
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

   نريد مراجعة اتفاق باريس االقتصادي النه مجحف: عباس
  "تسويق للرواية الكاذبة " في االمم المتحدة خطاب نتنياهو: هنية

   نطن أبلغت نتنياهو بنوايا عباس حل السلطةواش: التلفزيون اإلسرائيلي
  "قاسياً بشكل خاص"خطاب عباس كان : رئيسة حزب العمل اإلسرائيلي

    في الجمعية العامة لألمم المتحدة تعرب عن قلقها من خطاب عباس٤٨ي قيادات فلسطيني
  كم عدد اإلسرائيليين الذين قتلوا بالصواريخ؟": CNN"أردوغان في مقابلة مع 

ن يــتم البــتأنتوقــع: عبــاس
 سـابيع أدولـة خـالل     البعضوية  

  مع حماس" حواراً معمقاًسنفتح "و
 ٤ص ... 
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            ٢ص                                     ٢٢٧٣:                العدد٢٥/٩/٢٠١١االحد  :التاريخ

    :السلطة
 ٥   نريد مراجعة اتفاق باريس االقتصادي النه مجحف: عباس.٢
 ٥  "تسويق للرواية الكاذبة " في االمم المتحدة خطاب نتنياهو: هنية.٣
 ٦   واشنطن أبلغت نتنياهو بنوايا عباس حل السلطة: التلفزيون اإلسرائيلي.٤
 ٦   الدولة الفلسطينيةامامعباس سيستقيل أو سيدفع لترك منصبه إذا اغلق الطريق : صنداي تايمز.٥
 ٧  "مؤسف ومطابق لموقف نتنياهو"اس من خطاب عباس موقف حم: عبد ربه.٦
 ٧   سليم الزعنون يشيد بخطاب عباس ويهاجم الضغوط االمريكية.٧
 ٨   وفاة سجين فلسطينياًوزارة الداخلية في غزة تعلن .٨
 ٨  كونه ال يدعو إلى وقف االستيطان" منقوص"للجنة الرباعية بيان ا: المالكيرياض .٩
    

    :المقاومة
 ٨  من أرض فلسطين لصالح العدو % ٨٠عباس ارتكب خطيئة باعترافه بـ : عزت الرشق.١٠
 ٩  لتي ال تنطلي على أحدخطاب نتنياهو في األمم المتحدة مليء باألكاذيب ا: أبو زهري.١١
 ٩  في األمم المتحدة مقامرة بمصير الالجئين الفلسطينيين خطوة عباس: حماسفي دائرة الالجئين .١٢
١٠  مصر تعتذر عن عدم استقبال الجبهة الديمقراطية: الجريدة الكويتية.١٣
١٠  "محاولة إلجهاض الموقف والقرار الفلسطيني"الجبهة الشعبية تصف بيان اللجنة الرباعية بأنه .١٤
١١  ذهاب عباس إلى األمم المتحدة حلقة جديدة في مسلسل تفريط السلطة بفلسطين: حزب التحرير.١٥
١١    وتعزيز المصالحة وبناء إستراتيجية جديدةعباسندة فصائل تدعو إلى مسا: غزة.١٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  "قاسياً بشكل خاص"خطاب عباس كان : رئيسة حزب العمل اإلسرائيلي.١٧
١٢  "تحريضي وغير مسبوق"خطاب عباس : ليبرمان.١٨
١٢  الستئناف المفاوضات" الرباعية"تل أبيب تعلن موافقتها على اقتراح : مصادر سياسية.١٩
١٢  المستوطنون يدعون لتسريع عمليات البناء في مستوطنات الضفة خشية اتفاق يعيد تجميدها.٢٠
١٣   عالميا"إسرائيل"ة ستمس بصورة أي إجراءات عقابية ضد السلط: أردان.٢١
١٣  "الرافضة للسالم"لطيف دوري يدعو اإلسرائيليين لإلطاحة بحكومة نتنياهو .٢٢
    

    :األرض، الشعب
١٤   ة في الجمعية العامة لألمم المتحد تعرب عن قلقها من خطاب عباس٤٨ي قيادات فلسطيني.٢٣
١٥  تعيد بناء مئات المنازل في غزة" التعاون"دول .٢٤
١٥  المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربية.٢٥
١٥  ري الجا٢٨األسرى في سجون االحتالل يبدأون خطوات احتجاجية في : قراقع.٢٦
١٦  إصابة صحافي فرنسي برصاص االحتالل والكيان يعتقل فلسطينياً وابنته في الضفة.٢٧
١٦    في الجمعية العامة لألمم المتحدةالفلسطينيون متفائلون بخطاب عباس.٢٨
١٧  بانفجار نفقين برفح ٦مصرع مواطنين وإصابة .٢٩
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   : األردن
١٧  االتحاد الوطني يشدد على رص الصفوف لمواجهة مؤامرة الوطن البديل.٣٠
١٧ »التطاول اإلسرائيلي«تطالب بموقف حكومي حازم إزاء » مجابهة التطبيع«.٣١
   

   : لبنان
١٨  "حقده" نتنياهو و"احتقار"بري يرد على نبيه .٣٢
١٨   العدوانية" إسرائيل" كشف نيات : "الشجاع"الحريري يصف خطاب عباس بـ سعد .٣٣
   

   :عربي، إسالمي
١٨   قتلوا بالصواريخ؟كم عدد اإلسرائيليين الذين": CNN"أردوغان في مقابلة مع .٣٤
١٩  االمم المتحدةصول على العضوية الكاملة في الحمصر تؤكّد دعمها للطلب الفلسطيني .٣٥
٢٠  ليست خصماً من تعاوننا مع العرب" إسرائيل"عالقتنا مع : وزير خارجية كازاخستان.٣٦
٢٠   تبدآن إجراءات للسيطرة على األنفاقوغزةمصر .٣٧
٢١  التونسية تدخل قطاع غزة" الكرامة"قافلة .٣٨
   

   :دولي
٢١    أشهرثالثةخالل " الحدود واألمن"نسعى لتحقيق تقدم في موضوعي : آشتون.٣٩
٢١   ن لألمم المتحدةجلس األمن يجتمع غداً لبحث طلب انضمام فلسطيم.٤٠
٢٢    طلب انضمام دولة فلسطين إلى األمم المتحدةنواب اميركيون يدينون.٤١
٢٢   طلب انضمام دولة فلسطين إلى األمم المتحدةالهند تدعم .٤٢
٢٣   "إسرائيل"م بين الفلسطينيين و يدعو الستئناف مفاوضات السالوليام هيغ.٤٣
٢٣   خطوة عباس حطمت الهيمنة األميركية على محادثات السالم: دبلوماسيون غربيون.٤٤
٢٤  دولة انتيغوا وبربودا تعترف بدولة فلسطين.٤٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  نهلة الشهال... »دولة فلسطين«الروايات المحتملة حول .٤٦
٢٦  مصطفى الصواف... خطاب عاطفي يقر التنازل.٤٧
٢٧  سيف دعنا... ابتزاز التسوية ووهم المعركة.. فلسطين.٤٨
٣٠  هشام منّور... صراع الجيش واليمين اإلسرائيلي حول الدولة الفلسطينية.٤٩
٣٢  *غاريث إيفانز... وأمريكا على الجانب الخطأ من التاريخ" إسرائيل".٥٠
٣٤  أسعد عبد الرحمن. د.. .الموازين السياسية اإلسرائيلية؟» درعي«هل يقلب .٥١
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  
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  مع حماس" حواراً معمقاًسنفتح " وسابيعأدولة خالل الن يتم البت بعضوية أتوقع : عباس .١

أكد الرئيس محمود عباس، أن القيادة الفلسطينية تريد قراراً سريعاً على طلب  :عبد الرؤوف أرناؤوط
نتوقع عملية " األيام"طين على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، وقال رداً على سؤال لـ حصول فلس

  ".ليست طويلة وإنما أسابيع ولكن ليس أشهراً
وأعلن الرئيس، أن القيادة الفلسطينية ستدرس في األيام القادمة مجمل األفكار والمقترحات التي تم التقدم 

  .بها مؤخراً
، ١٩٦٧ه لن يتم التعامل مع أي اقتراح ال يضمن وقف االستيطان وقبول حدود غير انه شدد على ان

لن نتجاهل أي مبادرة، وقررنا أن نعرض كل هذه المبادرات على القيادة، فمن الخطأ السياسي "وقال 
 تجاهل أي مبادرة، فقد تكون هذه المبادرة فيها بعض اإليجابيات ونستفيد منها وال نهملها، وإنما نطورها،

 خاصة وأننا أقدر على تطويرها من الناس الذين يتقدمون بها ألن من يقدمونها يريدون حالً ما أو تفادي
  ".حل ما 

وبشأن البيان الذي صدر الجمعة عن اللجنة الرباعية الدولية قال الرئيس للوفد الصحافي المرافق على 
على بيان اللجنة الرباعية إال بعد أن تعود ال تعليق أبداً "متن الطائرة الرئاسية من نيويورك إلى عمان 

 األوروبية ثم بيان الرباعية -القيادة لتدرسه دراسة معمقة، المبادرة الفرنسية ومن بعدها المبادرة العربية 
  ".الجديد، وبطبيعة الحال فان مقترحات اللجنة الرباعية قد ولت وهي مرفوضة 

 لن نتعامل ١٩٦٧ة ليس فيها وقف االستيطان وحدود أي مبادر"وشدد الرئيس للوفد الصحافي على ان 
عندما يستمر االستيطان ويعتبرونه أمرا واقعاً وهذا ما ال نقبله، " "األيام"وقال رداً على سؤال لـ "معها 

  ".فإن هذا يشكل خطراً كبيراً على رؤية حل الدولتين
 أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة وللمرة األولى قدم الرئيس وصفاً للحظات التي سبقت توجيهه الخطاب

بال شك أننا عشنا في جو متوتر جداً نتيجة األجواء التي "ولحظات إلقاء الخطاب وما بعد إلقائه، وقال 
كانت سائدة حول ما قيل بأن هناك مثالً مؤامرة أو اتفاقاً بيننا وبين األميركيين على تعطيل الطلب، كما 

كانت هناك محاولة لثنينا عن تقديم ..ة نوعاً ما وال أدري أسباب هذا التلبد ان األجواء العربية كانت ملبد
  ".الطلب

كانت الناس معبأة "وعن األجواء التي شاهدها في داخل قاعة الجمعية العمومية لألمم المتحدة قال الرئيس 
ة، وكان هناك بالجو الفلسطيني ومتأثرة بالحوارات الجانبية الكثيرة حول موضوع الخيارات الفلسطيني

تخوف في أوساط المتواجدين في القاعة أن يحدث تغيير في الموقف في اللحظات األخيرة، وهناك ُأناس 
  ".كان عندهم أمل أن يحدث هذا التغيير وهناك ُأناس استقبلونا حتى قبل أن نتكلم بإيجابية

مسين للقضية من حيث أتصور أنهم بداية لم يكونوا متح"وعن األجواء ما بعد الخطاب قال الرئيس 
المبدأ، ربما تأثروا بالجو العام وأصبح عندهم نوع من الحماسة لدراسة الموضوع رغم أنهم يعرفون أن 

ووصف الرئيس الرد اإلسرائيلي على الخطاب بأنه رد فعل دفاعي، وقال  ".أميركا ستستخدم الفيتو 
ر تصميماً، أما الرد اإلسرائيلي فقد كان موقفنا تقدم على الموقف اإلسرائيلي فكان أكثر وضوحاً وأكث"

  ". بمثابة ردود فعل آو حتى رد فعل دفاعياً
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ال شك أن ردة فعل الناس كانت جيدةً جداً وعالية جداً "وأشاد الرئيس بردة فعل الشارع الفلسطيني، وقال 
 إلى توقعات عالية وعاطفية وسياسية تثلج الصدر، ولكن علينا ان نفهم أيضاً أننا ال نريد أن ندفع الناس

."  
منذ البداية أعلنوا بعض االعتراضات ووصفوها بأنها "فقال الرئيس ) حماس(أما بشأن ردة فعل حركة 

أحادية، وقد شاهدنا بعض المالحظات التي لم تر حقيقة الموقف، ولكن بالمجمل فقد تلقيت تأييداً من 
  ".حماس"العديد من رجاالت من 

المؤسسات الفلسطينية مثل اللجنة "الفلسطينية ستدرس الموقف، وقال وأعلن الرئيس أن المؤسسات 
  ".التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح ستجتمع لدراسة الموقف

ليس بالمصالحة فقط وإنما في األفق العام " حماس"كما أعلن الرئيس انه سيكون هناك حديث معمق مع 
بالنسبة للمصالحة نحن مستمرون في تنفيذ بنودها، كان هناك سوء فهم حول "قال للعمل الفلسطيني، و

موضوع الحكومة وتشكيلها، وسمعنا مثالً ُأناسا يتحدثون عن حكومة وحدة وطنية، ولكنها ليست حكومة 
وحدة وطنية، وهناك سياسيون كبار كانوا يسألون ما هو مصير حكومة الوحدة الوطنية، وأنا مضطر أن 

ل إنها ليست حكومة وحدة وطنية وإنما حكومة انتقالية من التكنوقراط المستقلين، سيكون هناك حديث أقو
  ".ليس بالمصالحة فقط وإنما في األفق العام للعمل الفلسطيني" حماس"معمق مع 

ية األزمة المالية قائمة ولم تنته، ولكن نحاول بكل الوسائل أن نتمكن من تلب"إلى ذلك، أكد الرئيس أن 
  ".أبواب الميزانية اَألولى فاَألولى، فالراتب له األولوية

مبادرة السالم العربية موجودة وال يجوز أن نغفل عنها أبداً "أما بشأن مبادرة السالم العربية فقال الرئيس 
وال يجوز أن نغفلها، ويجب أن نعطيها أهمية وأن نركز عليها ألن فيها الحل السياسي الكامل الذي لم 

  ".ك اإلسرائيليون بعد مضمونهايدر
  

 ٢٥/٩/٢٠١١األيام، رام اهللا، 
  نريد مراجعة اتفاق باريس االقتصادي النه مجحف: عباس .٢

 للمرة األولى أعلن الرئيس محمود عباس أن السلطة الفلـسطينية سـتطلب فـتح بروتوكـول بـاريس                  
 فـي الـسلطة ألننـا نريـد         نحن نعمل على تغيير آفاق العمل االقتصادي والصناعي       "االقتصادي، وقال   

  ".مشاريع إنتاجية صناعية وزراعية، ولهذا سنطالب بسرعة بفتح بروتوكول باريس االقتصادي
هناك الكثير من القيود ونريد مراجعة االتفاق من أجل أن نفك هذه القيود المفروضـة               "وأضاف الرئيس   

هـي بـشكل تـدريجي الحاجـة        على االقتصاد الفلسطيني لتمكينه من النهوض، ألن مخططنا هو أن نن          
للمساعدات الخارجية، وسنتمكن من ذلك إذا ما طورنا اقتصادنا وحياتنا وإذا ما استفدنا من باقي أرضـنا                 

."  
 ٢٥/٩/٢٠١١األيام، رام اهللا، 

  
  "تسويق للرواية الكاذبة " في االمم المتحدة خطاب نتنياهو: هنية .٣

إن خطاب رئيس وزراء االحتالل :" ٢٠١١-٩-٢٤قال رئيس الوزراء إسماعيل هنية، السبت 
  ".اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في األمم المتحدة متعجرف وتسويق للرواية الكاذبة

  .وأكد هنية في تصريح مقتضب أن الخطاب محاولة يائسة لتحويل االحتالل التاريخي إلى ضحية
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عالمي المتصاعد مع الشعب وقال رئيس الوزراء، إنه ليس بمقدور هذا الخطاب التأثير في التضامن ال
  .الفلسطيني وقضيته العادلة

 ٢٤/٩/٢٠١١فلسطين اون الين، 
  
  واشنطن أبلغت نتنياهو بنوايا عباس حل السلطة: التلفزيون اإلسرائيلي .٤

ذكر التلفزيون اإلسرائيلي أن اإلدارة األميركية ودول أوروبية أبلغت رئيس الـوزراء            :  وكاالت -القدس  
خالل زيارته لألمم المتحدة أن الرئيس محمود عباس على وشـك اتخـاذ إجـراءات               اإلسرائيلي نتنياهو   

حاسمة تتعلق بمصير السلطة الفلسطينية وحلها في حال عدم تحقيق إنجـازات حقيقيـة تتعلـق بالدولـة          
  .الفلسطينية ومستقبل التفاوض مع إسرائيل

وباما عندما طالبه بعدم التقدم بطلب      وقالت المصادر إن عباس كان واضحاً وحاداً مع الرئيس األميركي أ          
االعتراف إلى مجلس األمن، مشيرة إلى أن الرئيس عباس أبلغ نظيره األميركي بأن الشعب الفلـسطيني                
مل من مسيرة التفاوض التي تستغلها إسرائيل لفرض وقائع على األرض، وأنه لن يخون قضية شـعبه                 

  .ويعمل كجسر لتحقيق أحالم إسرائيل التوسعية
دت المصادر أن واشنطن أبلغت نتنياهو بأن إسرائيل ستواجه كارثةً حقيقية في حال تم حل الـسلطة                 وأك

