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  لجنة االنتخابات الفلسطينية تبلغ عباس بعدم قدرتها على إجرائها في موعدها .1

لجنة االنتخابات المركزية ، أن  محمد يونس،رام اهللانقالً عن مراسلها في  13/11/2009الحياة، نشرت 
 االنتخابات العامة في الموعد الذي حدده المرسوم إجراء غير قادرة على أنها أمسالفلسطينية أعلنت 

 حنا .وقال رئيس اللجنة د. الرئاسي بسبب رفض حركة حماس السماح لطواقمها بالعمل في قطاع غزة
 الرئيس محمود عباس إلى رسالة أمس اللجنة وجهت أن ناصر في مؤتمر صحافي عقده في رام اهللا

 االنتخابات العامة في كل إجراءللجنة االنتخابات مهمة فنية تتمثل في " أن فيها بقرارها، موضحاً أبلغته
 غير قادرة على أنها تيقنت أنالمناطق الفلسطينية، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وبعد 

مهمة تحديد موعد آخر لالنتخابات " أنوأضاف . "، اجتمعت واتخذت هذا القرار في قطاع غزةإجرائها
  . ذلك مرتبط باتفاق مصالحة وطنيةأن إلى، مشيراً "مرهون بالسياسيين وليس باللجنة

حماس لزيارة قطاع غزة، لكن الرد جاءه بأن وجوده  وقال رئيس لجنة االنتخابات انه قدم طلباً إلى حركة
 انه اجتمع مع اثنين من قادة حماس في الضفة الغربية، بينهما رئيس المجلس إلىأشار و. غير مرحب به
 عزيز الدويك الذي قدم من خالله طلباً لحماس من اجل زيارة قطاع غزة، لكن هذا الطلب .التشريعي د

  .قوبل بالرفض
 المؤسسات وإلى إلىعودة الرئيس سيتخذ القرار المناسب بعد ال" أن ردينة أبووأعلن الناطق الرئاسي نبيل 

منع لجنة االنتخابات المركزية " أنوحمل حماس المسؤولية عن ذلك، معتبراً . "النظام األساسي للسلطة
 غزة التخاذ الترتيبات الالزمة إلجراء االنتخابات، يؤكد عدم حرص حماس على وحدة إلىمن التوجه 

  ."الوطن والمصالحة الوطنية
قرار اللجنة جاء طبيعيا بسبب " إن زهري أبول الناطق باسم حماس سامي وفي رد له على القرار، قا

، "الحل إلجراء االنتخابات هو التوافق الوطني": وأضاف. "عدم توافر األجواء الالزمة إلجراء االنتخابات
  ."عدم تشكيل هذه اللجنة بتوافق وطني" إلى، وعزا ذلك "حماس لم تستقبل لجنة االنتخابات" أنمعترفاً 

بالتأكيد الخطوة المقبلة ": ، قال رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام األحمد)أ ف ب(من جانبه 
  ."جراءها وهي حماسإالتي سيتخذها الرئيس هي تأجيل االنتخابات ألن هناك قوة قاهره منعت 

 22يلتئم في  الهيئات القيادية لمنظمة التحرير، سأعلى إحدى المجلس المركزي الفلسطيني، أنوأعلن 
والية " تضمن عدم وجود فراغ في النظام السياسي الفلسطيني، موضحاً ان إجراءاتالشهر المقبل التخاذ 

 كانون الثاني، كما ستنتهي والية المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ 25الرئيس عباس ستنتهي في 
اغ القانوني في السلطة الفلسطينية ألنه المجلس المركزي بالتأكيد سيعالج مسألة الفر"أن وأوضح  ."نفسه

هو صاحب الوالية، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية السلطة الفلسطينية وهي الوحيدة التي في 
حماس مسؤولية تأجيل االنتخابات بسبب تصرفاتها التي عطلت "وحمل . "إمكانها اتخاذ الخطوات المقبلة

 حركة ال تؤمن بالعملية الديموقراطية أنها من حماس تدل على  هذه الخطوةأنواضح ": ، وقال"إجراءها
  ."وال تؤمن بتداول السلطة

 الرئيس إنفتح قال حركة  في اً كبيرمسؤوالً أن رام اهللا من 13/11/2009القدس العربي، وأضافت 
  . االنتخابات البرلمانية والرئاسيةاالنتخابات ويرجئعباس سيتمسك بقرار لجنة 

سكرتير ، إلى أن علي الصالح، لندن نقالً عن مراسلها في 13/11/2009األوسط، الشرق وأشارت 
 مثل عامل )غير منع حماس (لجنة االنتخابات المركزية أشرف الشعيبي أوضح وجود عوامل أخرى

  .الوقت الذي قال إنه أصبح من الصعب تحقيق االنتخابات في موعدها الوارد في المرسوم الرئاسي
أن تكون اللجنة قد اتخذت قرارها هذا كمخرج للرئيس أبو " الشرق األوسط"لـ حديث فيونفى الشعيبي 

ال عالقة بقرار اللجنة وإعالن أبو "مازن ألنه بغياب االنتخابات لن يكون هناك ترشيح، وقال الشعيبي 
لجنة ال وحسب الشعيبي فإن ال. "فقرارها يعود ألسباب فنية وقانونية بحتة وليست أسبابا سياسية.. مازن
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يحق لها قانونا إجراء االنتخابات في الضفة من دون القدس وغزة، كما أن المرسوم الرئاسي واضح في 
 .إجراء االنتخابات في جميع مناطق السلطة بما فيها القدس المحتلة

  
  قرار لجنة االنتخابات مهني ومسؤول ويجب أن يعزز المصالحة: النواب اإلسالميون بالضفة .2

 عزيز دويك رئيس . أكد نواب الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية؛ على رأسهم د:الضفة الغربية
 قرار مهني ومسؤول، وتمنَّوا )تعذر إجرائها (؛ أن قرار لجنة االنتخابات"المجلس التشريعي الفلسطيني"

خرج عن أن يدفع هذا القرار باتجاه مصالحة حقيقية وأال يستغل لإلمعان في المزيد من القرارات التي ت
  .القانون األساسي والدستور

نسخة منه يوم " المركز الفلسطيني لإلعالم"من جانبه أثنى دويك، في بيانٍ صحفي للنواب، وصلت 
؛ على استجابة اللجنة لمطالب الساحة وتقبل المعطيات الموجودة وأخذها بالحسبان، )11-12(الخميس

قرار لجنة االنتخابات جاء سليما، : "مهنية، قائالًوأكد أن أي انتخابات على أسس أخرى ستكون غير 
ونحن جلسنا مع اللجنة ووضعناها في صورة األوضاع الدستورية والقانونية لالنتخابات، وهي استجابت 

جاء القرار متوافقًا مع ما قيل منذ البداية؛ ألن أي انتخابات على الساحة دون توافق : "وأضاف ".لألمر
 مهنية؛ فأتت هذه الخطوة في وقتها المناسب، ونأمل أن تعزز المصالحة وتتم وال مصالحة ستكون غير

  ".بعدها االنتخابات بمستوياتها الثالث في أجواء صحية
  .، وأكد ضرورة أن يفهم بالطريقة الصحيحة"الحكيم" عمر عبد الرازق القرار بـ.فيما وصف د

يجابية وعدم استغالله لسن قرارات أخرى غير بدوره دعا عبد الرحمن زيدان إلى أخذ القرار بطريقة إ
  "....منسجمة مع أجواء المصالحة"قانونية، مطالبا بأن تكون اإلجراءات 
 مع الدستور والقانون  تماماًقرار لجنة االنتخابات جاء منسجماًأن فيما اعتبر النائب محمد ماهر بدر 

  .ها عباساألساسي أمام القرارات الكثيرة غير القانونية التي أصدر
من جانبه دعا النائب خالد سعيد إلى تهيئة األجواء النتخابات حرة بعد استئناف الحياة الديمقراطية التي 

  .من شأنها أن تفرز انتخابات محترمة النتائج
  12/11/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ماذا بعد تأجيل االنتخابات الفلسطينية؟ .3

يرات المحللين والسياسيين حول السيناريوهات المحتملة بعد إعالن تتباين تقد: عوض الرجوب -الخليل 
اللجنة المركزية لالنتخابات الفلسطينية اليوم عدم قدرتها على إجرائها في كامل أرجاء الوطن، وفق ما 

  .نص عليه القانون والمرسوم الرئاسي الخاص بذلك
ه لعدة شهور قادمة، ال يستبعد آخرون نت بقاء الوضع على حال.فبينما يرجح محللون تحدثوا للجزيرة

  .التوصل إلى مصالحة بين حركتي حماس وفتح وبالتالي إجراء االنتخابات
في غضون ذلك يرى البعض أن السلطة الفلسطينية قد تلجأ إلى إجراء االنتخابات في الضفة الغربية 

