإلسرائيلي أليكس فيشمان ونشرتها صحيفة يديعو
وقال في تقديمها إن أجهزة األمن الفلسطينية خشيت أن يخرج المارد من القمقم، كما حدث في مصر 
وتونس وليبيا، بما قد يغرق حلم االستقالل في الدم والنار، مضيفا أن وزارة الدفاع اإلسرائيلية فوجئت 

دريب األجهزة األمنية الفلسطينية حيث طلبوا بالطلب الشاذ، ودخل على الخط األمريكيون الذين يتولون ت
وانتهى األمر بأن وافق المدير العام لوزارة الدفاع على . من اإلسرائيليين المساعدة واالستجابة للمطلب

  .أن تبيع الوزارة جزءا من الضفة للسلطة الفلسطينية
 مقصورا على أجهزة الربيع العربي لم يكن» تسونامى«واضح من التفاصيل المنشورة أن القلق من 

إذ ظلت الفكرة . السلطة الفلسطينية في رام اهللا فحسب، ولكنه كان موجودا أيضا لدى اإلسرائيليين
كيف يمكن السيطرة على الموقف بحيث ال تؤدي مواجهة : األساسية المهيمنة لدى الجانبين هي
ته، فقد سالت منه أنهار دون أن ليس ألن الدم الفلسطيني له قيم. المتظاهرين إلى إسالة الدماء والقتل

وهو . يحرك ذلك شيئا، ولكن ألن الدم في الظرف الراهن بوجه أخص صار وقود الثورات التي تأججت
أصدر أمرا خطيا " أبو مازن"وعلى الجانب الفلسطيني فإن . ما يحرص الطرفان على تجنبه قدر اإلمكان

اس أشخاص معينين اعتادوا أن يتجولوا وهو منع المتظاهرين من حمل أي سالح، وشمل الحظر حر
وعلق الكاتب اإلسرائيلي على ذلك قائال إن السلطة أدخلت نفسها في شرك صنعته . شاهرين أسلحتهم

فقد التزمت من جهة بأن توقد شعلة عظيمة األثر تحدث صداها في كل مكان، لكن قادتها من . بنفسها
إخمادها بعد ذلك، أو سيتحكمون في ارتفاع اللهب على جهة ثانية ليسوا متأكدين من أنهم سيتمكنون من 

  .األقل
الالفت للنظر في هذا الصدد أن فيشمان أشار إلى أن األمور إذا خرجت على السيطرة، فإن أجهزة 

بما يعني أن . السلطة تعتمد بدرجة كبيرة على االستعدادات التي يقوم بها الجيش اإلسرائيلي ألجل ذلك
  . اهللا ستعتمد على الجيش اإلسرائيلي للسيطرة على تظاهرات الغضب الفلسطينيأجهزة السلطة في رام

الجيش اإلسرائيلي كان جاهزا، ليس فقط لقمع الفلسطينيين، فتلك وظيفة أساسية له ولكن أيضا لحماية 
فقد بنى حول المستوطنات نظام حلقات دفاعية مكونة من : المستوطنات من تداعيات الغضب الفلسطيني

  . حرس الحدود ووحدات شرطة خاصة وجنود تم تدريبهم على تقنيات التعامل مع المظاهراترجال
لكن وسائل تفريقها أصبحت . نعرف أن الجنود اإلسرائيليين مدربون جيدا على التعامل مع المظاهرات

، وهو »نالعفَ«تلجأ إلى أمور غير عادية نسمع بها ألول مرة، من ذلك مثال أنهم يستخدمون سائال يسمى 
وقد . يرش على الجموع من سيارات خاصة. كريه الرائحة بحيث ال تستطيع األنوف البشرية تحمله

التي خزن في وحدات خاصة يحرسها جنود دائمو الشكوى .  طنا من تلك المياه القذرة50اشترى الجيش 
فستصبح . العفنوفي رأي الكاتب أنه لو أغرقت الضفة بعشرات األطنان من ذلك . من بشاعة الرائحة

كما أنه من الممكن إلقاء العفن على المتظاهرين من الجو، . المنطقة األقذر رائحة في العالم ألجل طويل
وإذا وقع الكيس على رأس شخص فإنه لن يصاب جسمانيا، لكن الرائحة الكريهة ستحيل حياته جحيما 

  .لمدة ليست قصيرة
، تعمل بذبذبات ال تستطيع األذن »الصرخة«سمونها الجعبة مليئة بوسائل أخرى، إذ لديهم أجهزة ي

لديهم أيضا سالح موجه يطلق رصاصا مطاطيا ورصاصا رمليا وقنابل تخويف . البشرية احتمالها
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إن أحدا ال يذكر . ودخان، وغاز مسيل للدموع وغير ذلك من األساليب التي تصدم وتروع دون أن تقتل
لطة واإلسرائيليين مشغولون طول الوقت بإخضاع الفلسطينيين االحتالل الذي هو أصل المشكلة، لكن الس

  .وتأجيل لحظة انفجار بركان غضبهم في انتفاضة ثالثة تتجمع سحاباتها في األفق
  24/9/2011الشرق، الدوحة، 

  
  أوباما وفلسطين .56

  غازي العريضي
  منذ سنة ومن على منبر األمم المتحدة قال الرئيس األميركي إنه يأمل

ونوه بحق الشعب الفلسطيني "!  في الدورة المقبلة وتكون فلسطين الدولة الجديدة الحاضرة معناأن نلتقي "
  . في دولة مستقلة معلناً السعي األميركي إلى االتفاق بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