الفلسطينية، والذي طرحه عباس بقوة خالل زيارته رافضاً أن تعمل تلك السلطة فـي خدمـة إسـرائيل،           
يس من أجل   أنشأنا السلطة من أجل تحقيق السالم وضمان حقوق شعبنا ول         "موضحةً أن عباس قال حرفياً      

ضياعها، ولست مستعداً لتحمل مسؤولية تاريخية أمام شعبي والعالم العربي حـول اسـتمرار الـسياسة                
  ".اإلسرائيلية القاتلة والمدمرة للسالم في المنطقة

وقالت إن الرئيس األميركي ومستشاريه تابعوا خطاب الرئيس عباس لحظة بلحظة، وان الوجوم والذهول              
ض بعد إنهاء الرئيس عباس خطابه، فيما تُجري اإلدارة األميركية مـشاورات مـع              خيم على البيت األبي   

دول عربية بينها المملكة العربية السعودية ومصر لتفادي أي نتائج سلبية تؤثر على مصداقية واشـنطن                
  ".في حال استخدام واشنطن للفيتو في مجلس األمن ضد عضوية فلسطين في األمم المتحدة
 ٢٥/٩/٢٠١١، األيام، رام اهللا

  
  عباس سيستقيل أو سيدفع لترك منصبه إذا اغلق الطريق أمام الدولة الفلسطينية: صنداي تايمز .٥

نقلت صحيفة الصنداي تايمز تصريحات عن مسؤول اسرائيلي أمني رفيع يحذر فيها من تداعيات أمنيـة                
  .سلبية إذا رفضت بالده استئناف مفاوضات السالم مع الفلسطينيين

حيفة عن ايلي باهار المستشار القانوني لثالثة من رؤساء جهاز األمن الـداخلي االسـرائيلي               وتنقل الص 
الشين بيت تحذيره من أن الفشل في العودة إلى المفاوضات يمكن أن يؤدي إلى انهيار السلطة الوطنيـة                  

  .الفلسطينية مما يؤدي بدوره إلى موجة جديدة من اإلرهاب ضد اسرائيل
 أن باهار صار قادرا على الحديث العلني في هذا الشأن للمرة األولى بعد تقاعده قبل                وتشير الصحيفة إلى  

  .ثمانية أسابيع
ويرى باهار، وفقا للصنداي تايمز، في وثيقة سربت لإلعالم االسرائيلي أن رئيس السلطة الوطنية محمود               

  .نيةعباس سيستقيل أو سيدفع لترك منصبه إذا اغلق الطريق أمام الدولة الفلسطي
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فإن العنف يمكن أن يمتد     "،  ٢٠٠٠ و ١٩٨٧ويضيف أنه خالفا لالنتفاضتين الفلسطينيتين السابقتين عامي        
قد يشمل تركيا ومـصر     "ويرى أن العنف هذه المرة       ".هذه المرة إلى خارج الحلبة االسرائيلية الفلسطينية      

  ".وربما األردن وحزب اهللا
فإن من الواضح ما هو نوع القوى التـي سـتمأل           "لسطينية  ويحذر من أنه لو سقطت السلطة الوطنية الف       

  ".الفراغ والتداعيات السلبية لسيناريوهات العنف التي ستتبع ذلك
سيجعل " الفرق الباعث على االحباط بين النشوة في األمم المتحدة والركود على األرض           "ويرى باهار أن    

ويدعو المسؤول السابق في الشين بيت إلـى         .ئيليلالحتالل االسرا " خادمة"السلطة الفلسطينية تبدو كأنها     
ويرى أن المفتاح للوصول إلى حل للصراع يبقـى   .أن تتقدم اسرائيل بمقترح للحل وهي في موقف القوة       

الشجاعة الكافية للتغيير المطلوب قبل أن تحل       ) اسرائيل(هل ستجد   "ويتساءل   .في يد السلطات االسرائيلية   
  ".الكارثة؟

  ٢٥/٩/٢٠١١، )بي بي سي(لبريطانية هيئة اإلذاعة ا
  
  "مؤسف ومطابق لموقف نتنياهو"موقف حماس من خطاب عباس : عبد ربه .٦

انتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، موقف حركة المقاومة : رام اهللا
لعاّمة لألمم المتحّدة، معتبراً أنه من خطاب رئيس السلطة محمود عباس أمام الجمعية ا" حماس"اإلسالمية 

  .، كما قال"محاوالت للتشكيك في صدق مواقف القيادة الفلسطينية"ينطوي على 
إن التصريحات التي "، )٢٤/٩(وقال عبد ربه، في تصريحات صحفية أدلى بها صباح اليوم السبت 

تنياهو من حيث التشكيك صدرت عن قادة حماس تثير الحزن واألسف، ألنها تتطابق حرفياً مع أقوال ن
  .، كما قال"بمواقف القيادة

المصالح والرؤى الحزبية "باتهام يفيد بتمسكها بـ " حماس"وفي السياق ذاته، توّجه عبد ربه إلى حركة 
  .، وفق تعبيره"الضيقة

مليء "وفي تعقيبه على خطاب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، رأى عبد ربه أن الخطاب 
محاولة ، وأنه ينطوي على "مراوغة واألكاذيب واالنتقائية في التعامل مع الحقائق والتطورات التاريخيةبال

  .، وفق رأيه"التملص عبر االدعاء الزائف بالرغبة في التفاوض"لـ 
في حين اعتبر أن خطاب رئيس السلطة الفلسطينية يعّد بداية لمرحلة سياسية جديدة شاقة وصعبة، وقال 

 عباس أنهى مرحلة المفاوضات أو الال مفاوضات العقيمة ودشن بداية لعملية سياسية ولوقف إن خطاب"
  "سياسة االنتهاكات بحق شعبنا وأرضه وبحق الشرعية الدولية

  ٢٤/٩/٢٠١١قدس برس، 
  
  األمريكيةسليم الزعنون يشيد بخطاب عباس ويهاجم الضغوط  .٧

لسطيني سليم الزعنون في تصريح صحفي بـشدة        أدان رئيس المجلس الوطني الف    : كمال زكارنة  -عمان
كافة الضغوط والتهديدات التي تمارسها اإلدارة األمريكية على الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية             
وخاصة ما ورد في خطاب الرئيس باراك اوباما في األمم المتحدة والذي يعتبر تعديا على حقوق الشعب                 

األرض الفلسطينية من االحتالل، وتنكرا لوعـوده وتراجعـا أمـام           الفلسطيني ورفضا لتحرير الشعب و    
  .الضغط اإلسرائيلي
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وأكد الزعنون وقوف ومساندة المجلس الوطني الفلسطيني، وكل أبناء الشعب الفلـسطيني للـرئيس ابـو               
مازن والقيادة الفلسطينية في مواجهة هذه الضغوطات التي أثبتت االنحيـاز األمريكـي الـسافر وعـدم                 

  .امها إلرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرهااحتر
كما أشاد الزعنون بخطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة وقال انه أدخل القضية الفلسطينية في قلب                

 كل رجل حر في العالم وأحرج كل الذين يعارضون حقنا في الدولة الفلسطينية، 
  ٢٥/٩/٢٠١١الدستور، عمان، 

  
  وفاة سجين فلسطينياًعلن وزارة الداخلية في غزة ت .٨

إصابته “أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة، أمس، أن سجيناً فلسطينياً توفي نتيجة : غزة
محكوم بالسجن الفعلي )  عاما٥٥ً(وذكرت الوزارة، في بيان، أن السجين البالغ من العمر . ” بفشل كلوي

 . من دون توضيح طبيعة هذه القضية سنوات، إثر ثبوت تورطه في إحدى القضايا،١٠
  ٢٥/٩/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  كونه ال يدعو إلى وقف االستيطان" منقوص"بيان اللجنة الرباعية : المالكي رياض .٩

رفضت الحكومة الفلسطينية في رام اهللا بيان اللجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسط حول : رام اهللا
  ".منقوص"ين الفلسطيني واإلسرائيلي، واصفة إياه بأنه استئناف المفاوضات بين الجانب

إن بيان اللجنة الرباعية منقوص، ألنه ال يشمل على : "وقال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي
  .، على حد تعبيره"١٩٦٧وقف االستيطان اإلسرائيلي، وانسحاب القوات اإلسرائيلية لحدود عام 

أن الجديد ): ٢٤/٩(الرسمية اليوم السبت " صوت فلسطين"إلذاعة وأضاف المالكي في تصريح أدلى به 
  ".السقف الزمني لمناقشة موضوعي األمن والحدود"الذي حمله البيان هو 

  ٢٤/٩/٢٠١١قدس برس، 
  
  من أرض فلسطين لصالح العدو % ٨٠عباس ارتكب خطيئة باعترافه بـ : عزت الرشق .١٠

، خطاب رئيس "حماس" لحركة المقاومة اإلسالمية انتقد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي: بيروت
السلطة محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، وإصراره على التمسك بخيار المفاوضات 

  . في المائة من أرض فلسطين لصالح االحتالل الصهيوني٨٠ورفضه لخيار المقاومة، وتنازله عن 
إلى أن خطاب " تويتر"ه في موقع التواصل االجتماعي وأشار الرشق، في تصريحات أوردها على صفحت
اشتمل على مقدمات عاطفية وإيجابية عن تاريخ القضية "رئيس السلطة محمود عباس في الجمعية العامة 

   ".ألفي قذيفة من كالم ال تساوي قذيفة من حديد"، لكنه أكد أن "ومساره
على الرغم من : "األمم المتحدة، وقالوأعرب الرشق عن أسفه لما ورد في خطاب محمود عباس في 

تصاعد العدوان والجرائم الصهيونية؛ يرفض عباس عزل إسرائيل كما قال في كلمته، بينما يسعى أحرار 
وعلى الرغم من اعترافه بفشل المفاوضات؛ يصر عباس على الرجوع إليها، متمسكًا . العالم لعزلها

كما كرر عباس مواقفه المعروفة ضد المقاومة . ا عام٢٠بالخيار السياسي والدبلوماسي بعد فشل 
  ".وحصرها في المظاهرات السلمية وحرمان شعبنا من حق المقاومة التي نّصت عليها كل المواثيق
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 في المائة من ٨٠ارتكب خطيئة باعترافه بـ "بأن رئيس السلطة " حماس"وأضاف القيادي في حركة 
  ". في العودة من خالل حديثه عن حلٍّ متفق عليهفلسطين لهذا العدو، وبحرمان شعبنا من حقه

شعبنا يستحق دولة ويستحق أن تعترف بها دول العالم، لكنه يؤمن أن الدولة الحقيقية : "وتابع الرشق قائلًا
 ". تفرضها إرادته وصموده ومقاومته وأنها تنتزع عنوة وال توهب من أحد

  ٢٤/٩/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   خطاب نتنياهو في األمم المتحدة مليء باألكاذيب التي ال تنطلي على أحد:أبو زهري .١١

أن خطاب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في األمم " حماس"أكدت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
  ".مليء باألكاذيب واالدعاءات ومحاولة الظهور بمظهر الضحية"المتحدة 

" المركز الفلسطيني لإلعالم"سامي أبو زهري في تصريحٍ خاصٍ لـوقال الناطق باسم الحركة الدكتور 
إن خطاب نتنياهو المليء باألكاذيب واالدعاءات، ومحاولة الظهور بمظهر الضحية لم ) ٩-٢٤(السبت 

  ".يعد ينطلي على أحد
اعتراف أي طرف فلسطيني "وأكد أبو زهري أن حماس لن تعترف بشرعية االحتالل، مشددا على أن 

  ". ليس له قيمة، وال يلزم شعبنا الفلسطينيآخر
تجاهٌل لمأساة أكثر من سبعة آالف أسيرٍ فلسطيني، الفتًا "وشدد على أن حديث نتنياهو عن شاليط إنما هو 

 ". إلى أن شاليط سيعود إلى أهله عندما يعود األسرى الفلسطينيون إلى أهاليهم 
  

 ٢٤/٩/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  في األمم المتحدة مقامرة بمصير الالجئين الفلسطينيين خطوة عباس: حماسفي ة الالجئين دائر .١٢

أن الحصول على دولة كاملة " حماس"أكدت دائرة شئون الالجئين في حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
 شيًئا، العضوية أو بمركز مراقب، في األمم المتحدة، لن يحسّن من أوضاع الفلسطينيين في الضفة وغزة

  .١٩٦٧ولن يمكّن من استعادة نازحي عام 
إن : "نسخةً عنه" المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) ٩-٢٤(وقالت الدائرة في بيانٍ صحفي اليوم السبت 

استحقاق أيلول الذي قادته منظمة التحرير الفلسطينية رفع مستوى االعتراف بالكيان اليهودي من 
إلى اعتراف  دولة كاملة العضوية، وهو االعتراف األقوى في ) لةكيان دون الدو(اعتراف منظمة 
  .القانون الدولي

م في ١٩٤٨وأوضحت أن االعتراف الرسمي بدولة الكيان الصهيوني يعني إلغاء حق الجئي عام 
  .أراضيهم التي  ُأخرجوا منها، وإلغاء حقهم في العودة إليها أو التعويض عن أمالكهم التي تركوها

ى أن رئيس السلطة محمود عباس لم يحصل خالل خطابه أمس في مقر األمم المتحدة على وأشارت إل
  .أية ضمانات من أية دول بشأن الحفاظ على الثوابت الفلسطينية وعدم المساس بها

ولفتت دائرة الالجئين إلى أن عباس لن يضيف شيًئا لوضع فلسطين في أروقة األمم المتحدة، مشيرة إلى 
ريك العملية التفاوضية الميتة عبر توجهه لمجلس األمن الذي سيرفض العضوية وسيضع أنه يريد  تح

  .فلسطين كدولة بمركز مراقب دون إضافة أي جديد
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وحذرت دائرة شئون الالجئين  بأن األونروا ستحلل تدريجيا من التزاماتها تجاه الالجئين، وستعمد 
م رعاية الالجئين مقابل تبرعات سخية من الدول لالتفاق مع الدول المضيفة لالجئين لتسليمهم مها

  ".العظمى
وأضافت الدائرة أن مشروع التحلل تدريجيا عن الالجئين مقامرةٌ بمصيرهم، ويضعهم في مهب الريح، 

  .حيث يصبحون في أحسن األحوال رعايا دولة رسمية، وهذا يحرمهم من حقوقهم كالجئين
 المقاومة  المسلحة نهائيا، ألن أية عملية مسلحة ضد الكيان سيطالب عباس الفلسطينيين بوقف: "وقالت

اليهودي ستصنَّف على أنها عدوان  دولة على دولة، مما يقضي برد الكيان ردا موجعا قد يصل إلى 
  ".مستوى االحتالل  مجددا

يان الصهيوني وأشارت إلى أن االنضمام كدولة إلى محكمة الجنايات الدولية لن يمكننا من مالحقة الك
على جرائمه، فهي ليست عضوا في هذه المحكمة كما أنها ليست مختصة بالنظر في الدعاوى بين 

  .أعضائها
وشددت على أن الخطوة التالية هي المفاوضات، مؤكدة أن شعبنا  الفلسطيني لم يفوض أحدا بالتنازل عن 

 عليها النضال الستعادة الحقوق دون حقوقه، وتمثيل منظمة التحرير ال يمنحها حق التنازل بل يوجب
 .انتقاص منها

 ٢٤/٩/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
  مصر تعتذر عن عدم استقبال الجبهة الديمقراطية: الجريدة الكويتية .١٣

من مصدر فلسطيني مطلع في القاهرة أن جهاز » الجريدة«علمت :  ناصر عبدالوهاب-القاهرة 
اعتذار مصر عن عدم استقبال » الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين«لغ االستخبارات العامة المصرية أب

وفد الجبهة، الذي كان من المقرر وصوله إلى القاهرة أمس، نظراً الرتباطات طارئة خاصة بقيادة جهاز 
وقال . االستخبارات العامة، وهي الجهة المصرية التي تتولى ملف الفصائل الفلسطينية وقضية المصالحة

رغبته في تأجيل زيارة وفدها للقاهرة، والذي كان من » الجبهة« إن الجانب المصري أبلغ قيادة المصدر
المفترض أن يرأسه أمينها العام نايف حواتمة يرافقه عدد من أعضاء المكتب السياسي لمناقشة آخر 

  .التطورات على الساحة الفلسطينية
  ٢٥/٩/٢٠١١الجريدة، الكويت، 

  
  "محاولة إلجهاض الموقف والقرار الفلسطيني"يان اللجنة الرباعية بأنه الجبهة الشعبية تصف ب .١٤

وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيان اللجنة الرباعية الدوليـة بهـذا            :  وكاالت-فلسطين المحتلة   
واصـلت الرباعيـة    “وقالت في بيـان     . ” محاولة إلجهاض الموقف والقرار الفلسطيني    “الخصوص بأنه   
ديم العضوية الكاملة لدولة فلسطين المستقلة، ثم أصدرت بيانها متجاهالً قرارات الشرعية            صمتها حتى تق  

ورأت . ”الدولية والوقف التام لالستيطان في محاولة جديدة لجر الطرف الفلسطيني للمفاوضات العقيمـة            
يهـدف لتفريـغ    محاولة لاللتفاف على مفاعيل قرار التوجه لألمم المتحـدة          “في بيان الرباعية    ” الشعبية“