  .قائموحدها دون قطاع غزة، وهو خيار يقولون إنه سيعزز االنقسام الفلسطيني ال
األول وهو : نعمان عمرو إن المرحلة القادمة لن تتعدى ثالثة احتماالت. ويقول المحلل السياسي د

األرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق وطني وبالتالي تحديد موعد جديد لالنتخابات بالتوافق، والثاني بقاء 
لمستبعد بالنسبة لعمرو نظرا وهو ا-حالة االنقسام كما هي واستمرار الوضع على ما هو عليه، والثالث 

  . اللجوء إلى منظمة التحرير الفلسطينية وإعالن حل أجهزة السلطة الفلسطينية-لتبعاته غير السهلة
أما النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة فأوضح أن المجلس المركزي الفلسطيني سينعقد 

وأضاف أن من السيناريوهات  .نهائي في القضيةكانون األول المقبل وقد يبتّ بشكل / ديسمبر20يوم 
وهنا قد يحل "المتوقعة أن يعلن الرئيس استقالته، لكن سيبقى بفعل الضغوط المحيطة به رئيسا للسلطة، 
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كانون الثاني المقبل، بغض النظر عن / يناير24المجلس التشريعي على اعتبار أن واليته تنتهي يوم 
ولم يستبعد خريشة  ".لمجلس إلى حين استالم مجلس آخر جديدالقانون الذي ينص على أن يبقى ا

االستجابة لبعض األصوات في المجلس المركزي والدعوة إلى االنتخابات بصيغة مشابهة النتخاب 
، بحيث تجري االنتخابات 1984أعضاء الضفة الغربية للمقاعد الشاغرة في مجلس النواب األردني عام 

  . غزة بعد إعالنها إقليما متمردافي الضفة دون غزة وملء مقاعد
 عبد الستار قاسم فال يتوقع أي تغيير على الوضع الراهن، .أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح د

ألن "كما ال يتوقع إجراء االنتخابات ". ألن أميركا لم تجد بديال آخر حتى اآلن" مستبعدا استقالة الرئيس
يضا، مما يعني عدم وجود تمويل إلجرائها وعدم وجود ضمانة لعدم تدخل األميركيين غير مستعدين لها أ

، مستبعدا أن يشكل تأجيل االنتخابات حافزا "ستبقى مريضة"وقال قاسم إن الساحة الفلسطينية  ".إسرائيل
  ".نظرا الختالف البرامج المطروحة"لإلسراع في المصالحة 

حق الفلسطينية ناصر الريس حدوث فراغ في الساحة إلى ذلك ال يتوقع المستشار القانوني لمؤسسة ال
الفلسطينية بعد انتهاء واليتي الرئيس والتشريعي، مؤكدا استمرار عمل التشريعي ومؤسسة الرئاسة إلى 

وخالفا لرأي خريشة ال يرى الخبير القانوني  .حين إجراء انتخابات جديدة أسوة بكثير من دول العالم
ليس من صالحيات الرئيس حل المجلس، كما أنه ليس من "عي، موضحا أنه إمكانية لحل المجلس التشري

حق الرئيس االستقالة دون موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وفي ذات الوقت ليس من حق التشريعي حجب 
وإذا أقدم الرئيس على االستقالة بين الريس أنها ال تؤثر على باقي المؤسسات في  ".الثقة عن الرئيس

وأوضح أن  ".التالي يصبح رئيس المجلس التشريعي رئيسا مؤقتا إلى حين إجراء االنتخاباتوب"الدولة، 
القانون األساسي الفلسطيني لم يعالج الكثير من القضايا المتعلقة بمرحلة انتهاء والية الرئيس والتشريعي، 

  ."ولذلك تبقى المسألة اجتهادية"ولم يوضح األوضاع القانونية في مثل هذه األحوال 
 12/11/2009نت، .الجزيرة

  
 هنية يدعو إلى صياغة مشروع عربي مبني على إستراتيجية واضحة إلعادة الحق الفلسطيني .4

مشروع عربي " دعا إسماعيل هنية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة، إلى صياغة :غزة
لحق الفلسطيني خاصة والحق عام يواجه التعنت اإلسرائيلي، ومبني على إستراتيجية واضحة إلعادة ا

انسداد مشروع التسوية وتعنت االحتالل وانحياز اإلدارة األمريكية له "، مشيراً إلى أن "العربي عامة
  ".يتطلب صياغة هذا المشروع

، على عمق العالقات )11/11(وشدد هنية، خالل استقباله وفداً طبياً أردنياً رفيع المستوى مساء األربعاء
سطين واألردن، مقدماً شكره لألردن ملكاً وشعبا على الخدمات التي قدمها خالل الحرب الوطنية بين فل

  .والتي مازالت قائمة ممثلة بالمستشفى األردني العسكري الميداني في قطاع غزة
، مشدداً على ضرورة الحفاظ "الوطن البديل"وجدد رئيس الحكومة رفضه وحكومته وحركة حماس لفكرة 

عربية، وخاصة األردن ومصر والسعودية واليمن، وضرورة االستقرار في الدول على أمن الدول ال
  .العربية لما في ذلك من انعكاس إيجابي على القضية الفلسطينية، كما قال

وأشاد هنية بدور األردن في خدمة المسجد األقصى، وطالبه في الوقت ذاته بالمزيد من التحرك لرفع 
  .ار البيوت المدمرةالحصار عن قطاع غزة إلعادة إعم

  12/11/2009 قدس برس،
  

   السلطة تدرس األفكار الفرنسية وتنتظر تفاصيلها:ردينةأبو  .5
 نيكوال ساركوزي  الفرنسين الرئيسإ "الحياة" ردينة لـأبوقال الناطق الرئاسي الفلسطيني نبيل : رام اهللا

فكاراً أ، وناقش معه )الخميس(وم  عباس احدهما الي)الرئيس محمود(جرى أخيراً اتصالين هاتفيين مع أ"
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هذه الجهود الفرنسية تأتي " إنوقال . )" اإلسرائيلية–الفلسطينية ( التمهيد إلجراء المفاوضات إلىتهدف 
محاولة لوقف التدهور في وضع العملية "، وهي " طريق مسدودإلى وصلت الجهود األميركية أنبعد 

 مع اإلدارة أجراهاه األفكار للرئيس عباس بعد اتصاالت  ساركوزي قدم هذأن ردينة أبووذكر  ."السلمية
وقال . " التمهيد للمفاوضات وليس الدخول في المفاوضاتإلىتهدف " إنهااألميركية ومع روسيا، لكنه قال 

 استئناف العملية إلى وأي جهود تهدف أفكاراألفكار ما زالت قيد البحث، لكن عباس يرحب بأي " إن
 وقف االستيطان يشكل المحرك الرئيس إن"لكنه استدرك بالقول . "رعية الدولية الشأساسالسلمية على 

  . " المفاوضاتإلىللعودة 
ال اعتراض ":  ردينةأبو كان عقد مؤتمر دولي للسالم في موسكو واحداً من هذه األفكار، قال إذاوعما 

 دولة فلسطينية إقامة في  تسهمأنللرئيس على المؤتمر الدولي، ونحن مع الحركة الدولية، لكن المهم 
 إسرائيل ما التزمت إذا المفاوضات إلى تمهد للعودة أن يمكن أفكارهذه ":  ردينةأبووأضاف . "مستقلة

 يعود ساركوزي في غضون أنمن المتوقع " أن، مضيفاً "الخطوط العريضة للعملية السلمية ومرجعياتها
  ."المشاوراتد استكمال  لوضع الرئيس عباس في تفاصيل هذه األفكار بعأسبوعين

 إحياءن بعض األفكار التي طرحها ساركوزي هي أ"وكان مسؤول فلسطيني رفض كشف اسمه أعلن 
 عقد مؤتمر موسكو إن"، مضيفاً " جديدة لتحريك عملية السالمأسسفكرة عقد مؤتمر دولي للسالم وفق 

  ."وحة حالياًللسالم في المنطقة والذي كان مقرراً العام الماضي هي الفكرة المطر
  13/11/2009الحياة، 

  
  توجه عربي لدعوة مجلس األمن لترسيم حدود الدولة الفلسطينية: نمر حّماد .6

من الدولي لترسيم لى مجلس األإن التوجه إ قال مستشار الرئيس الفلسطيني نمر حماد : بترا–القاهرة 
قا لقرارات الشرعية الدولية هو  طب1967 حدود الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود

احد الخيارات التي تبحثها لجنة المتابعة العربية التي بدأت اجتماعها االستثنائي في مقر الجامعة العربية 
  .أمس الخميس بمشاركة وزير الخارجية ناصر جودة