دمرت إسرائيل ما تبقى من آمال وما طرح من أفكار . مر عام، وتضاعف اإلرهاب اإلسرائيلي
وتكرست عمليات االستيطان والتوسع على حساب الشعب الفلسطيني . وتعطلت لغة الحوار. دراتومبا

وتصرفت إسرائيل وتتصرف على أساس فرض سياسة األمر الواقع وابتزاز الجميع بمن . وأرضه وآماله
  .فيهم أميركا ورئيسها في كل مجال

استكملت في مصر الموقّعة . بدأت في تونس. خالل هذا العام الفائت، حصلت تطورات في العالم العربي
خرج القادة اإلسرائيليون ليستغلوا األمر في اتجاهين، اتجاه كشف الواقع العربي، . اتفاقاً مع إسرائيل

ليس سببها إسرائيل كما كان يدعي ) التونسي والمصري (والقول إن التحركات التي أطاحت برئيسين 
 اإلسرائيلي وأن عدم حل القضية الفلسطينية هو -اع العربي كثيرون أن كل األزمات ناجمة عن الصر

بل على العكس الناس خرجوا إلى الشوارع مطالبين بالحرية والديموقراطية ولقمة . الذي يولّد الخضات
واالتجاه ! »الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق األوسط"وهذا ال عالقة إلسرائيل به، وهي . العيش

" أصولية"اء أن مثل هذا التطور سيجعل إسرائيل في خطر ال سيما وأن اتجاهات إسالمية الثاني هو اإلدع
مما يعني ضرورة توفير المزيد من الضمانات األمنية واإلستراتيجية على كل . تظهر وهي األقوى

لية واستغّل القادة اإلسرائيليون ما جرى في إيالت مؤخراً وما تعرضت له السفارة اإلسرائي. الصعد لها
  .في القاهرة

إسرائيل دولة صغيرة محوطة باألعداء : "هذا العام، ومن على المنبر ذاته وقف الرئيس األميركي ليقول
جيرانها يربون أطفالهم على . أبناؤها يعيشون خطراً على الحياة كل يوم. الذين يسعون إلى إبادتها

ير إلى مجلس األمن لطلب الموافقة على ورفض أوباما في لقائه مع محمود عباس توجه األخ". الكراهية
  !إعالن الدولة الفلسطينية إلى األمم المتحدة

يديعوت "ناحوم برنياع، كبير معلقي . خرج المعلقون اإلسرائيليون ليقولوا كالماً لم يسمع من قبل
ألقى خطاباً لم يسبق أن "مشيراً إلى أوباما إذ " سفيرنا في األمم المتحدة: "كتب مقاالً بعنوان" احرونوت

فأوباما ليس فقط تبنّى كل الحجج اإلسرائيلية ضد . مؤيداً إلسرائيل بهذا القدر من على منبر األمم المتحدة
  !االعتراف بدولة فلسطينية بل وتبنى الرواية اإلسرائيلية

 دون من" في أميركا شموئيل روزنر، فاعتبر أن الفلسطينيين تلقوا درساً من أوباما" معاريف"أما مراسل 
إذاً، ". ومن دون محادثات مع إسرائيل ال تسوية وال سالم. أميركا ال يوجد ما يمكن أن يدفع إسرائيل

وصحيح أن سنة االنتخابات على . إن الصوت اليهودي والمال مهم ألوباما: وأضاف. أذهبوا إلى إسرائيل
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 األميركيين يهتمون بالخطاب الباب، واالعتبارات السياسية الداخلية باتت تثقل أحاسيس الزعماء، لكن
قبل . لكن ينبغي فهم أقواله. الذي ألقاه أوباما، حول الفقر واألغنياء وضرورة التصدي للوضع االجتماعي

لقد أدرك أن . البيت األبيض غير أوباما. كل شيء على خلفية عالقات أميركا مع مؤسسة األمم المتحدة
  "!يساً يتخلى عن التأثير هو رئيس غير ذي صلةوأن رئ. رئيساً بال قوة هو رئيس بال تأثير

أوباما في وضعه الحالي ال يستطيع أن : "فقالت" هآرتس"أما الخبيرة في شؤون أميركا ياعيل شترنهل في 
يسمح لنفسه بإصدار تصريحات جريئة تعرض للخطر عالقاته مع الجماعات اليهودية وتضعضع السياسة 

  ".مواجهة أخرى بينه وبين الجمهوريين الذين يتحرقون إلى معركةاألميركية التقليدية، وتفضي إلى 
لكنها تشير كلها إلى ضعف الرئيس األميركي وتراجع آماله وإلى . هذه عينّة من التعليقات والمواقف

والضعف هذا مرده إلى ضعف الدولة والركود الذي . إحباطه ومحاولة استقوائه بالصوت اليهودي والمال
 الكبيرة فيها، وإلى سيطرة اللوبي اليهودي ونفوذه، وإلى آثار اإلدارة األميركية السابقة تعيشه والمشاكل

والفشل في أكثر من مكان في العالم، وإلى مسؤولية اإلدارة الحالية عن فشل إضافي، كما إلى تراجع في 
 من يعلن رفضه علناً وحدها إسرائيل تأتي لتستفيد من ذلك، فنرى على منبر األمم المتحدة. مواقع الحلفاء