التحرك السياسي والقانوني الفلسطيني بالتوجه لمجلس األمن والجمعية العامة من مضمونه عبر العـودة              
  .”للحديث عن مواعيد لم يسبق أن احترمها االحتالل أو اللجنة الرباعية نفسها

  ٢٥/٩/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
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  في مسلسل تفريط السلطة بفلسطينذهاب عباس إلى األمم المتحدة حلقة جديدة : حزب التحرير .١٥

في فلسطين إن رئيس السلطة محمود عباس أكد مرة أخرى فـي خطابـه              " حزب التحرير "قال  : رام اهللا 
أمس الجمعة، في الجمعية العامة لألمم المتحدة، على تنازل السلطة عن معظم فلـسطين لليهـود مقابـل                  

دولة وهمية على ورق وتحت االحتالل فـي        "ـ  اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية، وصفها الحزب ب       
  ". في المائة من أرض فلسطين المباركة٢٠ على األكثر، أي على أقل من ٦٧حدود المحتل من عام 

، مقولته بأّن منظمـة     )٢٤/٩(نسخة عنه اليوم السبت     " قدس برس "وكرر الحزب في بيان صحفي تلقت       
جدت من أجل التنازل عن فلسطين لليهـود، وإن كانـت           لم توجد للتحرير وإنما أو    "التحرير منذ إنشائها    

  ".تغلف تنازالتها بورق بّراق المع
  ٢٤/٩/٢٠١١قدس برس، 

  
   وتعزيز المصالحة وبناء إستراتيجية جديدةعباسفصائل تدعو إلى مساندة : غزة .١٦

أجمعت الفصائل والقوى السياسية باستثناء حركتي حماس والجهاد اإلسـالمي علـى أهميـة              :حسن جبر 
  .لخطاب الذي ألقاه الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة في األمم المتحدةا

وأعربت القوى والفصائل الوطنية عن ضرورة إسناد ودعم الرئيس في خطوته السياسية المقبلة خاصـة               
  .أنه فتح آفاقاً سياسيةً جديدةً

ـ       العشرين من الـشهر الجـاري      إن الخطاب جعل الثالث و    ": األيام"وقال ممثلون عن عدد من الفصائل ل
  .يوماً فلسطينياً بامتياز داخل أروقة األمم المتحدة

وأكد الدكتور عبد اهللا أبو سمهدانة، أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غـزة، ضـرورة                   
بعـد  : لوقـا  .اإلسناد الكامل لخطوة القيادة في إحقاق الحق الفلسطيني بعضوية كاملة في األمم المتحدة            

  .الخطاب التاريخي المهم للرئيس يجب أن يكون هناك إسناد فلسطيني عربي إسالمي لهذا التحرك
من جهته، يعتقد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن ما حدث في األمم المتحـدة                 

  . السابقةمعركة جديدة، داعياً إلى استكمال الطريق وعدم االنكفاء إلى المفاوضات العبثية
بدوره، قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب إن خطاب الـرئيس أضـاف مـضمونا                 

  .سياسياً جديدا التفاق المصالحة وشكل أرضية لتعميقها
 ٢٥/٩/٢٠١١األيام، رام اهللا، 

  
  "قاسياً بشكل خاص"خطاب عباس كان : رئيسة حزب العمل اإلسرائيلي .١٧

سة حزب العمل اإلسرائيلي النائبة شيلي يحيمـوفيتش بـأن خطـاب            صرحت رئي ): أ.ب.د (-تل أبيب   
ونقلت اإلذاعة اإلسـرائيلية     "قاسياً بشكل خاص  "الرئيس الفلسطيني محمود عباس في األمم المتحدة كان         

اتـسم بالطالقـة    "أمس عن يحيموفيتش قولها إن خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنيـاهو فـي المقابـل                
  ".الخطابات ليست بديالً للسياسة"لت إن ، وقا"وبتوضيح المواقف
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". آن األوان لألفعال دون االكتفـاء بـاألقوال       "من جانبه، قال النائب شاؤول موفاز من حزب كاديما انه           
االختيار بين التفاوض والمواجهة، إذ إن هذه األيام هي من أصعب األوقات التي             "وأضاف إنه يجب اآلن     
  ".تواجهها إسرائيل دولياً

  ٢٥/٩/٢٠١١، م، رام اهللاأليا
  
  "تحريضي وغير مسبوق"خطاب عباس : ليبرمان .١٨

، عـن   )٢٤/٩(العبرية، اليـوم الـسبت      / يديعوت أحرونوت /نقل الموقع اإللكتروني لصحيفة     : الناصرة
، موضحاً أن رئيس السلطة     "إن خطاب عباس هو خطاب تحريضي لم يصدر عنه من قبل          "ليبرمان قوله   

ر الرئيس الراحل ياسر عرفات ثالث مرات، وتطّرق للحديث عن قضية األسرى            الفلسطينية أتى على ذك   
الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، في حين تكّرر ذكر الدول األوروبية والبنك الدولي ولم يـشر إلـى                 

  .الواليات المتحدة
قاء عباس لخطابـه،    ويشار إلى أن وزير الخارجية اإلسرائيلي كان قد غادر قاعة األمم المتحّدة خالل إل             

محمود عباس وصل إلى األمم المتحدة في إطار عمليـة          "أعقبه خروج الوفد المرافق له، مشيرين إلى أن         
  .، حسب تقديرهم"مناكفة ضد إسرائيل

من جانبه، وصف سكرتير الحكومة اإلسرائيلية تسفي هاوزر الخطاب الذي ألقاه رئيس الـسلطة عقـب                
  ".خطاب األمس"الكاملة في المنظمة الدولية، بـ تقديم طلب منح فلسطين العضوية 

  ٢٤/٩/٢٠١١، قدس برس
  
  الستئناف المفاوضات" الرباعية"تل أبيب تعلن موافقتها على اقتراح :  سياسيةمصادر .١٩

أكّدت مصادر سياسية في تل أبيب، موافقة الحكومة اإلسرائيلية على اقتراح اللجنـة الرباعيـة              : الناصرة
  .ناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، في غضون شهر واحدالدولية القاضي باستئ

إسرائيل تقبل باقتراح الرباعيـة     "،  )٢٤/٩(وقالت المصادر، في تصريحات لإلذاعة العبرية اليوم السبت         
كونه متوازناً، وال يشير إلى وجوب تجميد البناء في المستوطنات كما أنه ال يأتي على ذكـر المطلـب                   

  .، كما قالت"٦٧سطيني بانسحاب القوات اإلسرائيلية إلى حدود عام الفل
  ٢٤/٩/٢٠١١، قدس برس

  
  المستوطنون يدعون لتسريع عمليات البناء في مستوطنات الضفة خشية اتفاق يعيد تجميدها .٢٠

جنوب بيت لحـم،    ) جوش عتصيون (دعا شاؤول غولدشتاين، رئيس مجلس التجمع االستيطاني        : رام اهللا 
الغربية، وأحد قادة االستيطان، أمس، لإلسراع في عمليات البناء داخل المستوطنات، بالقـدر             في الضفة   
، فإن تخوفات تسود أوساط المستوطنين مما سيتبع        »معاريف«وبحسب ما نشر موقع صحيفة       .المستطاع

بناء السريعة  التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة، وعليه فإنهم يحاولون استباق األحداث بمزيد من عمليات ال            
 أشـهر فـي     ١٠داخل المستوطنات، خشية أن يتكرر سيناريو التجميد السابق لالستيطان الذي اسـتمر             

ويخشى المستوطنون أن يكون ذلك هو الثمن الذي سيضطر رئـيس            .من العام الماضي  ) أيلول(سبتمبر  
ك في محاولة لـدفع عمليـة       حكومتهم بنيامين نتنياهو لدفعه مرة أخرى، إذا ما طلبت الواليات المتحدة ذل           

  .السالم في المنطقة
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ويعارض غولدشتاين، مثل غيره من قادة االستيطان، حق الفلسطينيين في إقامة الدولة، وكان دعـا مـع                 
  .»العمل على تأكيد حق اليهود في هذه األرض«آخرين قبل توجه الفلسطينيين إلى األمم المتحدة، إلى 

ة إن أي كيان ليس له الحق في الوجود علـى هـذا األرض غيـر                ويقول المستوطنون في الضفة الغربي    
وكانت وثيقة وزعها قادة المستوطنين على مشاركين في منتدى معارض للخطوة الفلسطينية هذا             . اليهود

إذ اقترح قادة المستوطنين ضم     » الوقت حان لنعلن أننا هنا وإلى األبد      «الشهر، تضمنت عبارات مثل أن      
  .هرات شعبية واسعة، ومنع العمال الفلسطينيين من العمل في المستوطناتالضفة الغربية، ومظا

ويأتي هذا التوجه من قبل قادة المستوطنين، في وقت تبحث فيه إسرائيل عدة خيارات، من بينها إطـالق                  
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية، أمـس،       .العنان للمستوطنين للبناء في الضفة ردا على الخطوة الفلسطينية        

إسرائيل تبحث عدة خيارات على المستويين األمني والسياسي للرد على التوجـه الفلـسطيني لألمـم                إن  
  .المتحدة لنيل االعتراف بالدولة المستقلة من جانب واحد

  ٢٥/٩/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
   عالميا"إسرائيل"أي إجراءات عقابية ضد السلطة ستمس بصورة : أردان .٢١

إجراءات "بيئة اإلسرائيلي، غلعاد أردان، حكومته من مغّبة اإلقدام على اتخاذ أي            حذّر وزير ال  : الناصرة
في الضفة الغربية المحتلّة، رداّ على تقديم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلـب مـنح                " عقابية

يـوم   وقال أردان، في تصريحات إذاعية أدلى بها صـباح ال          .العضوية الكاملة لفلسطين في األمم المتحدة     
إن التوجهات لقيام إسرائيل بخطوات أحادية الجانب كتطبيق القانون اإلسـرائيلي فـي             "،  )٢٤/٩(السبت  

مناطق معينة بالضفة الغربية، لن تلقن الجانب الفلسطيني أي درس؛ وإنما ستمس أكثر فـأكثر بـالجهود                 
  .فق تقديره، و)"لتحسين صورتها(التي تبذلها إسرائيل على الساحة اإلعالمية العالمية 

على ضرورة التأكيد مجّدداً على استعداد تـل أبيـب تقـديم تنـازالت              " الليكود"وأكّد الوزير من حزب     
للفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية بالتوافق بين الجانبين، فيما رأى أنه ما من سبب يدعو للموافقة علـى                 

عـام  ) يونيـو (ابع مـن حزيـران      المطلب الفلسطيني بوقف االستيطان والتفاوض على أساس حدود الر        
١٩٦٧.  

  ٢٤/٩/٢٠١١، قدس برس
  
  "الرافضة للسالم"لطيف دوري يدعو اإلسرائيليين لإلطاحة بحكومة نتنياهو  .٢٢

، لطيف دوري، اإلسرائيليين إلـى اإلطاحـة        "لجنة الحوار اإلسرائيلي الفلسطيني   "دعا سكرتير   : الناصرة
 ".مالً فيما يتعلّق بتحقيق تقّدم في مسيرة العمليـة الـسلمية          ال يرجى منها أ   "بحكومة بنيامين نتنياهو التي     

إن "،  )٢٤/٩(، أدلى بهـا صـباح اليـوم الـسبت           "صوت فلسطين "وقال دوري، في تصريحات إلذاعة      
استمرار حكومة نتنياهو وتمسكها بزمام األمور في تل أبيب يعني أنه ال أمل معها، وأن األمـل الوحيـد                 

وأضاف عضو حركـة     .، على حد تعبيره   "اليمينية المتطرفة الرافضة للسالم   يتمثل بإطاحة هذه الحكومة     
قد تصدر عن بنيامين نتنياهو لحل الـصراع        " مبادرة ايجابية "اإلسرائيلية، أنه ال يتوقّع أي      " السالم اآلن "

تـه  تجنيـد حكوم  "الفلسطيني اإلسرائيلي، مشيراً إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها نتنياهو في مسعى لـ             
  .، على حد قوله"ضد الشعب الفلسطيني

  ٢٤/٩/٢٠١١، قدس برس
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   في الجمعية العامة لألمم المتحدة  تعرب عن قلقها من خطاب عباس٤٨ يفلسطينيقيادات  .٢٣

تتابعت ردود الفعل المعقبة على خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمـود           :  عبد الحميد مصطفى   -قلقيلية
، كون هذه الخطوة ٤٨مم المتحدة، لدى قيادات الداخل المحتل عام        ، في األ  ٢٠١١-٩-٢٣عباس، الجمعة   

  .تحمل تداعياتها الخطيرة على فلسطينيي الداخل، لما سينعكس عليهم نتائج الخطاب بشكل مؤثر
لم يأت بالجديد مـن حيـث       "وأوضحت النائب في الكنيست اإلسرائيلي، حنين الزعبي، أن خطاب عباس           

دم تعويله على القضية النضالية للشعب الفلسطيني، والجديد في هذه الخطوة           التعويل على المفاوضات وع   
  ".هو مواجهته للعالم ووضع تحرير فلسطين كقضية مركزية في أجندة األمم المتحدة

إن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو أمر والسالم أمر آخر، كون تقرير المصير هـو      : "وأضافت
  ". النظر عن السالم مع اإلسرائيليينحقاً للشعب الفلسطيني بغض 

، ولكن مجرد الوصول إلى األمم المتحـدة هـي خطـوة            "الفيتو"نحن نعلم أن أمريكا ستفرض      : "وتابعت
ستفتح آفاق جديدة إذا ما استخدمتها السلطة بحكمة إلخراج الواليات المتحدة نهائيا مـن دور الوسـيط،                 

  ". ية لالعتراف بالحق الفلسطينيوليتم االحتكام إلى القوانين الدولية كمرجع
وبّينت أنه من الالفت أيضا في خطاب عباس أنه تطرق إلى الدور اإلسرائيلي كدولة محتلة ولـم ينتقـد                   

  .الدور األمريكي
إن إنهـاء االحـتالل     : "وعن موقف رئيس السلطة عباس من التركيز على المفاوضات في خطابه، قالت           

واالحتكام إلى قدرة الشعب في النضال والمطالبة بحقوقه، ولهذا كان          يأتي من النضال الفلسطيني الشعبي      
  ".عليه أن يعول على قدرة الشعب الفلسطيني في النضال ال على المفاوضات

  موقف ضعيف
إن األجـواء كانـت   : "من جانبه، يقول نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل، كمال خطيـب          

الموقف الفلسطيني موقف ضعيف من األصل في ظل أن الرئيس أبا مازن            احتفالية ليست أكثر من ذلك، و     
  ". سنة من المفاوضات الفاشلة٢٠ذهب إلى خيار طلب االعتراف بعد 

واآلن هو دون مرجعية فلسطينية أيـضا،   "ولفت إلى أن عباس ذهب للمفاوضات بدون مرجعية فلسطينية          
  ".للحصول على مرجعية فلسطينيةوهو يريد مرجعية دولية مع أنه مفروض عليه السعي 

ـ   هذه شكليات لن تغير شيئاً، إن جوهر الطلـب هـو طلـب االعتـراف               ": "فلسطين"وأضاف الخطيب ل
القضية ليست  (..)  التي ذكرها أوباما أم ماذا؟       ٦٧بفلسطين، السؤال ما هي حدود الدولة، هل هي حدود          

  ".وجودنا في األمم المتحدة
األولى إصـراره   : ولكن شيئين اثنين كانا ثابتين    "دم إلى مرحلة مجهولة،     وعد أن رئيس السلطة عباس تق     

على المفاوضات حتى بعد االعتراف بالدولة الفلسطينية في حال حصل ذلك، واألمر الثاني هـو مـسألة                 
تدرك أن هذا نقطة ضعف لدى أبي مازن، ما زاد من عنادها وتصلبها فـي               ) إسرائيل(التنسيق األمني، و  

  ".موقفها
إن هذه القضية سيتم حلها بما يتفق عليـه         : "حدث الخطيب عن قضية عودة الالجئين الفلسطينيين، قائلًا       وت

وهذا أمر خطير، فلم أسمع من عباس إصراره على أن يكون حق العودة الكاملة لألرض التي هجر منها                  
  ". ، لقد شممت من هذه الكلمة رائحة غير إيجابية٤٨أهاليها عام 
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 عضو الكنيست مسعود غنايم خطاب رئيس السلطة عباس في هيئة األمم المتحـدة أنـه                من ناحيته، عدّ  
خطاب تاريخي بكل معنى الكلمة، وأن التحدي اليوم بدأ من خالل قدرة القيادة الفلسطينية على االلتـزام                 "

ين، بالخطاب الذي ألقاه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، وخاصة بكل ما يتعلق بـالالجئ              
  ". وعاصمتها القدس الشريف١٩٦٧وإقامة الدولة على أراضي عام 

ـ  إلى أن االمتحان الحقيقي يكمن في مدى التزام القيادة الفلسطينية بهذا الخطاب وعـدم              " فلسطين"وأشار ل
التراجع أمام الضغوطات التي ستزداد على القادة وعلى رأسهم عباس، الفتًا إلى أنه يؤيد معظم ما جـاء                  