 تنفيذ أنوأضاف حماد الذي يشارك في الوفد الفلسطيني الجتماع لجنة المتابعة في تصريح للصحافيين 
 كان إذا عما األميركيةهذا الخيار سيضع على المحك مصداقية المجتمع الدولي السيما الواليات المتحدة 

 الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وحل قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها إقامةيريد فعال 
 في ظل اإلسرائيلية الفلسطينية وشدد على الرفض الفلسطيني الستئناف المفاوضات .قضية الالجئين

  . لعمليات االستيطان والتهويدإسرائيليةمواصلة 
 موقف عربي موحد وقوي يساند موقفها الذي يربط العودة إلىنها تتطلع إوقالت دولة فلسطين 

  . بالوقف التام لالستيطان"إسرائيل"للمفاوضات مع 
  13/11/2009الرأي، األردن، 

  
  ار تندد باحتفاالت اليهود المتطرفين قرب المسجد األقصىوزارة السياحة واآلث :غزة .7

 نددت وزارة السياحة واآلثار في الحكومة الفلسطينية في غزة بقيام مجموعة يهودية :القدس المحتلة
متطرفة باحتفاالت صاخبة مالصقة للجدار الجنوبي للمسجد األقصى المبارك، وتحديداً عند البوابة 

واعتبرت أن ذلك من شأنه استفزاز مشاعر  .ة وبمنطقة تزخر باآلثار اإلسالميةالذهبية الثالثية المغلق
المواطنين، األمر الذي أدى بالفعل إلى قذف المجموعات المتطرفة بالحجارة دفاعاً عن حرمة المسجد 

وحذرت الوزارة في بيان لها من مواصلة سياسة االحتالل القديمة الجديدة، في طمس  .األقصى وقدسيته
عالم اإلسالمية واآلثار التي تخص المسلمين في فلسطين المحتلة بشكل عام وفي داخل مدينة القدس الم

وأكدت أن المسجد األقصى خط أحمر، والعدوان عليه يفتح األبواب أمام جميع الخيارات  .بشكل خاص
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قصى في القدس، وقدمت الوزارة التحية للمرابطين في المسجد األ .المتاحة لدى أبناء الشعب الفلسطيني
  . ودعتهم إلى الصمود والصبر والمرابطة48وفي فلسطين المحتلة عام 

  13/11/2009السبيل، األردن، 
  

   السلطة تسعى لعضوية كاملة في األمم المتحدة:شعث .8
أعلن رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، أمس، أن السلطة الفلسطينية تسعى : )أفي(

لة في األمم المتحدة بوصفها دولة مستقلة، في ردها على فشل مفاوضات للحصول على عضوية كام
 صوت فلسطين، أشار شعث إلى عزمه المطالبة بعضوية كاملة في إلذاعةوفي تصريحات  .التسوية

األمم المتحدة كدولة فلسطينية، والتي تشمل قطاع غزة والضفة والقدس الشرقية، والتي تقع تحت 
وأضاف شعث أن القرار يأتي رداً على السياسات اإلسرائيلية التي  ".1967ذ االحتالل اإلسرائيلي من
 لم تقم بممارسة الضغوط الالزمة لحمل إسرائيل" التي األمريكية اإلدارةوعلى " ترفض الوفاء بالتزاماتها
ة يمثل ، مشيراً إلى أن قرار السلطة بالبحث عن اعتراف دولي بالدولة الفلسطيني"على الوفاء بالتزاماتها

  ".خطورة أولى ولكنها غير كافية الستعادة أراضينا"
  13/11/2009الخليج، 

  
   الدولة وتطوير التنمية االقتصاديةوإقامة االحتالل إنهاءالسلطة وضعت خطة تركز على : مجدالني .9

 لديها خطتها الوطنية التي )برئاسة سالم فياض( احمد مجدالني أن الحكومة. قال وزير العمل د:جنين
رتكز على ثالثة جوانب أساسية تهدف إلى إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية حيث يرتكز الجانب ت

السياسي إلى دعم صمود أهلنا في مواجهة االحتالل والثاني يتعلق بتحسين مستوى التنمية االقتصادية 
الذاتية للمؤسسات الوطنية وتطوير التنمية الشاملة والمستدامة والثالث يتعلق في إعادة بناء القدرات 

  .الرسمية
  إلى محافظة جنين لإلطالع على برنامج تمكين العائالت اقتصادياًته خالل زيار،كما أشار المجدالني

 أن معدل البطالة في فلسطين إلى ،والممول من البنك اإلسالمي للتنمية في المملكة العربية السعودية
االقتصادي الذي سجلته اإلجراءات الحكومية في توفير البيئة بفعل النمو % 22 - 21 إلى انخفض نسبياً

  .المالئمة لالستثمار خالل الثلث الثالث خالل هذا العام
 13/11/2009الحياة الجديدة، 

  
  يدين اعتقال نجلي نائبين من الضفة ويدعو للكفّ عن مالحقة النواب وذويهم" التشريعي" .10

محمود عباس " المنتهية واليته"لوقائي التابع لرئيس السلطة اعتقل جهاز األمن ا :غزة - الضفة الغربية
حسن يوسف األسير في سجون " التغيير واإلصالح" نجلي النائبين عن كتلة ، أمس،في الضفة الغربية

  . والنائب رياض رداد،االحتالل
وفي وأكدت حركة حماس في بيان لها اعتقال محمد عياش من بلدة بدو شمال مدينة القدس المحتلة، 

مدينة نابلس اعتقلت األجهزة األمنية زهدي الصايغ بعد أيام قليلة من اإلفراج عنه من سجونها بعد قضائه 
  . أشهر، علما أنه أسير محرر من سجون االحتالل، وفي سلفيت اعتقلت كنعان شتات6أكثر من 

ف المنظم والمالحقة االستهدا"أحمد بحر . من جانبه، استنكر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د
،  داعياً األجهزة األمنية إلى اإلفراج الفوري عن نجلي النائبين،"الممنهجة التي يتعرض لها النواب وأهلهم

" فلسطين"وقال بحر في تصريح صحفي وصلت  .وكافة أبناء نواب التغيير واإلصالح المعتقلين لديها
اً استراتيجياً بالتنغيص على النواب وأهلهم حتى وكأن سلطة رام اهللا قد اتخذت قرار: " أمس،نسخة عنه
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إشعار آخر، ووضعهم في دائرة المالحقة واالستهداف لثنيهم عن االستمرار في أداء واجباتهم الوطنية 
  ".والتشريعية

الكفّ عن المهازل الفاضحة والممارسات العقيمة والسياسات األمنية "ودعا بحر سلطة رام اهللا إلى 
وذويهم، واحترام حصانتهم البرلمانية، وإعادة االعتبار للقيم " كتلة التغيير واإلصالح "المتخذة ضد نواب

وحذّر النائب األول للمجلس التشريعي السلطة  ".الوطنية التي تلطخت بفعل هذه الممارسات المشينة
سات، وخصوصا من التداعيات السياسية واالجتماعية التي تخلّفها استمرار هذه الممار"وأجهزتها األمنية 

  ".آثارها المباشرة على مستقبل المصالحة الوطنية، والنسيج االجتماعي الداخلي
 أكد النواب اإلسالميون في الضفة الغربية أن هذه االعتقاالت تجاوزت كافة الخطوط الحمراء ،بدورهم

" طينفلس"وشدد النواب في تصريح صحفي وصلت . بحق المنتخبين كممثلين شرعيين للوطن والقضية
 واعتبروها استمراراً لسياسة تكميم األفواه ، على رفضهم لسياسة االعتقال السياسي، أمس،نسخة عنه

  .والتضييق على النواب وأبنائهم ومحاولة لشل نشاطهم واالعتداء على حصانتهم
  13/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  من فتح منازل وسيارات جديدة فياض يمنح ضباطاً": األردنيةالسبيل" .11

أمر رئيس الوزراء الفلسطيني في رام اهللا سالم فياض بمنح كل ضابط في السلطة :  خاص- السبيل
يحمل رتبة عميد فأعلى منزال وسيارة جديدة خاصة في خطوة الفتة توحي بسعيه لتوسيع دائرة الوالءات 

. لفلسطينيةمن حوله بعد إعالن رئيس السلطة محمود عباس عزمه عدم الترشح لالنتخابات الرئاسية ا
إن أحد العمداء في السلطة من حركة فتح قد حصل بموجب هذا " السبيل"وذكرت مصادر مطلعة لـ

 .القرار على سيارتين إضافيتين البنه وابنته
وكشفت المصادر عن مالحظة متغيرات في إدارة فياض لملف الرئاسة الفلسطينية حيث كثف مؤخرا من 

عداده لتولي الرئاسة بعد عباس الذي كان بدوره رئيسا للوزراء في اتصاالته الخارجية، فيما يوحي باست
 .عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