ومن موقع رئيس أميركا الذهاب إلى مجلس األمن لحماية الفلسطينيين وحقهم، بل يؤكد الذهاب لحماية 
إذا كانت النظرة إلى رئيس أميركا أنه سفير إسرائيل في األمم المتحدة ". الفيتو"إسرائيل باستخدام حق 

ن تسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين؟ وما هي فكيف سيكون وسيطاً نزيهاً وعادالً في عملية البحث ع
ومن معه بنكسة، ستكون لذلك آثار سلبية في الوسط " أبو مازن"نتيجة هذا الموقف؟ سوف يصاب 

سوف يذهبون إلى مزيد من الحقد . سيزداد الفلسطينيون قناعة بأن األفق مسدود أمامهم. الفلسطيني
وفي األساس المقاومة هي نتيجة هذا الظلم التاريخي الذي . مقاومةلن يكون سبيل أمامهم إال ال. والكراهية
ولو لم تترك قضيتهم ولو لم تسقط إسرائيل كل . ولو لم يطردوا منها. لو لم تحتل أرضهم. لحق بهم

محاوالت الوصول إلى تسوية، وترفع وتيرة التصعيد والجرائم الجماعية والقتل والتهجير واالستيطان لما 
زاز في األمن واالستقرار في المنطقة ولما كان ثمة ضرورة لمقاومة وللجوء إلى كل كان ثمة اهت

  .الوسائل المتاحة الستخدامها للدفاع عن النفس
وسيعود نتنياهو من نيويورك أكثر شعوراً بالقوة . اليوم تدخل المنطقة والقضية الفلسطينية مرحلة جديدة

وسائل واألساليب اإلجرامية ضد الفلسطينيين ليحقق المزيد وسيستخدم كل ال. والدعم والتغطية المفتوحة
كما سيستغل ما يجري في المحيط ليستنفر العالم الذي أيده ودعمه وعلى رأسه . من أهدافه على األرض

. أميركا، لتقديم المزيد من الحماية والدعم إلسرائيل في كل المجاالت، ولمتابعة ما يجري في محيطها
األساس في البازار الكبير المفتوح في المنطقة بين الدول الفاعلة ولها الكلمة الفصل فإسرائيل هي القوة 

  .ألن األمر يتعلق بأمنها اإلستراتيجي ومستقبلها كما يقول نتنياهو وجماعته
وإذا كان ثمة تسليم، وبالشكل الذي عبر عنه في التعليقات اإلسرائيلية بأن الرئيس األميركي عاجز وهو 

 الصوت اليهودي والمال في انتخاباته المقبلة بعد أشهر، فهذا يعني أن السنة المقبلة ستكون بحاجة إلى
أيضاً سنة االبتزاز اإلسرائيلي للمرشحين األميركيين الذين سيتبارزون في معاركهم لكسب ود اليهود 

ينية والعربية وال وعلى هذا األساس يجب أن تقام الحسابات الفلسط.. وبالتالي ود نتنياهو اليوم وغداً
  .أدري إذا كان ثمة حسابات عربية بالمعنى الجماعي للكلمة اليوم

سنكون أمام . فمصير العرب يتقرر في هذه المرحلة وهم خارج دائرة القرار، بل خارج دائرة التأثير فيه
ائع التي نراها والوق. مرحلة يقيم فيها كل بلد، أو كل نظام حساباته على أساس المشهد الذي قرأناه مؤخراً
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ونتائجها على األرض وفي قلب المعادالت الدولية واإلقليمية التي تتقدم فيها مصالح الدول الكبرى 
تريد أن تأخذ . إسرائيل أخذت من أميركا ما تريده! ال سيما مصالح شعوبنا. والفاعلة على أي أمر آخر

.  الحديث عن إيران ونووياتها وامتداداتهااألولوية بالنسبة إليها هي فلسطين، ثم. أكثر منها ومن غيرها
ثم تركيا العب آخر كبير ومهم، تهتز عالقته بإسرائيل لكن العالقة مع أميركا . وإيران العب كبير ومهم

. سفير إسرائيل: يقولون عن أوباما! أما العرب فواقع حالهم يرثى له. وتستعد لدور مهم. واألطلسي ثابتة
  من هو سفيرنا؟
  ل العامة والنقل اللبنانيوزير األشغا

  24/9/2011االتحاد، أبو ظبي، 
   

   لحظة تاريخية خطيرة .57
  آري شافيت   

ويجب . من الواجب استغالل النصر التكتيكي لهذا االسبوع البداء سخاء ومبادرة وجسارة: المضمون(
  ).اخيرا القيام بعمل سياسي اسرائيلي 

وكانت الفرصة . تنياهو كان ثالثون شهرا طيبةتحت تصرف براك اوباما، محمود عباس وبنيامين ن
هدوء أمني في اسرائيل، ازدهار اقتصادي في فلسطين، زعامة تبعث على االمل في : فرصة ذهبية

كل ما كان ينبغي الوباما، عباس ونتنياهو أن يفعلوه هو بلورة فكرة سياسية ابداعية تتيح الدفع . امريكا
اما ملزما بان يقرر بان الرؤيا هي دولتان قوميتان، تعيشان الواحدة الى كات اوب. الى االمام بتقسيم البالد
ونتنياهو كان ملزما بقبول مبدأ الـ . عباس كان ملزما بان يعترف بالدولة اليهودية. جانب االخرى بسالم