ابه وليس كله، وأن على القيادة الفلسطينية اإلصغاء إلى الشعب وما يريـده مـن أجـل تحقيـق                   في خط 
  ".مصيره

  ٢٤/٩/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  تعيد بناء مئات المنازل في غزة" التعاون"دول  .٢٤

يـة،  تمكن برنامج دول مجلس التعاون إلعادة إعمار غزة، وبالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنم             :قنا-غزة
، فـي   ٢٠٠٩من بناء مئات المنازل التي دمرها االحتالل اإلسرائيلي خالل حربه على القطاع مطلع عام               

وأوضح المنسق الميداني لبرنامج    . حين أسهم بإصالح أعداد كبيرة من الوحدات السكنية المتضررة جزئيا         
 منزال مدمرا   ١٠٧٠إعمار  دول مجلس التعاون في القطاع المهندس رفعت دياب أن البرنامج يدعم إعادة             

 منزال متضررا من خالل مشاريع اإلسكان التي يمولها بواسـطة البنـك             ١٦٢٦وإصالح وإعادة تأهيل    
  .اإلسالمي للتنمية في جدة

  ٢٥/٩/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
   يواصلون اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربيةالمستوطنون .٢٥

 اعتداءاتهم في انحاء الضفة الغلربية امس، شيع مئات فيما واصل المستوطنون: رام اهللا ـ احمد رمضان 
إلى مقبرة قريـة قـصرة      )  عاما ٣٧(الفلسطينيين بمدينة نابلس شمال الضفة جثمان الشهيد عصام بدران          

واستشهد بدران خالل مواجهات اندلعت اول من أمس بعـد اقتحـام القريـة مـن قبـل               .جنوب المدينة 
 جيش االحتالل حيث أصيب بدران برصاصة في الرقبة نقل على           مجموعات من المستوطنين تحت حماية    

  .إثرها إلى مشفى رفيديا الحكومي وتوفي بعد وصوله بوقت قصير
  ٢٥/٩/٢٠١١، المستقبل، بيروت

  
   الجاري٢٨األسرى في سجون االحتالل يبدأون خطوات احتجاجية في : قراقع .٢٦

اقع، إن األسرى في السجون كافة قـرروا  قال وزير شؤون األسرى عيسى قر: رام اهللا ـ احمد رمضان 
الجاري، ردا على سلسلة اإلجراءات القمعية التي       ) سبتمبر( أيلول   ٢٨البدء بخطوات احتجاجية ابتداء من      

 فضائيات تزامنا مع انطالق أعمال الجمعية العامة        ٥بدأت إدارة السجون بتنفيذها، وكان آخرها وقف بث         
  .لألمم المتحدة

يان صحافي، أن إجراءات أخرى بدأت إدارة سجون االحتالل بتنفيذها وتشمل تشتيت            وأضاف قراقع في ب   
األشقاء األسرى عن بعضهم وتفريقهم في سجون مختلفة في خطوة ال أخالقية وال إنسانية وغير مبـررة                 
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وأشار إلى أن إدارة السجون أبلغت األسرى بأنها تنوي تقليص زيارات األهالي لتـصبح مـرة                . قانونياً
  .حدة في الشهر ولمدة نصف ساعة فقطوا

 ٢٥/٩/٢٠١١، المستقبل، بيروت
  
   صحافي فرنسي برصاص االحتالل والكيان يعتقل فلسطينياً وابنته في الضفةإصابة .٢٧

جرح في ساقه برصـاص     “، أمس، أن أحد مصوريها وهو الفرنسي كريس هوبي          ”لو دسك “أكدت وكالة   
 قرية النبي صالح قرب رام اهللا بالضفة الغربية عندما          في) تير غاس سمول سايز   (سالح من طراز جديد     

  .كان يغطي مواجهات بين فلسطينيين وجيش االحتالل
واعتقلت قوات االحتالل، أمس، فلسطينياً وابنته بعد أن أطلقت النار على السيارة التي كانـا يـستقالنها                 

  .شرقي مدينة بيت لحم في الضفة
  ٢٥/٩/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
   في الجمعية العامة لألمم المتحدة  متفائلون بخطاب عباسينيونالفلسط .٢٨

على الرغم من الغموض الذي يلف المرحلة التالية في األمم المتحـدة يبـدو الفلـسطينيون                : )ب.ف  .أ  (
متفائلين بخطاب رئيسهم محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ليعلن تقديمه طلـب عـضوية                

واحتفل عشرات آالف الفلسطينيين المحتشدين في رام اهللا وباقي أنحـاء           . مم المتحدة دولة فلسطين في األ   
 عـضواً   ١٩٦٧الضفة الغربية بالطلب الذي قدمه عباس بشأن قبول دولة فلسطينية مستقلة على خطوط              

  .في األمم المتحدة
اء خطـاب عبـاس     ورشق مئات المتظاهرين في مدينة الخليل الشاشة التي بثت خطاب نتنياهو بعد انته            

الخطاب كان معبـراً    “إن  )  عاماً ٢٠(وقالت لمى جرادات    . باألحذية في تعبير عن سخطهم من الخطاب      
وتـرى  . ”بدرجة كبيرة عن حقوق الشعب الفلسطيني وكان جريئاً جداً ورفعنا رؤوسنا عالياً بأبو مـازن              

عباً واحداً فـي دولـة واحـدة        االحتالل سيفرض علينا عقوبات اقتصادية ولكننا عندما نكون ش        “لمى أن   
  .”فسنكون أقوى من الجميع

الخطاب تاريخي ونقل المفاوضات من مـسألة ثنائيـة         “أن  )  عاماً ٢٥(من جهته، رأى غسان ظواهري      
أسـوأ  “وأضـاف أن    . ”والرعاية األمريكية المنحازة إلى جهـة أكبـر مـن ذلـك           ” إسرائيل“متعلقة ب   

  .”أو األمريكيين” اإلسرائيليين“ابية واقتصادية سواء من السيناريوهات هو وجود ضغوط وإجراءات عق
” إسـرائيل “الدولة بإذن اهللا ستقوم رغمـاً عـن         “إن  )  عاماً ٤١(وفي قطاع غزة، تقول ابتسام أبو هاشم        

وال من تهديـد أمريكـا      ” إسرائيل“ونتنياهو، والرئيس كان شجاعاً جداً وموفقاً في خطابه ولم يخف من            
وأشاد رئيس نقابة الصحافيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار بخطـاب عبـاس             . ”)حق النقض (بالفيتو  

لخص القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني في مواجهـة االحـتالل وإرهـاب الدولـة              “مشيراً إلى أنه    
التصفيق الحار المتكرر من غالبية ممثلي دول       “ورأى النجار أن    . ””اإلسرائيلية“واالستيطان والعنصرية   

عالم هو استفتاء واضح المعالم مفاده أن العالم مع الدولة الفلسطينية ومع السلم العالمي الـذي يـضمن                  ال
ونشرت الصحيفة رسماً كاريكاتورياً يصور     . ”حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء آخر احتالل في هذا الكون        

  .”المتحدةمباشر من األمم “النسر شعار دولة فلسطين وعند قلبه علم فلسطين وكتب فوقه 
  ٢٥/٩/٢٠١١، الخليج، الشارقة
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   بانفجار نفقين برفحستة مواطنين وإصابة مصرع .٢٩

، وأصيب ستة آخرون بانفجار وتسرب غاز       ٢٠١١-٩-٢٤لقي مواطنان فلسطينيان مصرعهما، السبت      
ـ     . في نفقين بمنطقة حي السالم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة          فلـسطين أون   "وذكرت مصادر طبية لـ

لقيـا  )  عامـا  ٢٥(من مدينة خان يونس، ومحمـد عابـدين         )  عاما ٣٣(الشاب بسام أبو زيادة     أن  " الين
مصرعهما بانفجار أسطوانة غاز وأصيب أربعة آخرون، فيما أصيب اثنان آخران إصابة متوسطة جراء              

  . تسرب غاز في نفق مجاور
  ٢٤/٩/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  ف لمواجهة مؤامرة الوطن البديل الصفورصاالتحاد الوطني يشدد على  .٣٠

شدد حزب االتحاد الوطني على ضرورة تعاون كل القوى السياسية في المجتمع األردني من أجل               : عمان
وقال الحـزب   . رص الصفوف لتعزيز الوحدة الوطنية كضمانة أردنية لمواجهة مخططات الوطن البديل          

من في وحدته الداخلية التي تتطلب نبذ كـل      ان قوة األردن تك    - حصلت الرأي على نسخة منه     -في بيان   
دعوات التفرقة مهما كانت مبرراتها وااللتفاف خلف قيادة جاللة الملك الذي يخوض صراعا حقيقيا مـع                

واضاف أن فكرة الوطن البـديل       .اإلسرائيليين الذين بدأوا يستشعرون بقوة تأثيره على المستوى الدولي        
فـي إسـرائيل    » المجانين«ن، وهي فكرة ال توجد إال في عقول         لهي خطر يهدد كال من األردن وفلسطي      

مؤكدا إن الحزب يقف وبحزم ضد هذا المـشروع الظالمـي           . وزمرة محدودة خارج إسرائيل مغرر بها     
  . الذي يستهدفنا جميعا

ة واشار الحزب الى أن العالقة الثنائية بين األردن وإسرائيل وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ توقيع اتفاقي               
 وال يمكن تجاهل ما يجري على المسار الفلسطيني، فاألردن يتأثر كثيرا بما يجري علـى                -وادي عربة 

الساحة الفلسطينية وهو ما يدفعه لتأييد الموقف الفلسطيني في المطالبة ليس فقط بدولة وأنما بدولة قابلـة                 
  .للحياة

  ٢٥/٩/٢٠١١، الرأي، عمان
  
  »التطاول اإلسرائيلي«ي حازم إزاء تطالب بموقف حكوم» مجابهة التطبيع« .٣١

إزاء » موقف جـاد  «طالبت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الحكومة باتخاذ           : عمان
وأشارت مـذكرة    .التصريحات االخيرة لقيادات اسرائيلية تتحدث عن وطن بديل للفلسطينيين في االردن          

شهدت تطاول  «تور معروف البخيت أمس الى أن االونة االخيرة         بعثت بها اللجنة الى رئيس الوزراء الدك      
شخصيات من الكيان الصهيوني على األردن، بما يشكل استفزازاً لمواطنيه، وتعريضاً لمصالحه الوطنية             

التي يبذلها عـضو الكنيـست      » الجهود الحثيثة »ولفتت الى تصريحات الجنرال عوزي ديان و       .»للخطر
تصفية القضية الفلسطينية لـصالح دولـة       «، بما يصب في خدمة      »ت حد الوقاحة  بلغ«أرئيه ألداد، والتي    

  .»اثارة الفتن الداخلية في االردن«ويسهم في . »يهودية عنصرية توسعية
 ٢٥/٩/٢٠١١، الدستور، عمان
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  "حقده" نتنياهو و"احتقار"بري يرد على نبيه  .٣٢

 ألقاه بنيامين نتانياهو من الذي على الخطاب رد امس، رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري: بيروت
هناك منظمة إرهابية «على منبر الجمعية العامة لألمم المتحدة ليل اول من امس، وال سيما اعتباره أن 

االحتقار والحقد اللذين انطوت عليهما كلمة «وحمل بري في تصريح على ، »تسيطر على مؤسسة عالمية
  .»نتانياهو

 أن يشهد من له سجل تاريخي حافل باإلجرام والقتل ومن له حاضر مرصع بدماء يكفي«: وأضاف قائالً
شهداء بحر البقر وقانا والمنصوري ومخيمات صبرا وشاتيال والضفة الغربية وقطاع غزة، ومن نصب 
نفسه باألمس نبياً جديداً لبني إسرائيل، يكفي أن ينزعج نتانياهو من وجود العلم اللبناني على منصة 

ربما » بغرفة الكذب«سة في مجلس األمن كي يدرك العالم أن هذه المنظمة التي وصفها نتانياهو الرئا
تكون اآلن أمام فرصة كي تثأر لكرامتها وتصحو على الحقيقة الناصعة وتعي أن إسرائيل ال يجوز أن 

 في جنوب لبنان أن لبنان المقاوم الذي دحر عدوانيته«وشدد على  .»تبقى كياناً فوق القانون والمساءلة
سيكون لبناناً مقاوماً في مجلس األمن منحازاً إلى جانب الحق في مواجهة الباطل الذي انتم صورته 

  .»الحقيقية في هذا العالم
 ٢٥/٩/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  العدوانية" إسرائيل"كشف نيات ": الشجاع"بـ  خطاب عباسيصف  الحريريسعد  .٣٣

 اللبنانية سعد الحريري الخطاب الذي ألقاه رئيس السلطة وصف الرئيس السابق للحكومة: بيروت
وقال في بيان وزعه مكتبه . »الشجاع«الفلسطينية محمود عباس من على منبر االمم المتحدة بـ 

إن الخطاب شكّل مطالعة تاريخية، تكشف بوضوح نيات إسرائيل العدوانية وخططها المبيتة «: االعالمي
لة لتحقيق السالم، وفي الوقت نفسه عبر عن انفتاح السلطة الوطنية لرفض كل مساعي السالم المبذو

الفلسطينية وإصرارها على االستمرار في المسار السلمي على أساس مبادرة السالم العربية في سبيل 
  .»إحقاق الحق وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

س الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد ذلك يشكل ورأى الحريري أن الكالم الذي ورد على لسان رئي
محاولة إسرائيلية جديدة لاللتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤكد إصرار القيادة 

  .»اإلسرائيلية على مخالفة القوانين الدولية ورفضها االنصياع إلرادة المجتمع الدولي
لرئيس الفلسطيني التي تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني إننا بقدر ما ندعم بقوة خطوة ا«: وقال

وأمانيه، نرى أن التضامن العربي مع فلسطين يجب أن يشكل حلقة كبرى من حلقات تحديد المسار 
المستقبلي المطلوب على كل الصعد السياسية والديبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية ألجل تمكين القيادة 

مسار قيام الدولة الفلسطينية بكل مقوماتها ولتكون دولة قادرة على ممارسة الفلسطينية من استكمال 
دورها الطبيعي في المنطقة العربية والعالم، وأال تترك القيادة الفلسطينية منفردة في مواجهة تحديات 

  .»الرفض اإلسرائيلي وضغوط الجهات الدولية لهذه الخطوة التاريخية المهمة
 ٢٥/٩/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  كم عدد اإلسرائيليين الذين قتلوا بالصواريخ؟": CNN" في مقابلة مع أردوغان .٣٤

 رئيس الحكومـة التركيـة      ، أن وكاالت، عن   واشنطنمن  ،  ٢٥/٩/٢٠١١،  وكالة سما اإلخبارية   ذكرت
شكك في المزاعم اإلسرائيلية بشأن عـدد القتلـى         " CNN"في مقابلة مع شبكة     و ،رجب طيب أردوغان  
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سببه الصواريخ والقذائف الصاروخية التي تطلق من قطـاع غـزة باتجـاه مـستوطنات               والدمار الذي ت  
إنه مثير للغضب أن نسمح أن الفلسطينيين يفجرون ويدمرون حيـاة           "وقال أردوغان في المقابلة      .الجنوب

يقة وأضاف أنه يريد االطالع على إحصائيات دق       ".اإلسرائيليين وأن عددا كبيرا من اإلسرائيليين قد قتلوا       
 أو  ٢٠ أو   ١٠"تشمل عدد اإلسرائيليين الذين قتلوا من الصواريخ التي أطلق من قطاع غـزة إذا كـانوا                 

  .، مقابل مئات آالف الفلسطينيين الذين قتلوا"؟٢٠٠ أو ١٠٠
، في حـين    "الضحية"وقال أيضا إن إسرائيل دائما وأبدا تكرر قضية المحرقة، وتحاول أن تظهر بمظهر              

 يبدون أي شفقة، فهم يعودون إلى الوراء إلى مسألة قتل شعب، وفي هذا الشأن ينـسبون                 ال"اإلسرائيليين  
  ". ألنفسهم دور الضحية

وأضاف . وذكر أردوغان أن اإلسرائيليين هم من طلب تعويضات من ألمانيا ودفعت لهم، وال تزال تدفع              
أبدا أية قسوة تجاه إسرائيل، ولكن      ولكن لتركيا أو للمسلمين في المنطقة يوجد مشكلة كهذه، فهم لم يبدوا             "

  ".األخيرة كانت دائما وحشية ولم تبد أدنى رحمة
 ولدى سؤاله عن األزمة في العالقات بين تركيا وإسرائيل أجاب أن ذلك بسبب الهجوم الـدموي علـى                  

  أتراك، ورفضت إسرائيل   ٩مايو من العام الماضي، األمر الذي أدى إلى مقتل          / أسطول الحرية في أيار   
وكرر أردوغان شروطه المتمثلة في االعتذار ودفع تعويضات لعائالت الـضحايا وفـك              .تقديم االعتذار 

  .الحصار عن قطاع غزة، وعندها يمكن أن تعود العالقات إلى ما كانت عليه في السابق
لسنا ضد اإلسـرائيليين، ولكننـا ضـد        " وفي رسالة وجهها إلى الحكومة اإلسرائيلية واإلسرائيليين، قال         