 13/11/2009السبيل، األردن، 
  

  "عرفات حقن بفيروس اإليدز إلخفاء سر تسممه": " اإلسبانيةالموندو صحيفة" .12
 الراحل ياسر عرفات مات مسموماً، سبانية أن الرئيس الفلسطينيإذكرت صحيفة  :وكاالت ال- سبانياإ

   ".حقن عرفات بفيروس اإليدز، بهدف إخفاء سر السم الذي أودى بحياته ولتشويه سمعته"وقالت 
، الثالثاء الماضي، نقالً عن سعيد العساف، طبيب عرفات، في الفترة األخيرة "الموندو"وأضافت صحيفة 
سطينية في مصلحتهم أن يتم التحقيق في أسباب وفاة أبو وال للقيادة الفل) إسرائيل(ال " :من مرضه قوله

عمار، وال أحد يريد أن يعرف أسباب الوفاة، فقد مر حتى اآلن خمس سنوات وال تزال سبب الوفاة 
  ".لغزاً

وأوضحت الصحيفة، أن أحد الباحثين في المركز العلمي لألبحاث التطبيقية الذي أشرف على عالج 
إن الزعيم األسطوري الفلسطيني :"م توجيه إصبع االتهام ألحد، لكنه قالالراحل عرفات، حرص على عد

كأي مكان في العالم عندما يختفي زعيم دولة فإن المستفيدين الوحيدين هم من " :وأضاف". تعرض للتسمم
  .، حسب قوله"حوله، وهم أنفسهم الذين يتولون السلطة اآلن، ولكني ال أفضل الخوض في هذه المسألة

  13/11/2009لسطين، صحيفة ف
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 "أميال من االبتسامات"المجلس التشريعي في غزة يستقبل أعضاء قافلة  .13
" أميال من االبتسامات"متضامني قافلة ) 12/11( استقبل المجلس التشريعي الفلسطيني يوم الخميس:غزة

ن في استقبال  واإلنسانية، وكااإلغاثيةالتي دخلت مؤخرا القطاع المحاصر، تحمل عددا من المساعدات 
ون ؤ أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس، وعدد من أعضاءه، إضافة إلى وزير الش.القافلة د

 بحر في كلمته الترحيبية جهود وفد القافلة وإصرارهم على  وثمن .االجتماعية في غزة أحمد الكرد
أنكم من أحرار العالم، هذا يدل " :الدخول لقطاع غزة، رغم المعيقات التي واجهتهم، ومضى يقول لهم

، معبرا عن تقديره للعمل اإلنساني الذي يقوم به وفد " دول أوربية9ومع حقوق اإلنسان، تجمعتم من 
  .القافلة

  12/11/2009 قدس برس،
  

  هنية يهاتف الحريري ويهنئه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة .14
نظيره اللبناني ) 11-12( وم الخميس إسماعيل هنية ظهر ي. هاتف رئيس الوزراء الفلسطيني د:غزة

  وحكومةً ورئيساًسعد الحريري، وهنأه بنجاحه في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، متمنيا للبنان شعباً
نسخة " المركز الفلسطيني لإلعالم"حسب بيانٍ تلقى ، وأكد هنية خالل اتصاله بالحريري .النجاح والتوفيق

 لإلرادة الوطنية اللبنانية وتكليالً لنجاح الوحدة الوطنية نية يعتبر إنجازاً أن تشكيل الحكومة اللبنا،منه
اللبنانية، مشددا على عمق العالقة الفلسطينية اللبنانية، وطالب بضرورة استمرار التواصل بما فيه خدمة 

  .الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني
  نظيره إسماعيل هنية على اتصاله وتهنئته، مضيفاًمن جانبه شكر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

  .أن الشعب الفلسطيني قادر على تحقيق آماله بالوحدة وإنهاء االنقسام وبناء الدولة
  12/11/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
 ال تقدم في صفقة شاليط: مشعل .15

قدم فـي صـفقة تبـادل       ال يوجد ت  "كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس النقاب عن أنه          : قدمش
وقال خالد  ". األسرى بين االحتالل والفصائل الفلسطينية اآلسرة للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط في غزة           

مشعل في لقاء له مع عدد من قادة األحزاب العربية في العاصمة السورية دمشق إنه لم يتم التوصل ألي                   
ماني يواصل اتصاالته، وإن إدارة الملف من قبل        اتفاق بعد صفقة شريط الفيديو، موضحا أن الوسيط األل        

من جهة أخـرى قـال مـشعل إن الورقـة           ". على أسس محددة وبأسلوب جيد ومدروس     "حماس تسير   "
ما زالت مرهونة بالتجـاوب     " ، وإن المصالحة    "لم تحل جوهر اإلشكال   " المصرية للمصالحة الفلسطينية    

 ."مع التعديالت التي وضعتها الحركة
 13/11/2009ألردن، السبيل، ا

  
 قرار لجنة االنتخابات يؤكد خطأ مرسوم عباس وصوابية موقف حماس: برهوم .16

 حركة حماس أن توصية لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية للرئيس محمود عباس بعدم اعتبرت: غزة
) يناير (مقدرتها على إجراء االنتخابات في الموعد الذي حدده في الرابع والعشرين من كانون ثاني

، كما "يؤكد خطأ الرئيس عباس وصوابية موقفها بأنه ال يمكن إجراء انتخابات قبل انجاز التوافق"القادم؛ 
هذا أمر طبيعي، ألن : "تعقيباً على ذلك" حماس"وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة  .قالت

قف عباس على حساب التوافق االنتخابات يجب أن تكون نتيجة للتوافق وليس خطوة استباقية لتعزيز مو
توصيات لجنة االنتخابات تؤكد خطا محمود ": "قدس برس"وأضاف برهوم لوكالة  ".الوطني الفلسطيني

الذي أكد أنه ال انتخابات " حماس"عباس بإصدار مرسوم بهذا الخصوص، ويوضح صوابية موقف حركة 
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ن قد ذللت عقبة وضعها الرئيس عباس وأشار إلى أنه بهذه التوصيات تكو ".بدون توافق وطني فلسطيني
  .في طريق الوصول إلى المصالحة الوطنية الفلسطينية، كما قال

 13/11/2009قدس برس، 
  

  الرئاسي  حماس لم تقرر بعد ملء الفراغأن يؤكد البردويل .17
 لم تقـرر بعـد مـلء         الحركة  صالح البردويل ان     أكد القيادي في حركة حماس      :ـ اشرف الهور   غزة

ـ   ".الدستوري لمنصب الرئيس  الفراغ  " ال تبكي علـى موقـع      "ان حماس   " القدس العربي "وقال البردويل ل
الماضي، كـون مـدة    ) يناير(، الذي اعتبر انه اصبح شاغرا منذ كانون الثاني          "الرئاسة في هذه الظروف   

ركته لـم   وكشف الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية ان ح        .الرئيس عباس القانونية انتهت في ذلك الشهر      
، "حقا قانونيا "تقرر بعد ان يشغل الدكتور دويك منصب الرئيس الفلسطيني، على الرغم من ان االمر يعد                

  .من قيادة الحركة" قرار سياسي"مشيرا الى ان الموضوع يحتاج الى 
س ، الفتا الى ان حما    "جهل في القانون  "وفي السياق انتقد البردويل تصريحات االحمد، وقال انها تنم عن           

تمتلك اغلبية االعضاء في المجلس التشريعي، وهو ما يمكنها من انتخاب دويك رئيـسا للمجلـس كلمـا                  
  .اجريت انتخابات

ورأى ان تصريحات االحمد التي قال فيها ان مدة دويك انتهت خالل تواجده في السجن االسرائيلي تعـد                  
  ".تساوقا مع مخططات االحتالل"

  13/11/2009القدس العربي، 
  

  بدون المصالحة لن ينجح برنامج المقاومة وال برنامج التفاوض: بيةالشع .18
تقـود  " مراجعة سياسية جادة "دعا كايد الغول عضو اللجنة للجبهة الشعبية الجراء          :ـ اشرف الهور   غزة

  .لصوغ استراتيجية جديدة تعكس توافقا فلسطينيا وتكون اداة توحد في خوض النضال الفلسطيني
 المفاوضات القائم لم يأت بجديد، ورأى ان الوقت غير مالئم لقرار الرئيس محمـود               واكد الغول ان خيار   

  .عباس بعدم الترشح مرة اخرى
واكد انه بدون المصالحة لن ينجح برنامج المقاومة وال برنامج التفاوض، مطالبا بانهاء االنقسام واستعادة               

  .الوحدة وصوغ برنامج تستخدم كل اشكال النضال من اجل تحقيقه
  13/11/2009القدس العربي، 

  
  طلق مبادرة للمصالحة عمادها توقيع الورقة المصرية واستئناف الحوارتالشعبية  .19

أطلق النائب جميل المجدالوي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين مبـادرة              : غزة
اق كل طرف مالحظاته الخاصـة      للمصالحة الفلسطينية، داعياً إلى توقيع الورقة المصرية، مع ارف        ) نداء(