ض معا، الزعماء الثالثة كانوا ملزمين بأن يؤسسوا عملهم على العمل الفائق الذي قام به سالم فيا. 67
كان يتعين عليهم أن يصمموا مسيرة تدريجية وحذرة تؤدي الى ان تقوم حتى . في الضفة الغربية

  . منتصف العقد فلسطين مستقرة، مزدهرة ومحبة للسالم
واضاعوا الثالثين شهرا الطيبة وفوتوا . ولكن اوباما، عباس ونتنياهو لم يبلوروا فكرة سياسية ابداعية

أفكار . فض التنازل، عباس رفض الحديث واوباما رفض أن يكون واقعيانتنياهو ر. الفرصة الذهبية
لم يسبق أن ارتكبت اخطاء سياسية . هاذية، مبادىء سخيفة ونوازع شريرة جعلت سياسة السالم مهزلة

وعليه، ما سيعرض اليوم امام الجمعية العمومية . كثيرة جدا في وقت قصير جدا في مكان حساس جدا
ما سيعرض امام الجمعية هو مواجهة .  الفلسطيني-تكون صيغة للسالم االسرائيلي لالمم المتحدة لن 

. بنيامين نتنياهو سيخطب بعدالة اخرى. محمود عباس سيخطب بعدالة ما.  فلسطينية جبهوية-اسرائيلية 
  . وسيتناكفان ويتناكفان وسيبدآن حربا سياسية شاملة. بين عدالة هذا وعدالة ذاك لن تكون مصالحة

فقد اسكرهم النجاح ولعبوا لعبة زائدة باالوراق التي في . لفلسطينيون اخطأوا جدا في الشهر االخيرا
ولكن نتنياهو من شأنه ان يكرر االن . السير رأسا برأس ضد اوباما جعله خصما وخدم نتنياهو. ايديهم

ولكن .  ما يرامبعد أن نجح في ترويض رئيس امريكي عاق، يؤمن بان كل شيء على. ذات الخطأ نفسه
الشرق االوسط . اسرائيل ليست على ما يرام. االحتالل ليس على ما يرام. ليس كل شيء على ما يرام

. يوجد عالم حقيقي خارج طريق الطوق الذي يحيط بواشنطن وسياستها الداخلية. ليس على ما يرام
ويجب اخيرا . مبادرة وجسارةوعليه فمن الواجب استغالل النصر التكتيكي لهذا االسبوع البداء سخاء و

  . القيام بعمل سياسي اسرائيلي
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 شهرا االخيرة أدت الى نشوء فجوة هوة بين توقعات 30اخطاء الـ . هذه اللحظة ال تزال خطيرة
وهي من . هذه الفجوة تدعو الى المشاكل. الفلسطينيين، احتياجات االسرائيليين ومفاهيم االسرة الدولية

من .  فياض ان تنتهي-من شأنها أن تؤدي بسبع سنوات عباس . اوسلو تنتهي سنة 18شأنها ان تجعل 
يوم . وعليه فان الخطباء اليوم يجب أن يصحوا. شأنها أن تجعل االستقرار الهش عدم استقرار فاعل

ولكن الوباما، نتنياهو وعباس يتبقى المزيد من االيام كي يقترحوا علينا . الجمعة هذا هو يوم جمعة سيء
  .  سنة طيبة من األملجميعا

  24/9/2011الدستور، عمان،   
  

   تجديد المشروع الفلسطيني .58
  ماجد كيالي 
ما زالت الحركة الوطنية الفلسطينية تتهيب طرح أسئلة جديدة أو تبنّي خيارات ورؤى سياسية بديلة، أو 

في منتصف ) لتينحّل الدو(موازية، لكأنها توقّفت عند اللحظة التي تبنّت فيها البرنامج المرحلي 
  ).1993(السبعينات أو عند اللحظة التي جرى تحت ضغطها توقيع اتفاق أوسلو 

قد يمكن تفسير هذا التهيب، أو هذا الجمود، بضعف مبنى هذه الحركة التي تعيش وضعاً معقّداً يتمثّل 
ي موازين بتشظّي حواملها المجتمعية والسياسية وخضوعها ألكثر من سلطة، وبتضاؤل إمكانياتها ف

القوى والمعطيات المتّصلة بصراعها مع عدوها، وبالنظر العتمادها في مواردها على الخارج، أكثر من 
لكن ثمة أسباب ذاتية أخرى لذلك، أيضاً، تتمثّل بشيوع التخوف من الجديد، والتبلّد . اعتمادها على شعبها

هذه الحركة، وتسيد طبقة بعينها عليها منذ الفكري، وضعف المحتوى الديموقراطي في العالقات الداخلية ل
  .عقود

هذا ما يفسر ارتهان هذه الحركة لخيار سياسي بعينه، والتمترس عنده طوال عقود عدة على رغم 
في منتصف (ولنالحظ أن هذه الحركة التي انبثقت من أجل تحرير فلسطين . انكشاف ضرره وعدم جدواه

ثمانية أعوام، فقط، في حين إنها أقامت على خيار حّل الدولتين ظلّت على هذه الحال قرابة ) الستينات
  ).1993(قرابة أربعة عقود، ضمنهم عقدين تقريباً منذ توقيع اتفاق أوسلو ) 1974(

ليس القصد هنا التحسر على الماضي الذي ضاع وال إجراء محاكمة لخيار ما وإنما التأكيد على أن 
سر خيار واحد، مضر للحركات التي تتوخّى التغيير وتنشد الجمود السياسي، وضمنه الوقوع في أ