وأضاف أنه إذا أصرت إسرائيل على مواصلة نفس السياسة فإنهـا           ". السياسة التي تبنتها حكومة إسرائيل    
لسفن الهادفة إلى كـسر     ولدى سؤاله عما إذا كانت السفن الحربية التركية سترافق ا          .ستصبح أكثر عزلة  

ربما في غزة، وربما مصر، حيث ستكون هنـاك مهمـات           "الحصار المفروض على قطاع غزة، أجاب       
في أعقاب ما حصل في أسطول الحرية ال يوجد أمن، وعندها ستحظى هـذه الـسفن                "وأضاف  ". إنسانية

وغان لهجته المتشددة تجـاه     وواصل أرد  ".بمرافقة السفن الحربية التركية، إذا ال يمكن أن نثق بإسرائيل         
   ."قد ال تعود إلى طبيعتها أبدا"إسرائيل، وحذر من أن العالقات 

أمـس،   أكدأردوغان،   أن   ،مينا العريبي ، عن   نيويوركمن   ٢٥/٩/٢٠١١،  الشرق األوسط، لندن   ونقلت
ـ    «كما قال   . أنه سيعمل على حل النزاع، وطالب باستئناف المفاوضات        ضوية سندعم الطلب الفلسطيني لع

. »األمم المتحدة بغض النظر عما يحدث، سندعم ذلك للنهاية، فحل الدولتين لـيس خيـارا بـل واجـب                  
يجب اتخاذ الخطوات لفك الحصار عن غزة، ال يمكن لمصالح بعض الدول أن تجعـل أبنـاء                 «وأضاف  

تـرف  ال أع «وأكد  . »سنقوم بما هو مطلوب   .. تركيا ستدعم غزة وتوصل المساعدات لها     .. غزة ضحايا 
سأرفع صوتي كلما أرى ظلما، ولن      .. بالحصار على غزة، وسأحارب على كل جبهة لرفع هذا الحصار         

وانتقد أردوغان بشكل أخص نظام      .» أبرياء يحملون المساعدات اإلنسانية    ٩أظل صامتا عندما أرى مقتل      
نظمات الدوليـة   يجب أن تكون الم   «، وقال   )الفيتو(مجلس األمن واستخدام األعضاء الخمسة حق النقض        

  . »العالم يتطلب ذلك.. أكثر ديمقراطية، ويجب إصالحها
  
  االمم المتحدةصول على العضوية الكاملة في الحمصر تؤكّد دعمها للطلب الفلسطيني  .٣٥

رحبت مصر بالخطوة التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني، محمـود عبـاس، فـي              :  ”الخليج “-القاهرة  
مم المتحدة بتقديمه طلبا لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة فـي            خطابه أمام الجمعية العامة لأل    
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وقال وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، أمس، إن مصر تدعم وتساند هـذه              . المنظمة الدولية 
  .الخطوة وتعتبرها إنصافا مستحقا لنضال الشعب الفلسطيني

ية، وستواصل مساعيها لحث جميـع األطـراف        وأكد أن مصر لم ولن تدخر جهدا لدعم القضية الفلسطين         
الفتا إلى اتصاالت مكثفة قامت بها مصر خالل األسـابيع          . الدولية على التجاوب مع المطلب الفلسطيني     

الماضية، بصفتها رئيس حركة عدم االنحياز والرئيس المقبل لمنظمة التعاون اإلسالمي وعـضو لجنـة               
لية والثنائية لحشد أقصى قدر ممكن من التأييد للطلب الفلسطيني          المتابعة العربية، وفي جميع المحافل الدو     

  .المشروع
  ٢٥/٩/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  ليست خصماً من تعاوننا مع العرب" إسرائيل"عالقتنا مع : وزير خارجية كازاخستان .٣٦

ـ في حوار   نفى وزير خارجية كازاخستان، أرجان قاضي خانوف،        :  العزب الطيب الطاهر   - القاهرة ع م
خصماً من رصيد عالقاتها مع العالم العربي التي تعمـل          ” إسرائيل“ أن تكون عالقات بالده مع       ،”الخليج“

مؤكداً أن ذلك أضحى مقوماً دائماً لـسياسة كازاخـستان الخارجيـة            . على تعميقها في مختلف المجاالت    
دية والدولية واإلقليمية، وكذلك    انطالقاً من دور البلدان العربية ومكانتها في المنظمات السياسية واالقتصا         

 إن بالده ال تتحفظ على التطورات األخيرة الناجمة عمـا           ،وقال في حديثه   .انطالقاً من مصالحها الوطنية   
  .”الربيع العربي“يسمى بثورات 

  ٢٥/٩/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
   تبدآن إجراءات للسيطرة على األنفاقوغزةمصر  .٣٧

 محلية وجود تنسيق بين الجانبين الفلسطيني والمـصري، فـي           رجَّحت مصادر :  مصطفى سنجر  -رفح  
اإلجراءات التي تهدف إلى السيطرة على نشاط األنفاق، خصوصا مع الحوادث األخيرة التـي ضـربت                

  .سيناء واالحتالل اإلسرائيلي في إيالت
تضييق فقد أكدت مصادر فلسطينية قرب الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة أن حركة حماس بدأت ال               

على عمليات عبور األفراد المصريين والفلسطينيين، من خالل األنفاق المنتشرة تحت الشريط الحـدودي              
في رفح، مؤكدةً أن أفراد األمن التابعين لحركة حماس حذروا بعض أصحاب األنفاق بإغالقها، في حال                

قرروا فـرض غرامـة     » حماس«كذلك أشار المصدر إلى أن أفراد        .ضبط أي متسلل من الجانبين فيها     
  . دوالر على كل فرد يتم ضبطه متسلالً عبر األنفاق٢٠٠٠مقدارها 

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه شهود في رفح المصرية أنهم شاهدوا انسحاب المعدات التي تقوم بردم                  
إلى أن  األنفاق من عدة مناطق بعد أن قامت بردم العديد من األنفاق على طول الشريط الحدودي، الفتين                 

أجهزة األمن المصرية حذرت بعض السكان القريبين من الحدود بعدم المسؤولية عن تضرر مساكنهم في               
  .حال انهيار األنفاق، وأن السلطات المصرية عازمة تماماً على إغالقها

  ٢٥/٩/٢٠١١، الجريدة، الكويت
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  التونسية تدخل قطاع غزة" الكرامة"قافلة  .٣٨
، قافلة الكرامة التونسية من الدخول إلى قطاع غزة، عبـر           )٩-٢٤(السبت   تمكنت بعد ظهر اليوم      :غزة

وتضم القافلة التي انطلقت من مطار قرطاج قبل عشرة أيام؛ عددا مـن النـشطاء               . معبر رفح الحدودي  
وقالت مصادر فلسطينية إن السلطات المصرية التي أعاقت وصول القافلة عـدة أيـام، ثـم                 .التونسيين

بت بدخول األفراد المشاركين فيها إلى قطاع غزة، في حين ستسمح للسيارات التي معهم              سمحت اليوم الس  
وأضافت المصادر أن أفراد القافلة سيمكثون عدة أيام في قطاع غزة وسيغادرونه بعد              .الدخول بعد يومين  

  .تسيلم سياراتها إلى الجهات المختصة في القطاع
  ٢٤/٩/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   أشهر ثالثةخالل " الحدود واألمن"نسعى لتحقيق تقدم في موضوعي : تونآش .٣٩

قالت كاترين آشتون الممثل األعلى لإلتحاد األوروبي للسياسة الخارجية واألمنيـة إن            :  وكاالت -القاهرة
  .خالل ثالثة أشهر" الحدود واألمن"االتحاد يسعى لتحقيق تقدم مهم في موضوعي 

العمل جرى على مدى األسابيع واألشهر الماضية في محاولة إيجـاد سـبيل             وأكدت أن هناك الكثير من      
  .لعودة األطراف إلى مفاوضات السالم في الشرق األوسط

وقالت آشتون في بيان لها وزعه وفد المفوضية األوروبية بالقاهرة، امس، تعليقاً على اجتمـاع اللجنـة                 
قاً من رؤية االتحاد األوروبي والعمل الذي قمت        الرباعية الخاصة بالشرق األوسط في نيويورك إنه انطال       

به شخصياً فإننا نؤمن بأن طريق المفاوضات هو الطريق الذي سنكون قادرين من خالله على إنهاء هذا                 
الصراع واالنتقال إلى السالم واألمن لشعب فلسطين وشعب إسرائيل، مؤكدة على استمرار التزام االتحاد              

  .األوروبي بهذا الهدف
إن أي شخص يستمع إلى الخطابات التي ألقاها أمس في الجمعية العامة الـرئيس الفلـسطيني                : فتوأضا

محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعليقاتهمـا سـيدرك تمامـاً أهميـة هـذين                 
  ".الحدود واألمن"الموضوعين 

أن يتم تحقيق التقـدم وأن يـتم البـدء فـي     وأشارت إلى أن االتحاد األوروبي يعتقد أنه من المهم للغاية        
 أشهر في رؤية هذا التقدم يتحول إلى واقع حقيقي ويتم اتباع النهج الشامل بأسرع وقت ممكن،                 ٦غضون  

  . شهرا١٢ًوأن يتم استكمال المفاوضات في غضون إطار زمني 
ن الهـدف يظـل     وأشادت آشتون بكل من عملوا بجد وقوة لجعل هذا العمل يؤتي ثماره، وشددت على أ              

  .مساعدة األطراف على الوصول إلى مفاوضات من أجل السالم واألمن اللذين يستحقهما شعباهما
  ٢٥/٩/٢٠١١، األيام، رام اهللا

   
    لألمم المتحدةمجلس األمن يجتمع غداً لبحث طلب انضمام فلسطين .٤٠

اف سالم الذي تتـولى     صرح السفير اللبناني نو   :  أ ف ب، رويترز    -نيويورك، واشنطن، القاهرة، عمان     
، بأنه نقل الطلـب الفلـسطيني الـى الـدول           )سبتمبر(بالده الرئاسة الدورية لمجلس االمن لشهر ايلول        

وزعـت  «:  اآلخرين بعدما تسلمه من االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون، وقـال             ١٤االعضاء الـ   
ع مشاورات في هذا الموضـوع      ودعوت اعضاء المجلس الى عقد اجتما     ) الرئيس محمود عباس  (رسالة  
ومن المتوقع ان يستغرق التصويت على هذا الطلب في مجلس االمـن اسـابيع، فيمـا تأمـل                  . »االثنين
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الذي سينعكس سلباً على صورتها في الـشرق  » الفيتو«الواليات المتحدة في اال تضطر الى استخدام حق     
  .االوسط

 في مجلس االمن، وهو الحـد       ١٥القل من اصل    ويأمل الفلسطينيون بالحصول على تسعة اصوات على ا       
بطلبهم الى الجمعية العامة، ما يسمح لها بدورها بطرح الطلـب           » توصية«االدنى المطلوب ليتم اصدار     

واعلن ستة من اعضاء مجلس االمن الدائمين وغير الدائمين حتـى اآلن انهـم            . على اعضائها للتصويت  
. الصين وروسيا والبرازيل والهند ولبنان وجنوب افريقيـا       : هميعتزمون الموافقة على الطلب الفلسطيني،      

بريطانيا وفرنسا والمانيا ونيجيريا والغابون     : اما االعضاء المترددون او الذين لم يعلنوا موقفهم بعد، فهم         
  .والبوسنة والبرتغال، فيما اعلنت كولومبيا انها ستمتنع عن التصويت

لن افاجأ ان تواصلت المفاوضات فـي مجلـس    «: حدة بول سيغير  وقال السفير السويسري لدى االمم المت     
، فيما قال السفير االميركي الـسابق      »)نوفمبر(، او حتى تشرين الثاني      )اكتوبر(االمن حتى تشرين االول     

لم تفض الى أي شيء     )  االسرائيلية -الفلسطينية  (المفاوضات  «في سورية واسرائيل ادوارد جيرجيان ان       
  .، وهو ما لم تفعله حتى اآلن» المتحدة ان تلعب دور الوسيط المحايدألن على الواليات

  ٢٥/٩/٢٠١١، الحياة، لندن
  

   طلب انضمام دولة فلسطين إلى األمم المتحدة نواب اميركيون يدينون .٤١
دان نـواب اميركيـون الطلـب الفلـسطيني،         :  أ ف ب، رويترز    -نيويورك، واشنطن، القاهرة، عمان     

ف الى االلتفاف على محادثات السالم مع اسـرائيل، وحـذروا مـن انعكاسـاته     معتبرين انها خطوة تهد  
وقالت النائب الجمهورية ايليانا روس ليتينن، عضو لجنة الـشؤون          . المحتملة على المساعدات االميركية   

ال بد ان تكون هناك انعكاسات على الفلسطينيين وعلى تحركات االمم المتحدة التي توقظ أي               «: الخارجية
» موقع معاد السرائيل ومعـاد للـسالم      «، مضيفة ان الطلب يجعل السلطة في        » في سالم حقيقي دائم    أمل

  .»رام اهللا ال نية لديها في صنع السالم«ويدل بشكل واضح على ان 
أما النائب نيتا لوي الرئيسة الديموقراطية للجنة التي تشرف على المساعدات للخارج، فحذرت الـسلطة               

  . مليون دوالر سنوياً في خطر٥٠٠قتصادية واالمنية التي تبلغ من ان المساعدة اال
ايضاً، معتبـرة ان    » بخيبة أمل عميقة  «أما السيناتورة الديموقراطية كيرستن غيليبراند فقالت انها شعرت         

انحرافاً مؤذيا عن انجاز السالم الحقيقي واالستقرار بـين         «الخطوة التي قام بها الرئيس الفلسطيني تشكل        
  . »ئيل وفلسطيناسرا

وقال مكتب غيليبراند التي تمثل نيوروك في مجلس الشيوخ انها خططت لتنظيم تجمع في الشارع االثنين                
الخطوة االحادية الجانـب التـي قـام بهـا          «عند انعقاد مجلس االمن للنظر في الطلب الفلسطيني، ضد          

توقع ان يشارك في هذا التجمـع       وي. »الفلسطينيون من أجل الحصول على دولة عن طريق االمم المتحدة         
  .نواب من الحزبين وممثلو نيويورك في المجلسين وقادة الطائفة اليهودية

  ٢٥/٩/٢٠١١، الحياة، لندن
  
  األمم المتحدة طلب انضمام دولة فلسطين إلى الهند تدعم  .٤٢

 أعلن رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج، أمـس، دعمـه القـوي لطلـب الفلـسطينيين               : )أ.ب  .د  (
االعتراف بدولتهم والحصول على عضوية كاملة في األمم المتحدة، تساوياً بباقي الـدول فـي الجمعيـة                 
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ودعا سينج، الذي تحتل بالده مقعداً منتخباً في مجلس األمـن الـدولي، إلصـالح               . العامة لألمم المتحدة  
إن “وقـال سـينج    .دهيئات األمم المتحدة كي تعكس بزوغ دول في مجاالت السياسة العالمية واالقتـصا    
وأوضـح أن الهنـد     . ”المسألة الفلسطينية التزال بال حل، وتمثل مصدراً لعدم استقرار وعنف كبيـرين           

مخلصة في دعمها لموقف الشعب الفلسطيني من أجل دولة فلسطين الموحدة ذات الـسيادة، والمـستقلة                “
د آمنة ومعترف بها، جنباً إلى جنب       والقابلة للعيش بها وعاصمتها القدس الشرقية، ليعيشوا في إطار حدو         

  .وقال أيضاً إنه يجب االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة. ””إسرائيل“في سالم مع 
  ٢٥/٩/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
   "إسرائيل"م بين الفلسطينيين و يدعو الستئناف مفاوضات السالوليام هيغ .٤٣

لى العضوية الكاملة في األمم المتحـدة تحظـى باهتمـام           ال تزال تداعيات الطلب الفلسطيني للحصول ع      
نشرت صحيفة الصنداي تلغراف مقاال لوزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ يدعو            و .الصحف البريطانية 

  .فيه الفلسطينيين واالسرائيليين إلى العودة إلى طاولة التفاوض
وافق عليه الجميع في كل النقاشات التـي  "مر يقول هيغ إن الوقت ينفد أمام حل الدولتين، مضيفا أن هذا أ      

  ".شاركت فيها في األمم المتحدة األسبوع الماضي
في منطقة الشرق األوسط صار غير متسامح بصورة        " الرأي العام "ويرى وزير الخارجية البريطاني أن      

  ".الفشل في تلبية الطموحات الفلسطينية المشروعة"أكبر تجاه 
  ".ة تشجب أي محاولة لنزع الشرعية عن اسرائيلالمملكة المتحد"ويضيف إن 

لكن اصدقاء اسرائيل يجب أن يكونوا قلقين بـصورة متزايـدة بـشأن عزلتهـا               "غير أنه يستردك قائال     
  ".المتنامية في المجتمع الدولي

ة دولة فلسطينية، فإننا نعلم أن تسوية تفاوضي      ) إنشاء(بينما نؤيد مبدأ    "ويضيف وزير الخارجية البريطاني     
  ".فقط يمكن أن تفضي إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة

في األمم المتحدة يمكن أن يكون بديال عن اإلرادة السياسية المطلوبة           ) صادر(ال يوجد قرار    "ويتابع قائال   
يحـددوا  "ويؤكد هيغ على أن علـى سـكان المنطقـة أن             ".لكي يجلس الطرفان على مائدة المفاوضات     

  ".ليس بإمكاننا أن نفرض حال"، مضيفا "مستقبلهمخياراتهم وأن يقرروا ل
 ٢٥/٩/٢٠١١، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

 
 
  خطوة عباس حطمت الهيمنة األميركية على محادثات السالم :  غربيوندبلوماسيون .٤٤

عباس إلـى األمـم     رئيس السلطة الفلسطينية محمود     أكد دبلوماسيون غربيون أن توجه      :  وكاالت -لندن
  . تحدة طالباً االعتراف بدولة فلسطين، كسر الهيمنة األميركية على محادثات السالمالم

البريطانية إلى أن الطلب الرسمي الفلسطيني، جاء في نهاية أسبوع يـشهد            " الغارديان"وأشارت صحيفة   
غيـر  . هتحوالً دبلوماسياً كبيراً لصالح الفلسطينيين، على الرغم من احتمال فشل الطلب في تحقيق مسعا             

أنها توقعت أن يندد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بالتحرك الفلسطيني بصفته أنـه عمـل علـى زعزعـة                  
  .االستقرار وهدد عملية السالم، المجمدة تقريباً
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ويعتقد دبلوماسيون أوروبيون ومسؤولون فلسطينيون أن عباس حقق فوزاً كبيراً، ألن قبـضة الواليـات               
ي كانت بالتأكيد تعمل لصالح إسرائيل، قد ضعفت وتريد دول أخـرى اآلن             المتحدة على عملية السالم الت    
  .فرض وتيرة مفاوضات السالم

  ٢٥/٩/٢٠١١، األيام، رام اهللا
 
  دولة انتيغوا وبربودا تعترف بدولة فلسطين .٤٥

قال وزير الخارجية رياض المالكي في وقت سابق، إن دولة أنتيغوا وبربودا اعترفت             :  معا – وفا   -عمان
وأشار المالكي الى أن رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا اعلن اعتراف بالده بفلسطين خـالل       .  فلسطين بدولة

  . خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة
 ٢٥/٩/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  »دولة فلسطين «حولالروايات المحتملة  .٤٦

  نهلة الشهال
البدء مثالً مـن مالحظـة أن       . ف األمم المتحدة بدولة فلسطين    تكثر روايات البداية والنهاية لمسألة اعترا     

الجنون االنتحاري السائد في مسلك إسرائيل لم يمس بعد كل اإلسرائيليين، بدليل هذه العريضة المؤيـدة                
إلعالن دولة فلسطينية التي تداعت شخصيات إسرائيلية من حملة أعلى الجوائز، ومن عالم الفكر والفـن                

  .، إلى توقيعها علناً في الشارع، أمام الكنيست!)سابقاً(جيش والسياسة، بل ال
وهو يباشر  . »االعتراف بدولة فلسطينية ثم التفاوض، بدالً من مسعدة جديدة        «: وأهم ما في النص عنوانه    

ومـسعدة تلـك    . »سياسة رئيس الوزراء تستدرج الناس إلى كارثة بل إلى مسعدة جديدة          «: الكالم بالقول 
 على البحر الميت، وما زالت بقاياها ماثلة للعيان، ويفترض أنهـا شـهدت، بحـسب                قلعة حصينة تطل  

الميثولوجيا اليهودية، آخر محاوالت تصدي يهود ذلك الزمن لتقدم جحافل الجيش الروماني، ما أدى إلى               
 لكن الرمز تحول رويداً، على رغم االستعادة الصهيونية له فـي شـكل    . تقاتلهم في ما بينهم حتى الموت     

إيجابي، إلى رواية عن االنتحار الجماعي، وعن هوى الكوارث واستطعامها، وعـن بنـاء الشخـصية                
  .العدوانية المنغلقة على رهابها الذاتي

 في المئة من اإلسرائيليين يؤيدون االعتراف بدولة فلسطينية، بحـسب           ٧٠ويمكن الذهاب إلى واقعة أن      
قول ذلك اإلسرائيليون، فليس حباً بالعدالة في شـكل عـام،   وإذ ي . استطالع للرأي أجرته الجامعة العبرية    

وليس بالتأكيد تضامناً مع الفلسطينيين أو شعوراً بالذنب تجاههم، بل خدمة ألنفسهم، كما يقول األصـدقاء                
، وأن ذلك يعني في العمق أن إنكـار وجـود الفلـسطينيين             »ثم ماذا؟ «فأجيبهم بـ   ... العرب الغاضبون 
  !ية، على ما درجوا، انتهىوالمسألة الفلسطين

 االنتحاري الواليات المتحـدة ودول      -ولكن كيف يتأتى للقيادة اإلسرائيلية أن تجر إلى جنونها اإلجرامي         
كيف تستدرج هذه الدول إلى ما هو ضد مصلحة إسرائيل على مدى لـم يعـد بعيـداً،                  . أوروبا الغربية؟ 

ألم يقل لسالم فياض ابـن      . زامها بدولة فلسطينية  وتخالف بال خجل إعالنات سابقة شديدة الوضوح في الت        
ليتم تكريسها بقرار أممي، ألم تمنح السلطة الفلسطينية أكثر من ثمانية باليين دوالر             : مؤسسات هذه الدولة  

من قبل االتحاد األوروبي رسمياً لهذه الغاية؟ حتى البابا أدلى بتصريحات مؤيدة للدولة الفلسطينية، بينمـا              
 اليوم أنها قررت وضع فيتو أثناء تصويت مجلس األمن، وتفـضل الحكومـات الغربيـة                تعلن واشنطن 
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ذلك مسلك ال يمكن تفسيره إال في ضوء تهتـك الـسياسة، أي             . وضعية الدولة غير العضو، أو المراقب     
امحاء آخر عالمات امتالك استراتيجيات فعالة لدول تعتبر المستقبل شأنها، وال تكتفي بـإدارة أزمـات                

  .لحاضر، مع ما يرافق ذلك بالضرورة من كذب بدائي، وهو الحال اآلنا
ومن زاوية ثالثة، تثير الخطوة الفلسطينية موجة عارمة من القلق والتساؤالت فلـسطينياً، اسـتناداً إلـى                 

وهي العقلية نفسها التي ترى أن عـدو عـدوي          . فرضية أن ما يناسب العدو، ولو موضوعياً، ضاّر بنا        
ومع أو ضد تلك النابـذة      . خطوة األمم المتحدة  » مع أو ضد  «لب مواقف مبسَّطة من قبيل      صديقي، وتتط 

كان واحدنا يسأل إن كان مع      . مصيبة، تفضح مبلغ سطوة العبثية بل العدمية على الفكر السياسي العربي          
اتو علـى   صدام حسين إذا اتخذ موقفاً ضد الغزو األميركي للعراق، ومع القذافي إن كان ضد عدوان الن               

ولم يكن الموقف الذي يعيـد      ... ليبيا، ومع بشار األسد إن قال إنه ضد التدخل الغربي في شؤون سورية            
االعتبار الى تشابك المعطيات وتعقيدها ليلقى آذاناً صاغية، علماً أنه يجري في البيئة نفسها تبرير أسـوأ                 

  .المواقف باسم البراغماتية أو الواقعية
مسألة طلب إعالن الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة، وانطالقـاً مـن الموقـع          وفي معرض النظر الى     

ماذا سيحل بمنظمـة التحريـر      : الفلسطيني أو العربي، أو حتى الثوري من دون هوية، تثار عدة قضايا           
ى أنها  كهيئة مراقبة في األمم المتحدة وتمثيلية لعموم الفلسطينيين؟ ما قيمة خطوة ال قيمة واقعية لها، بمعن               

» التفـرد «ال تغير شيئاً على األرض، بل قد تبرر للسلطات اإلسرائيلية، تحـت مـسمى الـرد علـى                   
وفي القدس  ) أكثر من ثالثمئة ألف مستوطن حتى اآلن      (الفلسطيني، توسيع االستيطان في الضفة الغربية       

 وحـدة   ١٦٠٠اء  الفائت ببن ) أغسطس(أكثر من مئتي ألف مستوطن حتى اآلن، وقرار في آب           (الشرقية  
كيف تعيش دولة تحت االحتالل؟ ماذا عن أثر العقوبات االقتصادية على الـسلطة، تلـك               ). سكنية جديدة 

الى آخر سلسلة غير متناهية من عناصـر        ... التي تهددها بها الدول الغربية في حال اإلمعان في الطلب         
  القلق؟

الـسياسة تعريفـاً، أي االسـتحواذ علـى         وليس من حل إال بممارسة      . ال جواب سحرياً على هذه النقاط     
 ١٢٠فإذا صوتت أكثر مـن      : الدينامية التي ُأطلقتْ وتحويرها لمصلحة تعديل توازن القوى مع إسرائيل         

دولة على حق الفلسطينيين بما يطلبون، يكون ذلك نصراً سياسياً ومعنويـاً ورمزيـاً كبيـراً، وإذا تـم                   
تى دولة مراقبة، يجب استكمال الخطوة بالتوجه فوراً الى         الحصول على صفة دولة كاملة العضوية أو ح       

محكمة الجزاء الدولية، وهو حق لمن يمتلك تلك الصفة، والطلب منها النظر في تمادي سياسة االستيطان                
وإذا حلت الدولة محل منظمة التحرير، يجب االعتداد بقرار إعالن تلك الدولة مـن طـرف                . واالبارتايد
كل دولة فلسطينية هي دولـة      «ؤتمر منظمة التحرير في الجزائر، والذي قال إن         ، في م  ١٩٨٨واحد عام   

، وليس في الضفة والقطاع، بل إعادة االعتبار الى استقالل منظمة التحريـر             »كل الفلسطينيين أينما كانوا   
نية وهذا مطلب قوى المعارضة الفلـسطي     . ، ودفعها الى لعب دورها بعد إعادة بنائها       !)أخيراً(عن السلطة   

  .اليوم، من إسالميين ويساريين الى المستقلين
وأما التخوف من أن تكون خطوة أبو مازن وليدة رغبته في الضغط على إسـرائيل والرباعيـة بـسبب                   
مماطالتهما، مما يدرجها في سياق استعادة العملية السلمية الميتة، ويمد في عمر األوهام، فـذلك محـق،            

  .المأزق نفسه من النافذة بعد خروجه المدوي منه من البابومعه أن الرجل يعمل للعودة الى 
فكل فكرة تفلت من يد أصحابها متى أصـبحت فـي الحقـل العـام،               . ولكن ليس ذلك ما يحسم األمور     

كذلك كل مبادرة تعيش حياتها متـى انطلقـت، وال          . وأصبحت مستقلة، يتحكم بمصيرها الصراع حولها     
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ا المواقف العدمية، فتنفي عن األفكار والمبـادرات حيويتهـا تلـك،            وأم. تبقى حبيسة ما قصده أهلها بها     
  .فتعيدها عن قصد أو عن قصر نظر، الى مالكها األصلي يتدبر شأنه بما تبقى من حطامها

والسؤال المركزي  . وذلك، اليوم، التحدي األكبر، بينما تواجه المسألة الفلسطينية مرحلة جديدة من حياتها           
كيف تجري استعادة الصراع في     : ورات والخطط، أي االستراتيجية، يبقى هو ذاته      الذي تبنى حوله التص   

  مواجهة محاوالت خنقه عبر ادعاءات كاذبة حول الحل الوشيك؟
  ٢٥/٩/٢٠١١، الحياة، لندن

  
   يقر التنازلعاطفيخطاب  .٤٧

  مصطفى الصواف
 حازت على تصفيق حار أكثر      مرافعة بارعة قدمها السيد محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة          

من مرة من قبل الحضور، هذه المرافعة كانت عاطفية بكل معنى الكلمة حتى باتت في بعـض فقراتهـا                   
استجدائية، وهذا هو سبب التصفيق الحار الذي نجح فيه عباس في القاعة، هذا التصفيق قد ال يتحقق على                  

  . أرض الواقع
ة الشعب الفلسطيني منذ النكبة وصوالً إلى تقديم طلب العضوية          عباس في خطابه قدم عرضاً شامالً لمعانا      

الكاملة في األمم المتحدة الذي سلمه إلى األمين العام بان كي مون وفي نفس الوقت أكد محمود عباس في                   
خطابه على موقفه السياسي بوضوح ودون غموض أو التباس، وكان في جزء كبير منه استنساخ لخطاب                

  .  رام اهللاألسبوع الفائت في
من فلسطين التاريخية عنـدما قـال إن    % ٧٨أخطر ما في خطاب عباس هو ما أكد عليه من تنازل عن             

، وهي ربما المرة األولـى التـي        ٦٧طلبه المقدم إلى األمين العام هو الدولة الفلسطينية على حدود عام            
المخـاطر علـى القـضية      يتحدث بها عباس عن تنازل بصريح العبارة، وهذا يترتب عليه الكثير مـن              

الفلسطينية وثوابتها، وهو تنازل ال يملكه عباس وال يجوز له االدعاء بتمثيل الـشعب الفلـسطيني وهـو     
  .يتنازل عن ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني

الخطاب كان فيه تناقضاً واضحاً عندما تحدث عن فشل المفاوضات على صخرة التعنت اإلسرائيلي ثـم                
لى أن منظمة التحرير التي يترأسها على استعداد تام للعودة إلى طاولة المفاوضـات              يعود في تأكيداته ع   

، فكان  ٦٧فوراً بناء على مرجعية للتفاوض ووقف االستيطان والتفاوض حول دولة فلسطينية على حدود              
الرد سريعاً من نتنياهو وهو دعوة عباس والجانب الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات دون شـروط وأن                 

طريق ليس األمم المتحدة إنما المفاوضات المباشرة، نفس الموقف األمريكي الذي عبر عنـه الـرئيس                ال
األمريكي أوباما في كلمته أمام الجمعية العامة، وأضـاف نقطـة مهمـة وهـي مطالبتـه بـاالعتراف                   

  .بدولة يهودية) إسرائيل(بـ
ديدة تحمل في طياتها تخويفـاً      محمود عباس تحدث عن الصراع الديني وأن هناك من يفرض شروطاً ج           

من تحويل الصراع إلى صراع ديني اتفق في هذا الموقف مع نتنياهو في تخويفه العالم بالجهاد اإلسالمي                 
  ).إسرائيل(في المنطقة، وأضاف نتنياهو تخوفه من الثورات العربية وتخوفاته منها على مستقبل 

عباس، عندما قال إن الفلسطينيين فـي فلـسطين         ربما من حسنات الخطاب، رغم السقطة التي وقع فيها          
 مواطنون إسرائيليون ويرفض تعرضهم للتهديدات اإلسرائيلية، وهـو يقـر أن يهوديـة           ٤٨المحتلة عام   

  .الدولة تعني تهديد مليون ونصف مليون فلسطيني
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وأمريكا من المـصالحة ونتائجهـا علـى        ) إسرائيل(تحدث عباس عن المصالحة وكأنه يحاول تخويف        
الوضع العام والعالقة مع االحتالل اإلسرائيلي، خاصة أنه أشار إلى العودة إلى تطبيق المصالحة خـالل                
أسابيع على أرض الواقع وهو ما يحاول وخز الجانب اإلسرائيلي الذي حذر من المـصالحة ورفـضها                 

ض لهـذه   وهدد باتخاذ إجراءات ضد السلطة لو تمت هذه المصالحة وكذلك الموقـف األمريكـي الـراف               
المصالحة والمعطل لها، وال نعتقد أن محمود عباس سيعود إلى االتفاق بشكل سـريع وسـيبقى يماطـل                  
لمعرفة نتائج التوجه إلى األمم المتحدة والتحركات الدولية في اتجاه العودة إلى طاولة المفاوضـات، ألن                

علـى قبـول المبـادرة      كل خطوات عباس تهدف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات خاصة انه سيعمل             
  .الفرنسية

طلب محمود عباس إلى األمم المتحدة ومجلس األمن محكوم بالفشل ألن الفيتو األمريكي سـيواجهه وإن                
حاولت أمريكا تحاشي استخدام الفيتو من خالل تحشيد تسعة أعضاء في مجلـس األمـن ضـد الطلـب                   

والنتيجة العودة إلى ما كان عليه الوضـع        الفلسطيني وإن فشلت فلن تتردد في استخدام حق النقض الفيتو           
  .الحالي لمنظمة التحرير كمراقب في األمم المتحدة

لم يعد لدى محمود عباس ما يمكن أن يلعب به من أوراق بعد رفض الطلـب، وال يوجـد أمامـه مـن                       
 لـو  خيارات سوى العودة إلى طاولة المفاوضات وفق الرؤية األمريكية اإلسرائيلية وسيبرر هذه العـودة   

  .اختار هذا الخيار، أو االنسحاب من الساحة السياسية الفلسطينية
  ٢٤/٩/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  ابتزاز التسوية ووهم المعركة.. فلسطين .٤٨

  سيف دعنا
التـي أثبتـت فـشلها      " المفاوضات أوالً وأخيرا  "لو كان مسار األمم المتحدة عنوان تغيير في إستراتيجية          