  .عليها، ودعوة مصر الشقيقة كل األطراف الفلسطينية لمواصلة الحوار لمدة يومين حول النقاط الخالفية
  وتتضمن المبادرة النقاط اآلتية

  .أن يوقع الجميع على المبادرة المصرية) 1
  .أن يرفق كل طرف مالحظاته الخاصة مع الورقة الموقعة) 2
شقيقة مصر بدعوة كل األطراف التي شاركت في الحوار الـشامل ولجانـه إلـى مـصر                 أن تقوم ال  ) 3

  .لتواصل الحوار من جديد لمدة يومين انطالقاً من الورقة المصرية وعلى أساسها
ما يتفق عليه في الحوار المحدد المرجعية والمحدد المدة الزمنية يدخل في الورقة المصرية ويـصبح                ) 4

  .جزءاً منها
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 يتفق عليه بين األطراف الفلسطينية المشاركة في الحوار يكون ما جاء في الورقـة المـصرية                 ما ال ) 5
  .ملزماً بشأنه للجميع

  .أي أنه ال يكون أمام المتحاورين الفلسطينيين سوى خيار واحد هو التوافق
ها األشـقاء   بعد يومي الحوار يعلن االتفاق الشامل بالشكل واآلليات التي حضر لها وعمل على أساس             ) 6

  .في مصر
إنني أعتقد أن هذه االقتراحات تستجيب لكل االعتبارات فالورقة المصرية توقع، وتبقى أساساً ومرجعـاً               

  .للحوار ولالتفاق، وتأخذ كل األطراف الفلسطينية فرصة لحوار أخير ال اختالف بعده
   ويقول مجدالني قد يسأل البعض ما هي ضمانات االتفاق؟

 واإلعالن عنها تتضمن اشتراط التوافق، وكل من يأتي للمشاركة في الحوار، سـيكون              ويجيب أن الدعوة  
قادماً على توافق مؤكد، وإال، فإن كل من يخل بهذا االشتراط المعلن يصبح مسؤوالً، أمام شعبه وأمتـه                  

  .عن استمرار االنقسام بكل ما سيجره على القضية والشعب حاضراً ومستقبالً من أخطار
 ومرة أخـرى فالوقـت مـن دمٍ         - النداء   -ي أدعو الجميع لالستجابة الفورية لهذه المبادرة        واضاف إنن 

 .وأرض وكرامة
 13/11/2009الحياة الجديدة، 

  
  يدنا ممدودة للمصالحة على قاعدة التمسك بالثوابت والحق في المقاومة: حماس .20

ية الـسياسية، ووصـوله     أكدت حماس في بيان لها صدر أمس، أنه وفي ضوء فشل مشروع التسو            : غزة
إلى طريق مسدود، نتيجة التعنت اإلسرائيلي، واالنحياز األمريكي الساعي بدوره إلـى تـوفير الغطـاء                
السياسي لالحتالل الستكمال مشاريعه االستيطانية، وعمليات تهويد القدس، ومحاوالت تقـسيم المـسجد             

، وأمام هذا الخطـر     "حماس"فإن حركة   األقصى، تحت ملهاة وذريعة ما يسمى استمرار عملية التسوية،          
القائم، وانطالقاً من مسؤوليتها الوطنية، تؤكد على ضرورة أن يستعيد الشعب الفلسطيني وحدته ولحمتـه               

  .استناداً لثوابتنا الوطنية
 .على تمسكها بالمصالحة على قاعدة التمسك بالثوابت ودعم المقاومة" حماس"وشددت 

  13/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

   تتهم حماس بإدخال مضادات جوية إلى غزة تهيئة لعدوان جديد"إسرائيل" .21
تمكنت من إدخال صواريخ مضادة " حماس"أكدت مصادر أمنية إسرائيلية بأن : رام اهللا ـ أحمد رمضان 

  .للطائرات يمكنها أن تشكل خطرا على المروحيات اإلسرائيلية والطائرات التي تحلق على علو منخفض
كميات ليست قليلة من الوسائل القتالية التي تعرفها المنظومـة          " حماس"ن، إنه بات بحوزة     وقال المسؤولو 
وأشاروا إلـى أن الـصواريخ      . ، الذي يمس بالتفوق الجوي اإلسرائيلي     "تخل بالتوازن القائم  "األمنية بأنها   

 على قطاع   المضادة للطائرات من شأنها أن تقيد نشاطات الجيش وردع إسرائيل من شن عملية عسكرية             
  .غزة

الجهود التي تبذلها حماس إلدخال صواريخ مضادة للطائرات إلى قطاع غزة هي أحـد              "ويتابع هؤالء أن    
إسـقاط  "واعتبـروا أن    ". الدروس األكثر أهمية التي استخلصتها الحركة من عملية الرصاص المصبوب         

  ". طائرة أو مروحية إسرائيلية سيكون إنجازاً دعائياً كبيراً لحماس
هـي كمـا    " ويضيف المسؤولون أن قسماً من الصواريخ المضادة للطائرات التي وصلت إلى قطاع غزة            

  في جنوب  " يسعور"مشيرين إلى أن الصاروخ الذي أسقط طائرة        . يبدو، نماذج صينية للصواريخ الروسية    
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رب ويقول محللـون إن إسـرائيل تـس        . هو صاروخ كتف صيني    2006لبنان في اليوم األخير لعدوان      
  .معلومات من هذا النوع عادة لتمهيد األرضية وتهيئة األجواء لشن عملية عسكرية

  13/11/2009المستقبل، 
  

  يوان نتنياهو ينفي تحميل فرنسا رسالة إلى األسدد .22
بنيامين نتنياهو أمس، ما أوردته تقارير صحافية بأن " اإلسرائيلي"نفى ديوان رئيس الوزراء : وكاالت

س الفرنسي نيكوال ساركوزي رسالة إلى الرئيس السوري بشار األسد، تتضمن موافقة نتنياهو حمل الرئي
  .1967على استئناف المفاوضات على أساس االنسحاب إلى حدود " إسرائيل"

وذكرت اإلذاعة العبرية أن نتنياهو أكد لساركوزي خالل اجتماعهما في باريس أول أمس األربعاء، 
  ".في أي زمان وأي مكان من دون شروط مسبقة"لسلمية مع سوريا استعداده الستئناف المفاوضات ا

من حيث المبدأ بفكرة انسحابها من " إسرائيل"وكانت تقارير إخبارية أفادت بأن رسالة نتنياهو تؤكد قبول 
زفي هاوزر إن " اإلسرائيلي"وقال أمين مجلس الوزراء . الجوالن وتدعو سوريا للتفاوض حول التفاصيل

  .ستعدة لمحادثات للسالم مع سوريام" إسرائيل"
  13/11/2009الخليج، 

  
  "غولدستون" الجيش اإلسرائيلي يعكف على إعداد تقرير لمواجهة ":جيروزاليم بوست" .23

 كشفت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية امس أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا            -د ب أ  -تل أبيب   
ارتكاب جرائم حرب خالل عملية الرصاص المصبوب فـي         جنائيا جديدا في تورط جنود إسرائيليين في        

ويأتي هذا في وقت يسعى فيه الجيش اإلسرائيلي لوضع تقرير لمواجهـة االتهامـات التـي                . قطاع غزة 
  .تضمنها التقرير الذي أعدته لجنة جولدستون

ـ             ي الـشرطة   وذكرت منظمة بتسليم اإلسرائيلية المعنية بحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية أن محقق
) بيت حـانون  (العسكرية اتصلوا بالمنظمة للتنسيق لعقد اجتماع مع عدد من الفلسطينيين عند معبر إيريز              

  . من كانون ثان15لجمع أقوالهم حول مقتل فلسطينيين اثنين في سيارتهما بالقرب من دير البلح في 
همة البحث عـن الفلـسطينيين      وكلفت بتسليم عامال ميدانيا يدعى محمد صباح في قطاع غزة ، بتولى م            

ومنذ نهاية حرب غزة     .الراغبين في رفع شكاوى ضد إسرائيل ونقلهم إلى معبر إيريز لإلدالء بشهاداتهم           
  . فلسطينيا أمام الشرطة العسكرية للجيش اإلسرائيلي30نسقت المنظمة شهادات 

  13/11/2009الرأي، األردن، 
  

  "إسرائيل "خطة موفاز تثير جدالً في .24
وزير " كديما"ال تزال الخطة السياسية التي أعلنها الرجل الثاني في حزب :  أسعد تلحمي-ة الناصر

 اإلسرائيلي مطلع األسبوع، تتفاعل -الدفاع اإلسرائيلي السابق شاؤول موفاز لحل الصراع الفلسطيني 
  .على الساحة السياسية في إسرائيل 