األفضل لشعبها، ويتنافى مع أبجديات العمل السياسي الذي يفترض اإلدارة األفضل واالستثمار األمثل 
  .للمعطيات والتفاعالت والموارد المتاحة والممكنة

ها في أواسط الستينات، إنما معلوم أن التغيير الوحيد الذي حصل في الحركة الفلسطينية، منذ تأسيس
فقد نتج من هذا االتفاق تهميش كيان منظمة . حصل بفعل توقيع اتفاق أوسلو، والتداعيات الناشئة عنه

التحرير لمصلحة السلطة، وتغيير طابع الحركة الوطنية من حركة تحرر إلى سلطة، وتحويلها من حركة 
لشعب على جزء من األرض؛ ما أثّّر على مكانتها تحرير لوطنها وشعبها إلى حركة استقالل لقسم من ا

كما نتج من ذلك، أيضاً، تحول هذه الحركة من اعتماد المقاومة المسلحة . التمثيلية كحركة لالجئين
  .كطريق وحيد للتحرير، إلى اعتماد المفاوضة كطريق وحيد، أيضاً، لتحقيق االستقالل وانتزاع الحقوق

، )1993(وتوقيع اتفاق أوسلو ) أواسط السبعينات(نّي البرنامج المرحلي طبعاً، ثمة فارق بين لحظتي تب
ففي اللحظة األولى اقتصرت التغييرات على الحيز النظري، أي على البرامج والشعارات، لكنها في 
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اللحظة الثانية شملت الحيزين النظري والعملي، ما انعكس بإعادة هيكلة مجمل الكيانات السياسية وترتيبها 
  ).ضمنه تحول بني المقاومة العسكرية إلى أجهزة أمنية، أو حلّها(اء على الواقع الجديد بن

على أية حال مثّل التوقيع على اتفاق أوسلو لحظة نكوص في واقع الحركة الفلسطينية حدثت بضغط 
الواليات انهيار االتحاد السوفياتي وهيمنة (المتغيرات الدولية والعربية الحاصلة في مطلع السبعينات 

، والتي أفادت إسرائيل وأضعفت )المتحدة على النظام الدولي وحرب الخليج الثانية وتفكّك النظام العربي
  .الفلسطينيين؛ مع أن ثمة قسط من المسؤولية في ذلك تتحمله القيادة الرسمية

مجتمعات في اآلن وفي ظّل المتغيرات العربية اآلتية على رياح الثورات، والمتمثّلة بصعود دور ال
المنطقة، وإرساء التحوالت الديموقراطية في نظمها السياسية، وفي ظّل التداعيات الدولية واإلقليمية 
الناجمة عنها، يقف الفلسطينيون أمام لحظة فريدة لم يتوافر لهم مثلها من قبل، وهي لحظة تتطلب منهم 

شكال عملهم وترتيب أوضاعهم لمواءمتها استثمارها جيداً، كما تتطلب منهم مراجعة مفاهيمهم وبناهم وأ
  .مع المناخات التي خلّفتها الثورات العربية

ومثالً، فإذا كانت المتغيرات الدولية واإلقليمية، الحاصلة في مطلع التسعينات، أدت إلى نكوص المشروع 
صعدة العربية الوطني الفلسطيني وتشويهه من دون ثمن مقابل، فإن المتغيرات التي تحدث حالياً، على األ

واإلقليمية والدولية، تتيح للفلسطينيين تعزيز أوراقهم، والتخلّص من الشعور بالعجز، والتحرر من خيار 
االرتهان لخيار واحد هو المفاوضات، فما كان مقبوالً وضرورياً في الظروف العربية والدولية السابقة ما 

  .عاد مناسباً وال الئقاً وال مقبوالً اآلن
ينبغي التصحيح هنا بأن حّل الدولتين إنما هو تحصيل حاصل إلنهاء االحتالل، وهو مطلب وأصالً 

شرعي ال يحتاج لمفاوضات ألن عودة هذه األراضي، من دون استيطان واشتراطات أمنية ومائية 
واقتصادية، هو أمر طبيعي ومثبت في قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي، وما على المجتمع 

  .ولي إال إنفاذ قراراتهالد
على ذلك خسارة أن تستمر القيادة الفلسطينية في خيار المفاوضات، في ظل المتغيرات الحاصلة في 
العالم العربي، ألن ذلك يسهل على إسرائيل التي تبدو األكثر قلقاً وتخوفاً مما يدور حولها؛ على رغم 

اً أن ال تحاول هذه القيادة استثمار الظروف الراهنة وخسارة أيض. التهديدات الفارغة التي توجهها للسلطة
  .الستنهاض أحوالها، عبر إعادة بنائها لبيتها وتجديد مشروعها الوطني

بل يمكن القول إن هذه هي اللحظة التاريخية المواتية إلعادة االعتبار لمنظمة التحرير وإلعادة صوغ 
إلى مشروع سياسي يعيد التطابق بين مفهوم المشروع الفلسطيني بتحويله من مشروع سياسي جغرافي 

أرض فلسطين وشعب فلسطين ومشروع التحرر خاصته؛ من دون انتقاص وإجحاف ومن دون مقايضة 
  .حقّ بحقّ

نعم، الفلسطينيون في هذه اللحظة التاريخية الفريدة هم بحاجة ماسة لتجديد مشروعهم الوطني، ال سيما 
ت الشعبية العربية، والتي تتمثل باحترام حرية اإلنسان وصيانة كرامته بتضمينه القيم التي حملتها الثورا