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

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

ربما يستشهد  . بل يحتاجون إلى قرار فلسطيني    , 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
معت فصائل منظمة التحرير على نهج التسوية في دورة المجلس الوطني الفلسطيني الثاني عـشر               منذ أج 

، هيمن خطاب الدولة وتعمم ما يمكن تسميته        )بعضها التحق بهذا النهج الحقا     (١٩٧٤حزيران  /في يونيو 
ة االبتـزاز   ، وأصبح لهما نوع من سلطة استبدادية في الفكر السياسي الفلسطيني لها قـو             "منطق التسوية "
  ).هكذا أصبح من غير المعقول الحديث عن تحرير فلسطين(

فبينما وصل خيار التسوية إلى حائط مسدود، يبدو أن نقد مسار األمم المتحدة والـتحفظ عليـه ال يـزال     
" منطق التـسوية  "لذلك وباستثناء القلة التي ترفض المسار األممي من خارج          . يصطدم بحائط هذا المنطق   

يقع من يعارض هذه الخطوة من داخل سياق هذا المنطق وهذا التفكير فـي              , "التفكير التسووي "وال تتبنى   
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طالما تؤيد التسوية بالمبـدأ     (ال رفض مبدأ التسوية     , مصيدة االبتزاز وشرك التحفظ على شروط التسوية      
  ).ال وطنية الدافع, تصبح معارضتك سياسية ونفاقا

الذي قاد االنقالب على الفكـر      ) الفكر التسووي ( الفلسطيني السائد    المشكلة أساساً هي في الفكر السياسي     
.  للمشروع المضاد  -وِإن كانوا غير متطوعين أو من حيث ال يدرون        -الثوري وحّول الثوار إلى مجندين      

هكذا تفشل الثورات وتنقلب علـى      . ال رئيس وزرائه  , فالمشكلة في نهاية المطاف هي الكيان الصهيوني      
ال فـي   , فالمشكلة هي في فكـرة التـسوية      . ذا يخضع من يتشارك في الفكر البتزاز التسوية       وهك, نفسها

  .شروطها
هذا االبتزاز الذي مكّن نخبة التسوية من االلتفاف على حقيقة فشل مشروع التسوية واالستمرار في العمل                

. لـدائم عـن الـنفس     هو ما يضع المعارض للمسار من داخل منطق التسوية في موقع الدفاع ا            , كالمعتاد
بالخطوة بناء على موقف مبـدئي رافـض        ) وبعض المستقلين (فباستثناء تشكيك حركة الجهاد اإلسالمي      

  .فِإن بعض القوى الفلسطينية األخرى أيَّدت الخطوة بفعل هذا االبتزاز, لنهج التسوية
 موقفهم بأنـه    وصفَ, وحين أعلن نواب حركة حماس في المجلس التشريعي مؤخرا معارضتهم للخطوة          

هـذا هـو ابتـزاز      ". يصب مباشرة في خدمة إسرائيل ويتناغم مع تهديداتها وضغوط اإلدارة األميركية          "
الـذي يتـضمن    (التسوية وابتزاز خطاب الدولة، فِإما أن تقول نعم وتكون مع المـسار الجديـد القـديم                 

لسطين حق للكيـان الـصهيوني      االعتراف بالكيان الصهيوني والتسليم بأن أكثر من ثالثة أرباع أرض ف          
  .، وِإما أن تقول ال وتتهم بأنك في خدمة إسرائيل)وغض النظر عن حق العودة

 لمواقـف القـوى     -ومصالح حزبية وشخصية أحيانـا    -ربما تكون هناك حسابات سياسية حقيقية       , طبعا
 المعركة الوهمية مع    لكن ال يمكن إنكار دور ابتزاز خطاب الدولة وخطاب        . الفلسطينية المختلفة وقياداتها  

  .العدو
، ستبقى عالقة في دائرة مغلقـة       "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 وليـسوا    , جموعة من األوروبيين أي منطقة في العالم      حين تستوطن م  (ولمسار التحرير   
  ).حجاجاً أو شركاء

  وهم المعركة
هذه معركة وهمية حتى بمنطق التسوية السائد كما سنرى في النقاش التالي، فالقيـادة الفلـسطينية حتـى        

قوف الجميع إلى جانبهـا     لم تعلن خطتها لهذا المسار، في حين تطالب بو        ) 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 المواجهـة       , فهل ستذهب القيادة الفلسطينية إلى مجلس األمن من أجل عضوية كاملة          
ألن حـضور   (ية العامة وتكتفي بدولة غير عـضو        وستذهب إلى الجمع  , مع اإلدارة األميركية كما تقول    

؟ وهل ستوافق في نهايـة المطـاف        )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؟, للعودة إلى المفاوضاتعن هذا المسار كليا مقابل صفقة أخرى 
 في قرار دولي    -وبطلب فلسطيني -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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وهـو مـا يـضع    , ر العرب الذين يعملون كل يوم على نزع الشرعية عنه؟ اهللا وحده يعلـم            العرب وغي 
  .كما يقول إخواننا المصريون" فّزورة"الموضوع برمته خارج الحديث في السياسة ويحوله إلى 

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

نعرف الجواب على هذا    ,  لألسف أيضا  -يتذكره من ال يمارسه كوسيلة لرفض المقاومة بمفهومها الشامل        
ـ    ٢٠٠٤تمـوز   /السؤال، فعقب القرار االستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو         وع  بخـصوص موض

نص القرار على عدم شرعية الجدار وأن الضفة وغزة والقدس أراض محتلة، وهو أقصى مـا                -الجدار  
 لم يكن هناك أي حراك لتحويل هذا القرار إلى أسـاس ألي             -يمكن أن يبلغه مسار األمم المتحدة الحالي      

  ).قانون الدوليمليونيات إلزالة الجدار لن تكون إال تطبيقا لل(نشاط سياسي أو نضالي وتم تجاهله 
 بخصوص المجزرة الـصهيونية     ٢٠٠٩أيلول  /والكل يذكر ما حل بتقرير غولدستون الصادر في سبتمبر        

ولم يصف التقرير ما قام به      . في غزة والمتضمن لكل ما تطلبه القيادة الفلسطينية من خيار األمم المتحدة           
  . س وقطاع غزة أراض محتلةبل أكد أيضا أن الضفة العربية والقد, الكيان من جرائم حرب فقط

هي معركة وهمية ألن األمم المتحدة صوتت وتصوت كل عام وبدون انقطـاع منـذ دورتهـا التاسـعة                   
، وتؤكد علـى حقـوق      "الحل السلمي لقضية فلسطين   " في ما اصطلح على تسميته       ١٩٧٤والعشرين عام   

  .ي أكثر من سبعين قرارا حتى اآلنف) وإقامة الدولة, وتقرير المصير, العودة(الشعب الفلسطيني الثابتة 
 اتخـذت الهيئـة مجموعـة مـن         ١٩٧٤ففي الدورة التاسعة والعشرين للهيئة العامة لألمم المتحدة سنة          

منها دعوة منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني للمشاركة في         , القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية   
وتأكيد الحقوق  , )١٩٧٤تشرين األول   / أكتوبر ١٤م   يو ٣٢١٠قرار  (نقاش موضوع فلسطين في جلساتها      

ودعـوة  , )١٩٧٤تشرين الثـاني    / نوفمبر ٢٢ يوم   ٣٢٣٦قرار  (غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني      
 ٢٢ يوم   ٣٢٣٧قرار  (منظمة التحرير للمشاركة كعضو مراقب في كل دوراتها والمؤتمرات التي تعقدها            

  ).١٩٧٤تشرين الثاني /نوفمبر
من قبـل   " لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة     "ا الثالثين في العام التالي تم تشكيل        وفي دورته 

تضمن القرار   (١٩٧٥تشرين الثاني   / نوفمبر ١٠ يوم   ٣٣٧٦الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب القرار       
رسـة الـشعب    الطلب من اللجنة تقديم توصيات للتطبيق والطلب من مجلس األمن النظر في مسألة مما             

  ).الفلسطيني لحقوقه
 قـسم   ٤٠/٣٢(وفي دورتها الثانية والثالثين أكدت الجمعية العامة ما سبق أن أقرته وطالبت في قرارها               

األمين العام لألمم المتحدة بتشكيل وحدة خاصة في األمانة العامة          ) ١٩٧٧كانون األول   / ديسمبر ٢ب يوم   
لليوم العـالمي للتـضامن مـع الـشعب         "ها اإلحياء السنوي    معنية بالحقوق الفلسطينية، ويكون من مهام     

  .كانون الثاني من كل عام/ نوفمبر٢٩يوم " الفلسطيني
تشرين / نوفمبر ١٥وعقب إعالن المجلس الوطني الفلسطيني يوم       , ١٩٨٨كانون األول   / ديسمبر ١٥وفي  

لمتحدة فـي دورتهـا الثالثـة       الثاني في الجزائر للدولة الفلسطينية، صدر قرار عن الهيئة العامة لألمم ا           
  :يتضمن بشكل مختصر ما يلي) ١٧٧/٤٣قرار (واألربعين 

  .بإعالن دولة فلسطين) العامة(الهيئة ) أو تقر( تعترف -١
  .١٩٦٧ التأكيد على الحاجة لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أراضيه المحتلة عام -٢
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منظمة "بدال من   " فلسطين"استبدال تسمية   , ١٩٨٨كانون األول   / ديسمبر ١٥ تقرر الهيئة واعتبارا من      -٣
  .بدون أي مساس بمكانة ووظيفة المراقب, في نظام األمم المتحدة" التحرير الفلسطينية

هي معركة وهمية ألن هدفها العودة إلى مفاوضات كان فشلها الـسبب األساسـي الـذي دفـع القيـادة                    
المفاوضـات أوال   (وهو ما تردده القيادة الفلسطينية يوميا       ,  المتحدة الفلسطينية إلى التفكير في مسار األمم     

. ، وليست خيارا إستراتيجيا جديدا يفترض إعطاؤه فرصة على اعتبار أنه لم يجرب سـابقا              )وثانيا وثالثا 
) وهذا على ما يبدو مستحيل ِإن كان الخيار مجلـس األمـن           (فحتى لو لم تستخدم الواليات المتحدة الفيتو        

  . فإن هذا لن يحسن شروط المفاوضات كما يقال لنا,  فلسطين على عضوية كاملةوحصلت
بل ضعف  , ففشل المفاوضات ليس سببه قلة القرارات الدولية أو التأييد العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني            

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

  ).كانون األول يطالب بتفكيك المستوطنات/ ديسمبر١٥ يوم ٤٣ في الدورة ١٧٦
القرارات الدولية ستبقى بال أسنان طالما يصر الطرف الفلسطيني على مـصادرة حقـه الـذي تـضمنه        

فإذا كان أكثر من سبعين قرارا دوليا صادرا عن الجمعية العامـة لألمـم              . ية الدولية في المقاومة   الشرع
المتحدة لم تستطع تحسين شروط المفاوضات ولم تشكل ذخيرة من أي نوع للمفاوض الفلسطيني في ظل                

د لن يزيد الـوهم     فقرار جدي , الخلل القائم في موازين القوى نتيجة التسليم بخيار المفاوضات كخيار وحيد          
  .إال وهما

بـل يحتـاجون إلـى قـرار        , ال يحتاج الفلسطينيون إلى قرار دولي للزحف باتجاه القدس        ..  أخرى ةمر
 ما هو أشرف من الموت في الطريق إلى         -ولن يكون -لكن ليس هناك    , ربما يستشهد بعضهم  . فلسطيني
  .القدس

  ٢٤/٩/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
  مين اإلسرائيلي حول الدولة الفلسطينية واليالجيشصراع  .٤٩

  هشام منّور
ال يبدو أن الجدل والسجال حول نتائج ومآالت التوجه إلى األمـم المتحـدة لنيـل االعتـراف بالدولـة                    
الفلسطينية سوف ينتهي عما قريب أو في المدى المنظور، مع تسرب أنباء عن محاوالت لاللتفاف علـى                 

رى، واستنزافه في ردهات الدراسة والتمحيص وإعادة النظر قبل أن يتم           الطلب المقدم من قبل القوى الكب     
جديد السـتئناف المفاوضـات وضـمان عـودة         " عرض"التصويت عليه، أو باألصح، قبل أن يتم تقديم         

  .المفاوض الفلسطيني إلى طاولتها
اع بدت معالمه   حتى الجدل داخل الكيان اإلسرائيلي ال يبدو أنه قد يحسم أو تتضح معالمه مع وجود صر               

تتكشف بين قوى اليمين اإلسرائيلي الممثلة في الحكومة بزعامة وزير الخارجية ليبرمـان، وبـين قـادة     
  .الجيش الذين طالهم السجال والنقاش

موقفه من االعتراف بالدولة الفلسطينية، وأعلن في       ) ليبرمان(فبينما لم يخف وزير الخارجية اإلسرائيلي       
 من أنه إذا لم يتخذ بنيامين نتنياهو خطوات عقابية شديدة ضد السلطة الفلسطينية              أحاديث إعالمية مختلفة  

في أعقاب توجهها إلى األمم المتحدة، فإن االئتالف سيتفكك، يتردد كبار قادة الجيش في اتخاذ الموقـف                 
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سـرائيلي  ذاته، بل إنهم يطالبون نتنياهو بإحداث تغيير جذري في سياسته تجاه عملية السالم والموقف اإل              
  .الرافض لمشروع االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة
التـي  " صـندوق األدوات  "كل  ) إسرائيل(ليبرمان المعروف بخلفيته وتوجهه السياسي طالب أن تستخدم         

والسلطة، وضـم   ) إسرائيل(تحت تصرفها كي تعاقب السلطة، ومنها إلغاء اتفاقات أوسلو التي وقعت بين             
ستيطانية إلى الكيان، فضالً عن تجميد أموال الجمارك وضريبة القيمة المضافة التـي تجبيهـا               الكتل اال 

نيابة عن الفلسطينيين، وإلغاء بطاقات العبور لكبار مسؤولي السلطة من وإلى الضفة، وتشجيع             ) إسرائيل(
ى اتخاذ قرار بوقف    في الكونغرس عل  ) إسرائيل(اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة على تحفيز أصدقاء         

  .المساعدات السنوية األمريكية للسلطة، التي تصل إلى نصف مليار دوالر
القيادة األمنية لألذرع المختلفة داخل الكيان أعربت في المداوالت المغلقـة عـن معارضـتها القاطعـة                 

 تنظر إلـى مثـل      للخطوات العقابية المقترحة بالنسبة للسلطة الفلسطينية، واإلدارة األمريكية هي األخرى         
قادة الجيش وقوى األمن دعوا نتنياهو للمبادرة باعتراف إسرائيلي         . هذه التطورات بعين الخطورة الشديدة    

رسمي بالدولة الفلسطينية قبل أي دولة أخرى، أو الخروج بمبادرة سياسية إسرائيلية تقلب األمور رأسـاً                
  .على عقب في األمم المتحدة وفي المنطقة

 هؤالء رئيس أركان الجيش األسبق، الجنرال أمنون لفكين شاحك، الـذي صـرح بـأن                وكان في مقدمة  
تقتضي توجهاً عكسياً لتوجه الحكومة اليوم، وأن سياسة نتنياهو تقود ليس فقـط إلـى               ) إسرائيل(مصلحة  

 عزلة سياسية دولية، بل إلى انتشار الحقد والكراهية في العالم، وتلحق ضرراً بعالقات إسرائيل بـأقرب               
  .أصدقائها في العالم

فيما دعا العميد احتياط رون بن يشاي، الناطق الرسمي األسبق باسم الجيش اإلسـرائيلي، إلـى تعامـل                  
خطوة كاسرة للجليد، من شأنها     «إيجابي مع مشروع أبي مازن لالعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبراً إياه           

شكل مفاجئ إسرائيل والواليات المتحدة على المدى       أن تخدم مستقبالً النضال الفلسطيني ولكنها ستخدم وب       
للخـروج مـن    ) إسـرائيل (ودعا بن يشاي حكومة     . »البعيد، رغم اهتزاز صورتيهما في المدى القصير      

  .الخندق والتحلي بشجاعة للخروج من الطريق المسدود والعزلة السياسية
 طاقم المفاوضات، دعم اعترافاً     جلعاد شير، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب رئيس الحكومة ورئيس          

ودعا إلى توجه إسرائيلي جديـد،      . إسرائيلياً بالدولة الفلسطينية قد يعيد المكانة العالية إلسرائيل في العالم         
يسعى أوالً إلى ربط خطوة الفلسطينيين أحادية الجانب بالقرارات الدولية التي تعترف بإسـرائيل كدولـة                

، وثانيـاً   )إسـرائيل ( الذي استند إليه إعالن اسـتقالل        ١٨١ار التقسيم   للشعب اليهودي، وفي مقدمتها قر    
اعتبار إعالن الجمعية العامة عن الدولة الفلسطينية فترة اختبار ألدائها ونياتهـا، يتوجـب علـى األمـم       

ق المتحدة خاللها مراقبة سلطة القانون، وحقوق اإلنسان، والمساواة، ونيات السالم فيها، واحترامها للمواثي            
  .واألسس والمعاهدات التي على أساسها تستكمل المفاوضات حول الحل النهائي

عامي أيالون إلى الجوقة، فدعا نتنياهو إلى أن        ) الشاباك(وانضم الرئيس األسبق لجهاز المخابرات العامة       
. الدوليةيفاجئ العالم ويصوت في األمم المتحدة لصالح االقتراح بقبول فلسطين عضواً كامالً في المنظمة               

إن على القادة السياسيين اإلسرائيليين أن يكفوا عن خداع المستوطنين اليهود وأن يقولوا             : وأضاف أيالون 
فحدود الدولة الفلسطينية سوف تمر بشكل      . لهم الحقيقة المّرة، أن مشروعهم االستيطاني وصل إلى نهايته        

وهـذا يعنـي أن علـيهم أن    . لطفيفة، مع بعض التعديالت ا)١٩٦٧حدود (أو بآخر على الخط األخضر     
  ".ويهجروا المستوطنات) إسرائيل(يعودوا إلى 
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حتى رئيس حزب كاديما المعارض، تسيبي ليفني، عدت أن الغباء الدبلوماسي الـذي يميـز الحكومـة                 
وطالبت بالمبادرة فـوراً للعـودة إلـى        . اإلسرائيلية الحالية يؤدي إلى حشر الواليات المتحدة في الزاوية        

اليـوم بأنـه شـبيه      ) إسرائيل(ملية السياسية التي حاول بنيامين نتنياهو منعها، ووصفت ليفني وضع           الع
) تـشرين األول  (، وذلك في إشارة إلى اليوم األول مـن حـرب أكتـوبر              »عشية يوم الغفران  «بالوضع  
١٩٧٣.  