ثالث صفحات من ملحقها أمس لمقابلة مع " يديعوت أحرونوت"وأفردت كبرى الصحف اإلسرائيلية 
لم أنتقل أبداً : "موفاز حاولت خاللها استبيان ما إذا كان الرجل خلع جلد الصقر وتحول حمامة سالم، فقال

وفي ما يتعلق بالسالم أنا واقعي . في كل ما يتعلق بأمن إسرائيل أنا في اليمين... إلى معسكر اليسار 
  ". وفي الوسط

ودخل المعترك السياسي وأصبح ) كان رئيساً لهيئة أركان الجيش( منذ خلع بزته العسكرية وأشار إلى أنه
التوازن بين الرغبة في : "وقال. وزيراً في الحكومتين السابقتين بدأ ينظر إلى األمور في شكل مختلف

يير في منذ خلعت المالبس العسكرية حصل تغ... التوصل إلى تسوية سياسية وبين أمن الدولة يختلف 
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وأضاف أنه سيواصل الترويج ". أفكاري، وأضحت المسائل السياسية تحتل مكاناً أكبر من المسائل األمنية
، وانه سيلقي األسبوع المقبل محاضرة في "كونها الخطة السياسية الوحيدة المطروحة في إسرائيل"لخطته 

  .ؤتمر رؤساء المنظمات اليهوديةاألمم المتحدة، ويلتقي شخصيات من اإلدارة األميركية ويشارك في م
، سواء بالنسبة إلى "ثورية"واختلف المعلقون اإلسرائيليون في قراءة الخطة، فقرأها بعضهم على أنها 

لذا رفضها المسؤولون في الجانبين ألنها "مواقف إسرائيل التقليدية أو مواقف الفلسطينيين المألوفة، 
  ". تضطرهم إلى إعادة التفكير في مواقفهم

  13/11/2009الحياة، 
  

  ناقش إعالن عباس عدم رغبته في الترشح لالنتخابات المقبل" الكنيست" .25
اإلسرائيلي، مساء أمس، خمسة اقتراحات على جدول أعماله، حول ) البرلمان" (الكنيست"ناقش : الناصرة

رة في الرابع إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم رغبته في الترشح لالنتخابات الرئاسية، المقر
  .القادم) يناير(والعشرين من كانون ثاني 

، دان مريدور على أن "الشؤون اإلستراتيجية"فقد أكد الوزير في الحكومة اإلسرائيلية، المسؤول عن 
  .، على حد تعبيره"لن يساهم في تقدم المسيرة السلمية"التهديد باالستقالة من قبل القيادات الفلسطينية 

إذا ما رفض الفلسطينيون استئناف : "ل رده على أحد االقتراحات في الكنيستوقال مريدور، خال
يتعين على "، مشدداً على أنه "المفاوضات مع إسرائيل معتمدين على هذه الفرضية؛ فإنهم لن يحققوا شيئاً

: وأضاف .، كما قال"الفلسطينيين تقديم تنازالت من أجل التوصل إلى تسوية سلمية مثلما فعلت إسرائيل
إن محمود عباس هو شريك في المسيرة السلمية، وإن هذه المسيرة هي أمر ضروري لكال الجانبين "

  ."اإلسرائيلي والفلسطيني، ويترتب حل كافة القضايا بين الجانبين بالتحاور وليس بفرض إمالءات
  12/11/2009 قدس برس

  
  د منهمأتلذّذ بقتل الفلسطينيين والتخطيط لقتل المزي: إرهابي إسرائيلي .26

سجل اإلرهابي اإلسرائيلي يعكوف تايتل سلسلة من اعترافاته المثيرة أمس، في المحكمة            : القدس المحتلة 
اإلسرائيلية بالقدس المحتلة، التي تضمنت اعترافاً صريحاً بقتل فلـسطينيين والتخطـيط لقتـل المزيـد                

هابي تايتل بتنفيذ أربـع عـشرة       واتهمت محكمة االحتالل اإلر    .باإلضافة إلى امتالك األسلحة وتصنيعها    
. عملية إرهابية راح ضحيتها العديد من المواطنين الفلسطينيين ورجال شرطة وبروفيـسور إسـرائيلي             

كل ما قمت به كان في خدمة الرب فقـط ألننـي            "وادعى اإلرهابي اإلسرائيلي خالل جلسة المحاكمة أن        
  ".ل الفلسطينيين وكنت أتلذذ بقتلهمأريد أن يفتخر بي وبما نفذته، وأنا لست نادماً على قت

  13/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "شاليط"بحياة " المقامرة"بوقف " نتنياهو" يطالبن "إسرائيليات" .27
ـ ) إسرائيليات(طالبت نساء    :وكاالت -القدس المحتلة  ، رئيس حكومة االحتالل    )األمهات الثكلى (يدعين ب

جلعـاد  "طالق سراح الجندي األسير لدى المقاومة في غـزة        بإبداء المزيد من الجهود إل    " بنيامين نتنياهو "
  . بحياته" المقامرة"، ووقف "شاليط

والدة الجندي الذي ُأسر    " ميكي غلودفاسر "، و "أيلن رامون "وبعثت كل من أرملة رجل القضاء اإلسرائيلي        
 ُأسر علـى يـد      الذي" ناحشون"والدة الجندي   " استر فاكسمان "، و 2006في لبنان على يد حزب اهللا عام        

ـ 1994حركة حماس عام     نحن نطلب عقد لقاء معك لنـسمع منـك         :"، جاء فيها  "نتنياهو"إلى  " رسالة"م، ب
  ".متى سينتهي هذا الملف وال نحتاج لمزيد من الكفاح من أجله

  13/11/2009صحيفة فلسطين،  
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   إلى بريطانيا على الحدود العراقية فلسطينيا يغادرون مخيم التنفالجئا 50 .28

قالت رابطة الفلسطينيين الفارين من الحرب الطائفية العراقية ان خمـسين الجئـا             :  أشرف الهور  -زة  غ
  . إلى بريطانيا، عبر مطار دمشق الدولياألربعاءمنهم غادروا مساء 

 نسخة منه ان هؤالء الالجئـين       "القدس العربي "وأوضح ماهر حجازي منسق الرابطة في تصريح تلقت         
 في ظروف معيشية 2006) مايو(يم التنف الصحراوي بين سورية والعراق منذ أيار        كانوا يقيمون في مخ   

أعلنت موافقتها على استقبالهم بعـد      'صعبة للغاية وتدهور في جميع مناحي الحياة، الفتاً إلى أن بريطانيا            
  .'قضائهم عدة سنوات في بقعة صحراوية عند الحدود السورية العراقية

13/11/2009القدس العربي،   
  

   شجرة زيتون في الضفة80مستوطنون يقطعون  .29
قام مستوطنون متطرفون أمس بقطع ثمانين شجرة زيتون تعود لفلسطينيين قرب مستوطنة : )ب ف أ(

وأوضحت .  في أجهزة األمن الفلسطينيةومسئولونيتسحار شمال الضفة الغربية، على ما أفاد شهود 
 متراً عن 150شير األشجار المزروعة في بستان يبعد المصادر أن مستوطنين من يتسحار قطعوا بالمنا

  .المستوطنة
13/11/2009الخليج،   

  
  دالئل جديدة حول استخدام المدنيين دروعا بشرية في حرب غزة ": مؤسسة حقوقية" .30

لحقوق اإلنسان على ان استخدام قوات االحـتالل المـدنيين          " الميزان"أكدت مركز   :  سمير حمتو  -غزة  
واورد ،  جريمة حرب، وجريمة ضد اإلنسانية، وفقـاً للقـانون الـدولي اإلنـساني            "و  ه" كدروع بشرية "

 كدروع بشرية من قبـل      استخدمت، في تقريره المحدث المترجم للغة العربية سبع حاالت جديدة،           المركز
االحتالل من بينها ست حاالت وقعت خالل الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، التي شرعت فيها قوات                

  . يوما23ً واستمر على مدى 2008 كانون األول 27الل في االحت
مواصلة قوات االحتالل استخدام المدنيين كدروع بشرية على نحو ينتهك قواعد القانون الـدولي              "ويظهر  

  ".اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وحتى قرارات المحكمة العليا اإلسرائيلية نفسها
13/11/2009الدستور،   

  
  تقدم التماسا لوقف هدم المنازل في جبل المكبر في القدس" ة حقوقيةجمعي" .31

قدم المحامي نصرات دكور من جمعية حقوق المواطن باسم رئـيس لجنـة             :  زهير اندراوس  -الناصرة  
، التماسا الى محكمة الشؤون     "بمكوم"اولياء االمور في حي جبل المكبر، وجمعية حقوق المواطن وجمعية           