وتحقيق العدالة والديموقراطية ودولة المواطنين، والتي هي أصالً القيم التي يفهمها العالم، ويتعاطف مع 
: احدةحقاً تلك هي، أيضاً، اللحظة التي يمكن الفلسطينيين فيها استعادة مشروعهم في الدولة الو. حامليها

، فما بعد الثورات الشعبية العربية )دولة المواطنين أو ثنائية القومية(الديموقراطية المدنية ـ العلمانية 
  .ليس ما قبله
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هكذا تتم موضعة المشروع الوطني الفلسطيني الديموقراطي العلماني في اتجاه عجلة التاريخ، وفي مكانة 
، التي تسير عكس عجلة التاريخ، والتي )اليهودية(ينية النقيض إلسرائيل االستعمارية والعنصرية والد

باتت، ال سيما بعد الثورات الحاصلة بمثابة ظاهرة رجعية معادية لمسار الحرية والحداثة والتقدم في 
  .المنطقة

طبعاً من السذاجة االعتقاد بطرح هكذا مشروع في مفاوضات أو بإمكان تطبيقه في المدى المنظور، 
ك أن مشروعاً من هذا النوع يحتاج إلى تطورات سياسية واجتماعية وثقافية عند ودفعة واحدة، ذل

الفلسطينيين واإلسرائيليين، وفي عموم المنطقة، كما إلى تدرجات وممهدات، ربما حّل الدولة المستقلة 
لكن هذه الفرضيات ال تقلل من أهمية هذا المشروع الذي يفتح أفق الكفاح الفلسطيني على . أحدها

المستقبل، وعلى مآالت الكيانات السياسية في هذه المنطقة، ال سيما أنه المشروع الذي يكفل، أيضاً، 
  .تذويب مختلف تجليات الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

لذا ليس الخيار . ثمة فرصة فريدة للفلسطينيين، بعد الثورات الشعبية العربية، عليهم اقتناصها واستثمارها
، وإنما وقف المفاوضات وتجديد المشروع »المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات« الثورات بعد هذه

  .الوطني، وهذا سيقوي مركز الفلسطينيين وال ينهي كيان السلطة ألن إسرائيل لن تقدم على خطوة كهذه
هي التي يجب أن ولنتأمل الوضع الحاصل، فإسرائيل تخسر محيطها والعالم بات مختلفاً بالنسبة لها، لذا ف

تخاف من المتغيرات الجارية، والتي يجب أن تخشى من كسر الفلسطينيين للقواعد التي تم العمل عليها 
طوال العقود الماضية، وهي التي ينبغي أن تقلق من تحولها الى ظاهرة رجعية في المنطقة بنظر 

  ?.العالم
  24/9/2011الحياة، لندن، 
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  سيف دعنا
التي أثبتت فشلها " المفاوضات أوالً وأخيرا"لو كان مسار األمم المتحدة عنوان تغيير في إستراتيجية 

ما نحن بصدده , لكن. وبداية لشيء جديد، لكان باإلمكان تفهم ِإعطاء من يقود هذه الحملة فرصة, الذريع
 نهج التسوية برمته وليس فشل مسار أوسلو هو معركة وهمية حقا ستسهم في االلتفاف على نتيجة فشل

  .بينما يترافق هذا االلتفاف مع ابتزاز األصوات المعارضة حد ِإسكاتها, فقط
ال .  هي مع العدو، وليس هناك من يريد الوقوف في وجه من يحارب العدو-كما يقال لنا-فالمعركة 

ربما يستشهد . تاجون إلى قرار فلسطينيبل يح, يحتاج الفلسطينيون إلى قرار دولي للزحف باتجاه القدس
  . ما هو أشرف من الموت في الطريق إلى القدس-ولن يكون-لكن ليس هناك , بعضهم

  ابتزاز التسوية
منذ أجمعت فصائل منظمة التحرير على نهج التسوية في دورة المجلس الوطني الفلسطيني الثاني عشر 

، هيمن خطاب الدولة وتعمم ما يمكن تسميته ) الحقابعضها التحق بهذا النهج (1974حزيران /في يونيو
، وأصبح لهما نوع من سلطة استبدادية في الفكر السياسي الفلسطيني لها قوة االبتزاز "منطق التسوية"
  ).هكذا أصبح من غير المعقول الحديث عن تحرير فلسطين(

متحدة والتحفظ عليه ال يزال فبينما وصل خيار التسوية إلى حائط مسدود، يبدو أن نقد مسار األمم ال
" منطق التسوية"لذلك وباستثناء القلة التي ترفض المسار األممي من خارج . يصطدم بحائط هذا المنطق
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يقع من يعارض هذه الخطوة من داخل سياق هذا المنطق وهذا التفكير في , "التفكير التسووي"وال تتبنى 
طالما تؤيد التسوية بالمبدأ ( ال رفض مبدأ التسوية ,مصيدة االبتزاز وشرك التحفظ على شروط التسوية

  ). ال وطنية الدافع, تصبح معارضتك سياسية ونفاقا
الذي قاد االنقالب على الفكر ) الفكر التسووي(المشكلة أساساً هي في الفكر السياسي الفلسطيني السائد 

.  للمشروع المضاد-حيث ال يدرونوِإن كانوا غير متطوعين أو من -الثوري وحول الثوار إلى مجندين 
هكذا تفشل الثورات وتنقلب على . ال رئيس وزرائه, فالمشكلة في نهاية المطاف هي الكيان الصهيوني