زاع االعتراف بدولـة    هو سجال لن ينتهي حتى مع اتضاح النتيجة النهائية للتوجه إلى األمم المتحدة النت             
فلسطينية، خذلتها القوى الكبرى الراعية لعملية السالم، أو ما تبقى منها، وبات الجميـع يعلـم صـعوبة                  

.. النزول من على أعلى الشجرة بالنسبة لمن تسلقها ضارباً بعرض الحائط جميع التحذيرات والتخويفات             
  .وحتى التهديدات

  ٢٤/٩/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  وأمريكا على الجانب الخطأ من التاريخ" رائيلإس" .٥٠

  غاريث إيفانز
اسحق رابين على متطرف يميني يهـودي فـي         ” اإلسرائيلي“قبل فترة وجيزة من اغتيال رئيس الوزراء        

باعتباري ” إسرائيل“كنت آنذاك في زيارة ل      .  التقيته في تل أبيب      ١٩٩٥تشرين الثاني من عام ،    /نوفمبر
اليا بهدف دعم قضية التنفيذ السريع التفاقات أوسلو للسالم إلى النهاية، وصوالً إلى             وزيراً لخارجية أستر  

وأذكر أنني اختتمت حجتي بقدر ربما كان أعظم قلـيالً          . قبول قيام الدولة الفلسطينية من خالل التفاوض        
زال رد رابين   وال ي . ” ولكن من الواضح بالطبع أنني أعظ شخصاً متحوالً       “: مما ينبغي من الصلف قائالً    

  .”ملتزماً، وليس متحوالً“: فقد صمت لبرهة من الوقت ثم قال بنصف ابتسامة. محفوراً في ذاكرتي 
، ”يهودا والسامرة “التي تضم كل مساحة ما يسمى       ” إسرائيل“على الرغم من تعلقه العاطفي العميق بفكرة        

يمقراطية تتمتع بحدود آمنة صـالحة      فإن رابين كان يدرك أن السبيل الوحيد لضمان وجود دولة يهودية د           
. للبقاء يتلخص في تقبل قيام دولة فلسطينية إلى جانبها تتمتع بنفس القدر من األمن والقدرة على البقـاء                   

وكان من المفترض أن يتقاسم الجانبان مدينة القدس كعاصمة، وأن يعمال على إيجاد حلول مقبولة للقضية                
  .لالجئين الفلسطينيينالبالغة الحساسية المتصلة بعودة ا

فمنذ ذلك الوقت لم يبد أي زعـيم        . كان مقتل رابين بمثابة الكارثة التي لم تتعاف منها عملية السالم قط             
  .أي شيء أشبه ببعد نظر رابين والتزامه وقدرته على تطبيق حل الدولتين من خالل التفاوض” إسرائيلي“

ومنذ ذلك الوقت   . الشيء، ولكن ليس بالقدر الكافي      صحيح أن إيهود باراك وإيهود أولمرت اقتربا بعض         
فبفـضل إذعانـه الروتينـي      . خذل بنيامين نتنياهو كل التوقعات في ما يتصل بكونه رجل دولة حقيقياً             

لمطالب أشد العناصر تطرفاً في الكنيست الذي يعاني اختالالً وظيفياً واضحاً، ودعمه المتواصل لـوزير               
لمثير لالنقسامات أفيغدور ليبرمان، اكتسب لنفسه قدراً كبيراً من الذم والقـدح            خارجيته المولع بالقتال وا   

وليس بالضرورة أن يكون المرء ساذجاً أو في حالـة إنكـار للمـشكالت              . سواء في الداخل أو الخارج      
 المتعددة التي يعانيها الفلسطينيون والزالت المتعددة التي ارتكبت على مر السنين، لكي يدرك أن أغلـب               

  .”إسرائيل“العقبات األخيرة التي تعوق أي تقدم على مسار السالم صنعت في 
فاآلن، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، ومع استمرار بناء المستوطنات بال هوادة، وانعدام               
أي بادرة أمل قريبة في األفق إلنهاء إذالل االحتالل الذي ال ينتهي، واستنفاد أشـكال النفـوذ والـضغط           
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وهم يريـدون   . كافة، قرر الفلسطينيون الذهاب إلى األمم المتحدة طلباً لالعتراف بشكل أو آخر بدولتهم              
العضوية الكاملة في األمم المتحدة، ولكنهم على استعداد  في مواجهة حق النقض الذي سوف تـستخدمه                 

لى اعتـراف أغلبيـة     الواليات المتحدة حتماً في مجلس األمن  لقبول خطة بديلة تتلخص في الحصول ع             
األصوات في الجمعية العامة لألمم المتحدة بدولة فلسطين، ليس باعتبارها دولة كاملـة العـضوية، بـل                 

  .بوصفها دولة مراقبة، وهو الوضع الذي تتمتع به دولة الفاتيكان اآلن
األمـم  ال شك في أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورفاقه يدركون تمام اإلدراك أن اعتـراف                 

ذلك . المتحدة بدولتهم ال يكفي، في حد ذاته، لوضع حد لالحتالل وإيجاد دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة                 
ألن التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض حول كل القضايا الحرجة المعلقة  تعريف الحدود، والقدس،                

ولكنهم أصروا على   . يق تلك الغاية    ، والالجئين  هو السبيل األوحد لتحق      ”إسرائيل“والضمانات األمنية ل    
استكمال هذا المسار على الرغم من الحملة الشرسة إلقناعهم بالعدول عنه  بما في ذلك التهديدات بفرض                 

وقطع الدعم المالي الذي يقدمه الكونغرس األمريكي للـسلطة الفلـسطينية  بـسبب              ” إسرائيلية“عقوبات  
  .يك أي شيء من دون شرارة جديدة من نوع ماافتقارهم المبرر تماماً للثقة بإمكان تحر

وعلى الرغم من الجهود المحمومة التي تبذلها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي إليجاد حل وسط من               
شأنه أن يزيل الحاجة إلى التصويت في األمم المتحدة، من خالل استئناف المفاوضـات الحقيقيـة علـى                  

أنه حتى بعد استخدام الواليات المتحدة لحق الـنقض فـي مجلـس             عجل، فإن األمر األكثر ترجيحاً هو       
األمن، فإن التصويت المبكر في الجمعية العامة لألمم المتحدة من شأنه أن يسفر عن أغلبية قوية لمصلحة                 

وأصـدقائها أن يتعـاملوا معهـا اآلن هـي     ” إسرائيل“والمسألة التي يتعين على  . وضع الدولة المراقبة    
  .مخاطر الحقيقية الناجمة عن هذه النتيجة، ومعايرة ردود أفعالهم وفقاً لذلكضرورة تحديد ال

وهناك الحجة القائلة إن االعتراف بفلسطين كدولة، حتى ولو في هيئة محـدودة، مـن شـأنه أن يمـنح                    
ي فلسطين المركز الذي ربما تفتقر إليه حالياً والذي يسمح لها بالسعي إلى مالحقة انتهاكات القانون الدول               

وحتى لو كان ذلك صحيحاً، فمن الصعب أن نفهم األسباب التي قد            . قضائياً في المحكمة الجنائية الدولية      
إن المحكمـة الجنائيـة     . وأصدقاءها إلى استقبال ذلك األمر كأنه مسألة حياة أو مـوت            ” إسرائيل“تدفع  

، وال شك في أنها سوف تتعامل       الدولية ليست محكمة شعبية ال تراعى فيها القوانين واإلجراءات السليمة         
  .مع أي ادعاءات بال جوهر أو أساس كما ينبغي لها

ال شك في أن عداء حماس اإليديولوجي       . ”حماس“ولن يغير االعتراف بفلسطين كدولة الوضع بالنسبة ل         
ودول الغرب أن   ” إسرائيل“ورفضها لوجودها يشكل قضية خطرة؛ ولكن ال ينبغي ل          ” إسرائيل“الحالي ل   

اعف من جسامة خطئها الفادح بعدم االعتراف بشرعية الفوز االنتخابي الذي حققته حماس في غـزة                تض
بل إن باب الحوار مع     . دوراً حاكماً اآلن    ” حماس“ برفض أي دولة فلسطينية تلعب فيها        ٢٠٠٦في عام   

  .البد أن يظل مفتوحاً” حماس“
تفهمها بكل تأكيد  التي تؤكد أنه لمما يـصب فـي            وهناك أيضاً الحجة األكثر إيجابية  التي كان رابين لي         

بال أدنى شك أن تنزع فتيل هذه القضية بتقبل حقيقة مفادها أن الدولة الفلسطينية تشكل               ” إسرائيل“مصلحة  
البد أن تتعامل مع    ” إسرائيل“بل إن   . وأمنها في األمد البعيد     ” إسرائيل“شرطاً ال غنى عنه لضمان سالم       

. لمتحدة باعتباره فرصة لبداية جديدة للمفاوضات، وليس ذريعة لتجـدد المواجهـات           التصويت في األمم ا   
والواقع أن التوصل إلى مثل هذه النتيجة البنَّاءة أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وذلك في ضـوء     

  .الواقع الجيوسياسي الجديد في الشرق األوسط في أعقاب الربيع العربي 
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الحالية قد تغير مسارها في هذه المرحلة، ولعل الوقـت    ” اإلسرائيلية“يادات  من الصعب أن نتصور أن الق     
المتبقي لم يعد يسمح بإفالت إدارة أوباما من الخطيئة السياسية الداخلية التي ورطت نفسها فيها فـي مـا                   

 .ولكن الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ ليس بالوضع المريح على اإلطالق             . يتصل بهذه القضية    
وأقرب أصدقائها   ” إسرائيل”وهذا هو على وجه التحديد المكان الذي سوف تنتهي إليه الواليات المتحدة و            

بما في ذلك بلدي أستراليا  إذا قررت اإلصرار على مقاومة موجة التعاطف الـدولي القويـة لمـصلحة                   
  .التحرك اآلن لالعتراف بالدولة الفلسطينية 

   ١٩٩٦،-١٩٨٨لفترة وزير خارجية أستراليا أثناء ا* 
  ”بروجيكت سنديكيت“ينشر بترتيب مع 

  ٢٥/٩/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  الموازين السياسية اإلسرائيلية؟» درعي«هل يقلب  .٥١

  أسعد عبد الرحمن. د
حزبي الجديد لن يمثل قطاعا واحدا مثـل حـزب          . إنني عائد إلى الحياة السياسية في االنتخابات المقبلة       «
هذا مـا أعلنـه الـوزير       . »تخدام قوة سياسية من أجل الوحدة والمسؤولية العامة       ، لقد قررت اس   »شاس«

  ).أرييه درعي(وعضو الكنيست السابق 
عوفاديا (اليهودي المغربي كان وزيرا للداخلية، ورئيسا لحزب كبير، واالبن الذي رّباه الحاخام             ) درعي(

طالبا ذكيا متفوقـا فـي    ) درعي(كان  . ابةوأئتمنه على تدريس أوالده وساعده في اإلفتاء والخط       ) يوسيف
فـوجيء  ) الميعاد(أرض  (!!!) المغرب، وعندما وصل إلى ما يسميه الصهيونيون العلمانيون والمتدينون        

من الصف الـسابع إلـى      (بإرجاعه سنة دراسية إلى الوراء بحجة أن مستواه أقل من المستوى المطلوب             
إلى الشرطة  ) يوسيف(أسلمه الحاخام   ) درعي(ثم إن   . رييومها، شعر الطالب بالتمييز العنص    ). السادس

على محظورات فـي   » اعتدى»ال يغتفر، و  » ذنبا« بحجة الفساد، بعد أن اقترف       ١٩٩٩ليدخل السجن في    
: ونـصها أنـه   ): التي رفضها درعـي   (، ومنها مقولة األخير     )يوسيف(الدين اليهودي يبشر بها الحاخام      

علـى إسـرائيل    «: الثانية فكانت إعالنه الصريح   » الخطيئة«أما  !! »يجب ضرب الفلسطينيين األفاعي   «
ال مانع لدّي من خرق السبت لكي أحتّج على قصف أمريكا للمـدنيين             . االعتراف بحقوق أوالد اسماعيل   

لن أعتذر عما قلت،    «: وعندما طالبه حزبه باالعتذار أكد    . »١٩٩٢أعارض بشدة قصف لبنان     . العراقيين
  .»ي فاقع ضد العرب في إسرائيلفهناك تمييز عنصر

نيته العودة للحياة السياسية وخوض االنتخابات القادمة على رأس حـزب           ) درعي(قبل قرابة شهر، أعلن     
. جديد بعد مرور أكثر من تسع سنوات على خروجه من السجن الذي أمضى فيه نحو عام ونصف العام                 

اصة في صفوف حركته الـسابقة واحـزاب        وكما هو متوقع، أثار اإلعالن ردود فعل ومخاوف كثيرة خ         
الـذي  ) درعي(بل إن الخشية من     ). درعي(اليمين التي تخشى تحول الكثير من أنصارها لصالح حزب          

وصلت الى أحزاب اليسار التي قد يجـد بعـض          » معتدلة«وصاحب مواقف   » براغماتيا«يعتبر سياسيا   
  !!جمهورها بهذا الرجل ضالتهم االجتماعية والسياسية

من شأنها قلب المـوازين الـسياسية، وكـسر ميـزان     ) درعي( الحديث في إسرائيل عن أن عودة        يدور
الشخصية التي تحظى بشعبية كبيرة بين جمهور اليهود        «األغلبية اليمينية المتشددة في الكنيست، باعتباره       

 حركته، وأقنـع    قاد: متميز» نهج«فهو يشكل حالة خاصة في تاريخ السياسة اإلسرائيلية وله          . »الشرقيين
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بضرورة المناورة بين مختلف التيارات السياسية فـي        ) يوسيف(الزعامة الروحية األساسية فيها الحاخام      
هو التجـاوب  » المقبوض«إسرائيل كي ال تبقى الحركة رهينة لتيار واحد، على أن يكون الثمن األساسي       

ة وجمهورها، وضمان تأقلمها في     مع احتياجات الحركة، والتي تتلخص في رصد ميزانيات ضخمة للحرك         
  .المجتمع بالشكل الذي تختاره هي، وضمان خصوصيتها الدينية واالجتماعية

بالعودة إلى الحياة السياسية، أبرز استطالع حقيقة أن أي حزب بزعامته مرشح            ) درعي(إثر تصريحات   
يـديعوت  «الع صـحيفة    فوفق نتائج اسـتط   . بعد أي انتخابات برلمانية مقبلة    » بيضة القبان «ألن يكون   
في الكنيست القادمة تحديد شخصية رئيس الوزراء القادم وكـسر          ) درعي(، سيكون بمقدور    »احرونوت

طبعا، من الـسابق ألوانـه      . التوازنات السياسية الداخلية وموازين القوى بين االحزاب والكتل البرلمانية        
» حالة فزع «لترشح لالنتخابات خلق    عن نواياه با  ) درعي(وضع سيناريوهات لما سيجري، ولكن إعالن       

في الحلبة السياسية، ذلك أنه، بحسب االستطالع نفسه، سيقتنص األصوات تقريبا من جميـع األحـزاب                
وعليه، تخشى الحلبة السياسية اإلسـرائيلية عودتـه،        . »المستوطنين«/ اإلسرائيلية باستثناء المستعمرين  

ارضة على حد سواء تحريك مشروع قـانون يمنـع          حيث بدأ أعضاء كنيست من أنصار الحكومة والمع       
خريجـي  «ومـن   » مـن أصـحاب الـسوابق     «من العودة إلى مقاعد الكنيست والوزارة كونه        ) درعي(

  .»السجون
  ٢٥/٩/٢٠١١، الرأي، عمان

  
  :كاريكاتير .٥٢

  

  
  ٢٥/٩/٢٠١١بيروت،  النهار،

  