س، يطالب المحكمة االمر بتوقيف عمليات الهدم واي اجراءات اخرى ضد البناء غيـر               في القد  اإلدارية
المرخص، طالما لم يتوفر مخطط هيكلي مالئم الذي يمكن من استصدار تصاريح البنـاء فـي القـدس                  

  .الشرقية
13/11/2009القدس العربي،   

  
  تدينان منع إحياء ذكرى عرفات في غزة" مؤسستان حقوقيتان" .32

ة الضمير ومركز الميزان لحقوق اإلنسان أن منع إحياء ذكرى الرئيس الراحل أبو عمار، قالت مؤسس
ودخول مقر رامتان على هذا النحو ووقف فعاليات المؤتمر الصحافي جميعها تشكل انتهاكات صريحة 

. يللقانون الفلسطيني ومساسا بالحريات العامة وال سيما حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع السلم
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وطالبتا الحكومة المقالة باتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان احترام القانون وفرض سيادته ومعاقبة كل 
 .من يخالف القانون وخاصة من األفراد المكلفين بإنفاذ القانون

وبحسب البيان فإن الشرطة واألجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة شرعت في حملة استدعاءات 
 منذ يوم السبت الماضي طالت العشرات من كوادر حركة فتح في قطاع غزة، كخطوة واعتقاالت

 .احترازية للحيلولة دون تمكن الحركة من تنظيم فعاليات إحياء الذكرى الخامسة لرحيل عرفات
كما رصدت المؤسستان مالحقة أجهزة األمن المقالة ألطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر بعد منعهم 

 .ضع ملصقات تحمل صورة الرئيس الراحل وشعار حركة فتحمن و
13/11/2009الشرق األوسط،   

  
   توغالً في الضفة خالل أسبوع واختطفت العشرات 28االحتالل نفذ  .33

 قوات االحتالل المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان قيام أعده رصد تقرير حقوقي جديد: رام اهللا
القتحام واختطاف المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، في معظم اإلسرائيلي بمواصلة أعمال التوغل وا

فخالل األسبوع الممتد من الخامس وحتى الحادي عشر من تشرين الثاني  .أرجاء الضفة الغربية
   عملية توغل على األقل، 28الجاري، نفذت قوات االحتالل ) نوفمبر(

اطناً فلسطينياً، من بينهم اثني عشر طفالً، وقد اختطفت قوات االحتالل خالل توغالتها تلك، أربعين مو
  .حسب ما جاء في التقرير

12/11/2009قدس برس،   
  

  "اإلعالم العربي واإلسالمي مقصر تجاه القدس: "في غزة" مؤسسة القدس"خالل ورشة لـ .34
وذلك فـي   " القدس في وسائل اإلعالم   "نظمت مؤسسة القدس الدولية فرع غزة ورشة عمل بعنوان          : غزة

لكومودور بمدينة غزة بحضور جمع من اإلعالميين واألكاديميين والكتاب، حيث عرضـت فيهـا              فندق ا 
 .أربعة أوراق عمل

وتحدث في الورشة كمال أبو ندى مدير بنك القدس للثقافة والمعلومات، حيث بين أن وسـائل اإلعـالم                  
ط بنقل األخبـار التـي      العربية واإلسالمية تتعامل مع القدس بشكل موسمي وعابر وأن مهمتها تكمن فق           

تحدث في القدس دون الوقوف على األحداث بشكل معمق وبيان خلفيتها والمخططات التي تستهدف مدينة               
 .القدس ومقدساتها

أن جل الشخصيات الرسمية الفلسطينية أصبحت ناقلة للخبر وغير قادرة على توضـيح مجـرى               : وقال
لك لضحالة معلوماتهم التي تنم عن عدم االهتمام بالقدس         األحداث في المدينة المقدسة لوسائل اإلعالم، وذ      

 .وشؤونها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية
من جهته تحدث أشرف المشهراوي عن القدس في وسائل اإلعالم الغربية، حيـث أوضـح أن اإلعـالم               

ك، وبين أن حتى    الغربي يتبني الرواية اإلسرائيلية في التعاطي مع قضية القدس والمسجد األقصى المبار           
بعض وسائل اإلعالم العربية الناطقة باللغة اإلنجليزية متورطة في استخدام تلك الرواية حول ما يجـري                

 .جبل الهيكل بدالً من المسجد األقصى المبارك: في القدس، واستخدام بعض المصطلحات الصهيونية مثل
لية ورقة عمل له في الورشة بعنـوان        من جهته عرض األستاذ كمال حمدان الباحث في الشؤون اإلسرائي         

  "القدس في اإلستراتيجية اإلعالمية العبرية"
13/11/2009السبيل، األردن،   
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  "جهات أجنبية" عاما بتهمة التجسس لصالح 15السجن : غزة .35
أصدرت محكمة عسكرية في قطاع غزة، الخميس، حكماً بالسجن لمدة خمسة عشرة عاماً على : غزة

  .، وبرأت آخراً من التهمة نفسها"تخابر مع جهات معاديةال"شاب اتهم بـ 
12/11/2009قدس برس،   

  
  الفضائية قريباً إلى األثير "فلسطين اليوم" .36

، وهي قناة فضائية عربية "فلسطين اليوم"يتم حالياً وضع اللمسات األخيرة على تحضيرات انطالقة قناة 
دها، وتعود ملكيتها إلى رجال أعمال وإعالم عرب مرخصة في لندن تهتم بالقضية الفلسطينية بكل أبعا

 .  ساعة24، وتبث باللغة العربية على مدار نوفلسطينيي
ويبدو ان هدف القناة األساسي سيكون دعم حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته والعودة إلى وطنه، 

 . " اإلعالميةبأسلوب هادئ وطرح متوازن وااللتزام بالمبادئ المهنية"علماً بأن القناة تعد 
ال تعبر عن رأي جماعة أو فئة بعينها، بل هي قناة لكل «وقبل انطالقتها حرصت القناة على التشديد انها 

الفلسطينيين، كما أنها تعرض الحقائق كما هي وتنسب المعلومات إلى مصادرها من دون تحوير أو 
ف الفلسطيني واألمة، وتفسح المجال تشويه، تبتعد عن اإلثارة والتشهير وكل ما قد يسهم في تمزيق الص
 . »لصوت ورأي الناس ومناقشة جميع القضايا التي تمس شؤون حياتهم

13/11/2009السفير،   
  

  سم النحل عالج للمرضى في غزة .37
عادة ما يتجنب الناس لسعات النحل المؤلمة، لكن في غزة يتهافت مئات المرضى للحصول : )ا ف ب(

 راتب سمور الذي يدير العيادة األولى والوحيدة في قطاع غزة للتداوي عليها من يد المهندس الزراعي
ويتنقل المهندس راتب من مريض إلى آخر داخل عيادته المزدحمة بعشرات المرضى،  . "سم النحل"بـ

 . حامالً صندوقاً صغيراً يحتوي على عشرات النحل ليوجه لكل مريض عدداً من اللسعات في موطن األلم
، وبدأت أعالج المرضى بعد نجاحي في تطبيق ما درسته 2003افتتح المركز في «نه ويشرح سمور أ

تصريحاً من وزارة "، مقرا بأنه ال يملك "في الجامعة في مادة علم الحشرات والنحل على أهلي وأصدقائي
صار بصورة كبيرة أكثر بعد الح"وازداد اإلقبال على العالج بلسعات النحل، بحسب سمور، ثم  . "الصحة

 . وهو يتلقى دوالرين ونصف الدوالر، من كل مريض مقابل كل ثالث زيارات. "اإلسرائيلي
13/11/2009السفير،       

  
  يوصي بقمة عربية لمواجهة التهويد" القدس دين وتاريخ"مؤتمر : عمان .38

عقد الذي اختتمت، أمس، فعالياته في عمان ب" القدس دين وتاريخ"أوصى مؤتمر  :ماهر عريف -عمان 
ودعا . قمة عربية تطرح سبل مواجهة تهويد مدينة القدس الى جانب دعم صمود أهلها وماديا ومعنويا

المشاركون في المؤتمر الذي نظمه المنتدى العالمي للوسطية على مدى يومين بحضور نخبة من علماء 
ثيرها مستقبال وقادة الفكر اإلسالمي الى إنشاء مراكز بحوث ترصد مستجدات الحالة في القدس وتأ

ومأسسة اإلرث الثقافي للمدينة ووضع استراتيجية إعالمية عربية وإسالمية للدفاع عن حقوق أهلها 
وطالب المشاركون أمين عام األمم المتحدة بان كي مون بدعوة الجمعية العامة الى دراسة . األصليين

وحملت . ها من الهيمنة اليهوديةموضوع مقدسات المدينة واتخاذ قرار لوضعها تحت رعاية دولية وحمايت
التوصيات الختامية الدول العربية واإلسالمية المسؤولية األولى في التصدي لمحاوالت طمس الهوية 