ال في , فالمشكلة هي في فكرة التسوية. وهكذا يخضع من يتشارك في الفكر البتزاز التسوية, نفسها
  .شروطها

االلتفاف على حقيقة فشل مشروع التسوية واالستمرار في العمل هذا االبتزاز الذي مكّن نخبة التسوية من 
. هو ما يضع المعارض للمسار من داخل منطق التسوية في موقع الدفاع الدائم عن النفس, كالمعتاد

بالخطوة بناء على موقف مبدئي رافض ) وبعض المستقلين(فباستثناء تشكيك حركة الجهاد اإلسالمي 
  .القوى الفلسطينية األخرى أيدت الخطوة بفعل هذا االبتزازفِإن بعض , لنهج التسوية

وصفَ موقفهم بأنه , وحين أعلن نواب حركة حماس في المجلس التشريعي مؤخرا معارضتهم للخطوة
هذا هو ابتزاز ". يصب مباشرة في خدمة إسرائيل ويتناغم مع تهديداتها وضغوط اإلدارة األميركية"

الذي يتضمن (دولة، فِإما أن تقول نعم وتكون مع المسار الجديد القديم التسوية وابتزاز خطاب ال
االعتراف بالكيان الصهيوني والتسليم بأن أكثر من ثالثة أرباع أرض فلسطين حق للكيان الصهيوني 

  .، وِإما أن تقول ال وتتهم بأنك في خدمة إسرائيل)وغض النظر عن حق العودة
 لمواقف القوى -ومصالح حزبية وشخصية أحيانا-سية حقيقية ربما تكون هناك حسابات سيا, طبعا

لكن ال يمكن إنكار دور ابتزاز خطاب الدولة وخطاب المعركة الوهمية مع . الفلسطينية المختلفة وقياداتها
  . العدو

، ستبقى عالقة في دائرة مغلقة "التفكير التسووي"وطالما بقيت القوى السياسية الفلسطينية أسيرة استبداد 
آن األوان لنبذ الفكر التسووي وإعادة االعتبار إلى النهج المعادي للكولونيالية . تعيد إنتاج أخطائها وفشلها

فهم مستعمرون وليسوا , حين تستوطن مجموعة من األوروبيين أي منطقة في العالم(ولمسار التحرير 
  ). حجاجاً أو شركاء

  وهم المعركة
 السائد كما سنرى في النقاش التالي، فالقيادة الفلسطينية حتى هذه معركة وهمية حتى بمنطق التسوية

لم تعلن خطتها لهذا المسار، في حين تطالب بوقوف الجميع إلى جانبها ) أيام قليلة قبل الموعد(اللحظة 
  .في خيار ال تزال تفاصيله سرية ومادة لمناورة هزلية لعلها تثمر صفقة جديدة للعودة إلى المفاوضات

أم أنها فعال ال تريد المواجهة ,  القيادة الفلسطينية إلى مجلس األمن من أجل عضوية كاملةفهل ستذهب
ألن حضور (وستذهب إلى الجمعية العامة وتكتفي بدولة غير عضو , مع اإلدارة األميركية كما تقول

طاف ؟ وهل ستوافق في نهاية الم)الفلسطينيين في بعض الهيئات الدولية أهم من حضورهم في القدس
أم أنها ستتخلى , على مجرد تحسين وضعية منظمة التحرير في الجمعية العامة مقابل التراجع عن المسار

  كما أشارت بعض التقارير اإلعالمية؟ , عن هذا المسار كليا مقابل صفقة أخرى للعودة إلى المفاوضات
 في قرار دولي -فلسطينيوبطلب -هل سيتضمن المشروع اعترافا آخرا وجديدا بالكيان الصهيوني يوثق 

هذه المرة لطمأنة هذا الكيان عن حقيقة النوايا الفلسطينية، وليشكل انقالبا فعليا على النشاط المثمر آلالف 
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وهو ما يضع , العرب وغير العرب الذين يعملون كل يوم على نزع الشرعية عنه؟ اهللا وحده يعلم
  .كما يقول إخواننا المصريون" فزورة "الموضوع برمته خارج الحديث في السياسة ويحوله إلى

هل ستقود القيادة الفلسطينية بأشخاصها مليونيات شعبية : يبقى أن األهم هو ما سيحدث في اليوم التالي
وهذا طبعا نضال غير عنفي -لتطبيق القرار وفرض سلطتها الفعلية على األرض والدخول إلى القدس؟ 

نعرف الجواب على هذا ,  لألسف أيضا-اومة بمفهومها الشامليتذكره من ال يمارسه كوسيلة لرفض المق
 بخصوص موضوع 2004تموز /السؤال، فعقب القرار االستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو

نص القرار على عدم شرعية الجدار وأن الضفة وغزة والقدس أراض محتلة، وهو أقصى ما -الجدار 
 لم يكن هناك أي حراك لتحويل هذا القرار إلى أساس ألي -حالييمكن أن يبلغه مسار األمم المتحدة ال
  ).مليونيات إلزالة الجدار لن تكون إال تطبيقا للقانون الدولي(نشاط سياسي أو نضالي وتم تجاهله 

 بخصوص المجزرة الصهيونية 2009أيلول /والكل يذكر ما حل بتقرير غولدستون الصادر في سبتمبر
ولم يصف التقرير ما قام به . تطلبه القيادة الفلسطينية من خيار األمم المتحدةفي غزة والمتضمن لكل ما 
  .بل أكد أيضا أن الضفة العربية والقدس وقطاع غزة أراض محتلة, الكيان من جرائم حرب فقط

هي معركة وهمية ألن األمم المتحدة صوتت وتصوت كل عام وبدون انقطاع منذ دورتها التاسعة 
، وتؤكد على حقوق "الحل السلمي لقضية فلسطين" في ما اصطلح على تسميته 1974والعشرين عام 

  .في أكثر من سبعين قرارا حتى اآلن) وإقامة الدولة, وتقرير المصير, العودة(الشعب الفلسطيني الثابتة 
 اتخذت الهيئة مجموعة من 1974ففي الدورة التاسعة والعشرين للهيئة العامة لألمم المتحدة سنة 

منها دعوة منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني للمشاركة في , ارات الخاصة بالقضية الفلسطينيةالقر
وتأكيد الحقوق , )1974تشرين األول / أكتوبر14 يوم 3210قرار (نقاش موضوع فلسطين في جلساتها 

 ودعوة ,)1974تشرين الثاني / نوفمبر22 يوم 3236قرار (غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني 
 22 يوم 3237قرار (منظمة التحرير للمشاركة كعضو مراقب في كل دوراتها والمؤتمرات التي تعقدها 

  ).1974تشرين الثاني /نوفمبر
من قبل " لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة"وفي دورتها الثالثين في العام التالي تم تشكيل 

تضمن القرار  (1975تشرين الثاني / نوفمبر10 يوم 3376لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب ا
الطلب من اللجنة تقديم توصيات للتطبيق والطلب من مجلس األمن النظر في مسألة ممارسة الشعب 

  ).الفلسطيني لحقوقه
 قسم 40/32(وفي دورتها الثانية والثالثين أكدت الجمعية العامة ما سبق أن أقرته وطالبت في قرارها 

األمين العام لألمم المتحدة بتشكيل وحدة خاصة في األمانة العامة ) 1977كانون األول / ديسمبر2يوم ب 
لليوم العالمي للتضامن مع الشعب "معنية بالحقوق الفلسطينية، ويكون من مهامها اإلحياء السنوي 

  .كانون الثاني من كل عام/ نوفمبر29يوم " الفلسطيني
تشرين / نوفمبر15وعقب إعالن المجلس الوطني الفلسطيني يوم , 1988 كانون األول/ ديسمبر15وفي 

الثاني في الجزائر للدولة الفلسطينية، صدر قرار عن الهيئة العامة لألمم المتحدة في دورتها الثالثة 
  :يتضمن بشكل مختصر ما يلي) 177/43قرار (واألربعين 

  .ينبإعالن دولة فلسط) العامة(الهيئة ) أو تقر( تعترف -1
  .1967 التأكيد على الحاجة لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أراضيه المحتلة عام -2
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منظمة "بدال من " فلسطين"استبدال تسمية , 1988كانون األول / ديسمبر15 تقرر الهيئة واعتبارا من -3
  .ة المراقببدون أي مساس بمكانة ووظيف, في نظام األمم المتحدة" التحرير الفلسطينية

هي معركة وهمية ألن هدفها العودة إلى مفاوضات كان فشلها السبب األساسي الذي دفع القيادة 
المفاوضات أوال (وهو ما تردده القيادة الفلسطينية يوميا , الفلسطينية إلى التفكير في مسار األمم المتحدة

. صة على اعتبار أنه لم يجرب سابقا، وليست خيارا إستراتيجيا جديدا يفترض إعطاؤه فر)وثانيا وثالثا
) وهذا على ما يبدو مستحيل ِإن كان الخيار مجلس األمن(فحتى لو لم تستخدم الواليات المتحدة الفيتو 

  .فإن هذا لن يحسن شروط المفاوضات كما يقال لنا, وحصلت فلسطين على عضوية كاملة
بل ضعف , د العالمي لحقوق الشعب الفلسطينيففشل المفاوضات ليس سببه قلة القرارات الدولية أو التأيي

. إرادة الطرف الفلسطيني الذي تنازل عن كل مقومات القوة التي يمكن أن توفرها له الخيارات األخرى
القرار (بل ِإن بعض القرارات تطالب حتى بما ال تطالب به القيادة الفلسطينية بقبولها لتبادل األراضي 

  ).كانون األول يطالب بتفكيك المستوطنات/بر ديسم15 يوم 43 في الدورة 176
القرارات الدولية ستبقى بال أسنان طالما يصر الطرف الفلسطيني على مصادرة حقه الذي تضمنه 

فإذا كان أكثر من سبعين قرارا دوليا صادرا عن الجمعية العامة لألمم . الشرعية الدولية في المقاومة
ت ولم تشكل ذخيرة من أي نوع للمفاوض الفلسطيني في ظل المتحدة لم تستطع تحسين شروط المفاوضا

فقرار جديد لن يزيد الوهم , الخلل القائم في موازين القوى نتيجة التسليم بخيار المفاوضات كخيار وحيد
  .إال وهما

بل يحتاجون إلى قرار , ال يحتاج الفلسطينيون إلى قرار دولي للزحف باتجاه القدس.. مرو أخرى
 ما هو أشرف من الموت في الطريق إلى -ولن يكون-لكن ليس هناك ,  يستشهد بعضهمربما. فلسطيني
  .القدس

  24/9/2011نت، .موقع الجزيرة
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