  .العربية واإلسالمية
13/11/2009الخليج،   
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 "ال مفاوضات مع االستيطان"الموقف العربي يقوم على انه : عمرو موسى .39

 من القاهرة عبر بترا، أن االمين العام للجامعة العربية عمـرو            ،13/11/2009 الدستور،   ذكرت صحيفة 
ال مفاوضات مع االسـتيطان وال اسـتبعاد القـدس فـي            "موسى، قال ان الموقف العربي يقوم على انه         

  ".موضوع وقف االستيطان وال الستمرار السياسة اإلسرائيلية على ما هي عليه
اهرة عبر مراسلها أحمد رحيم، أن موسى طالـب فـي           ، من الق  13/11/2009الحياة،  وأضافت صحيفة   

ـ     تكثيف الدعم للموقف الفلسطيني والتحـرك لـدى اإلدارة األميركيـة           "مذكرة وزعت على المشاركين ب
واتهم الواليات المتحـدة    ". لوضعها أمام مسؤولياتها ومطالبتها بتحديد التزامها في شكل واضح وصريح         

صوصاً تجاه االستيطان، فضالً عن الموقف األميركي في مجلس حقوق          بالتراجع عن مواقفها السياسية، خ    
  ".هذا يتناقض مع الرغبة في تحقيق السالم وإقامة الدولة"، معتبراً أن "تقرير غولدستون"اإلنسان من 

هـذا  "، من القاهرة عبر قنا، أنَّ عمـرو موسـى قـال إن              13/11/2009الوطن، قطر،   وقالت صحيفة   
 ".ث الموقف العربي فى ظل التعنت والمماطلة االسرائيلية المستمرة إزاء جهود السالماالجتماع ينعقد لبح

 والذى أشـار    2009 يونيو   5ولفت الى البيان الرسمي الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب فى            
خاذهـا  الطلب من لجنة مبادرة السالم العربية بالقيام ببحث الخطوات التى يمكن ات        "فى فقرته االخيرة إلى     

إذا ما تجاوبت إسرائيل مع الجهود العربية والدولية لتحقيق السالم فى المنطقة، وكذلك الخطـوات التـى                 
يمكن اتخاذها اذا ما استمرت إسرائيل فى تعنتها ومماطلتها على أن ترفع النتائج للعرض علـى مجلـس                 

 الفقرة بـصفة خاصـة دعـت    انه من هذا المنطلق وتأسيسا على هذا القرار وهذه"قال موسى  ".الجامعة
السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عقد هذا االجتماع لننطلق إلى بحث الموقف علـى أسـاس مـا جـرى                   

 ".والمماطلة القائمة
  

  ال للحلول المؤقتة وقلق من التراجع االميركي ازاء االستيطان: لجنة المبادرة العربية .40
عربية للسالم الجامعة العربية بطلب انعقـاد مجلـس         أوصى االجتماع الطارئ للجنة المبادرة ال     : القاهرة
اقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة     ...  االسرائيلي، وطرح  -للبحث في سبل تسوية النزاع العربي       "االمن  

، بمـا فيهـا القـدس       1967يونيو عـام    / واالعتراف الدولي بها على اساس خطوط الرابع من حزيران        
واكدت اللجنـة فـي البيـان       ". وان تقبل كعضو كامل في االمم المتحدة      الشرقية، في اطار زمني محدد،      

الرفض القاطع الي اقتراحات او حلول جزئية او        "الختامي لالجتماع الذي عقدته في مقر الجامعة العربية         
، كما اعربت عـن     "مرحلية، بما في ذلك اقتراح الدولة المؤقتة او على اي جزء من االراضي الفلسطيني             

اسـتئناف  "وتمـسكت بـأن     ".  التراجع االخير في الموقف االميركي من سياسـة االسـتيطان          القلق من "
أهمية تحقيق  "وشدد االجتماع على    ". المفاوضات يتطلب وقف االستيطان، بما في ذلك في القدس الشرقية         

هـا  االستمرار فـي جهود   "، داعيا مصر الى     "المصالحة فورا بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني       
  ".لتأمين التوصل الى اتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كل االطراف الفلسطينية

 الفلسطيني خيم على اجواء االجتماع، اذ قالـت مـصادر عربيـة مطلعـة               -وكان الخالف الفلسطيني    
، ان الجانب الفلسطيني طلب في البداية من الجامعة العربية تحميل حماس مـسؤولية تعطيـل                "الحياة"لـ

المصالحة بسبب عدم توقيع الورقة المصرية، كما وقع نقاش حاد بين المندوب السوري السفير يوسـف                
  . احمد ووزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط عندما تطرق االول الى ضرورة حياد الوسيط المصري

13/11/2009الحياة،   
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  لتحريك السالم " رؤية قطر"حمد بن جاسم يقدم للعرب  .41
قدم معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيـة                :  قنا –القاهرة  

ودعا لـدى ترؤسـه    .رؤية قطر لتحريك جمود السالم في الشرق االوسط بين الفلسطينيين واالسرائيليين
اقعية مرتبة  أمس في القاهرة أعمال االجتماع الوزاري للجنة مبادرة السالم العربية الى سياسة جماعية و             

االولويات محددة المفاصل تقوم على المام كامل بحيثيات تفاوض الفلسطينيين لرسـم سياسـة التحـرك                
اننا ال نريد الحرب مشيدا الى حد ما بالموقف االميركي اال انه قال ان تليين هذا الموقف                 "واكد  . الجماعي

تيب بيتهم الداخلي الذي يعـاني مـن        ودعا الفلسطينيين الى تر   " من جانب اسرائيل سيفضي الي التطرف     
الفرقة والتمزق مشددا على ان العالم لن يقر بحقوقنا المشروعة في ظل هذا التمزق في البيت الفلسطيني                 

 .الواحد
13/11/2009الوطن، قطر،   

 
  تراجع تهريب الماشية عبر األنفاق بعد موافقة مصر على إدخالها لغزة .42

األبقـار والعجـول   ( وشهود عيان إن عمليات تهريب الماشـية         قالت مصادر أمنية   : شادي محمد  -رفح  
إلى قطاع غزة عبر األنفاق بين القطاع ومصر، والتي كانت تشهد نشاطا غير عـادي فـي                 ) والخراف

األسابيع القليلة التي تسبق عيد األضحى المبارك، قد تراجعت هذا العام بشكل ملحوظ بعد إعالن القاهرة                
 . رأس عجل إلى غزة بشكل شرعي عبر معبر رفح الحدوديموافقتها على إدخال ألف

وقال منسق عمليات اإلغاثة لفلسطين باتحاد األطباء العرب مصطفى التايه، إن السلطات المصرية وافقت              
على الطلب المقدم من لجنة اإلغاثة والطوارئ باتحاد األطباء العرب إلدخال ألـف رأس مـن العجـول         

 .سبة عيد األضحى المباركواألبقار إلى قطاع غزة بمنا
13/11/2008العرب، قطر،   

 
 يطالب الزعماء العرب بقمة عاجلة حول القدس" القدس دين وتاريخ"مؤتمر  .43

دعا المؤتمرون في توصيات مؤتمرهم الذي نظمه المنتدى العـالمي للوسـطية، القـادة              : هديل الدسوقي 
لعملية تهويد المدينة، والعمل علـى دعـم        العرب الى عقد قمة عربية تبحث مسألة القدس ووضع البدائل           

صمود اهلها ماديا ومعنويا واعالميا، وضرورة الوحدة الفلسطينية وااللتقاء حول قضية القدس وتجـاوز              
  . الخالفات القائمة

ودعا المؤتمر في توصياته امين عام االمم المتحدة بان كي مون الى العمل على دعوة الهيئة العامة لالمم                  
اسة موضوع المقدسات االسالمية والمسيحية واتخاذ قرار لوضعها تحت رعاية دولية كي ال             المتحدة لدر 

تبقى تحت الهيمنة اليهودية، مثلما طالب الهيئات الدولية بضرورة الحفاظ على المواقع االسالمية ووقـف               
 المدينـة   جميع اعمال االستيطان والتهويد في القدس والحفاظ على الطابع العربي واالسـالمي لمرافـق             

  . المقدسة
واوصى المشاركون بترسيخ حب القدس في نفوس وعقول االجيال القادمة، والعمل علـى نـشر ثقافـة                 
القدس في الدول المشاركة في المؤتمر، والعمل على ابراز قيمة بيت المقدس في احيـاء روح التعـاون                  

  . قرارات المنظمات الدوليةوالتعايش الديني، ونشر الوعي بانتهاكات اسرائيل للقانون الدولي ول
13/11/2009السبيل، األردن،   

  
  اتحاد الصحفيين العرب يدعو لدعم صمود القدس ويطالب باإلفراج عن األسرى  .44

دعا اتحاد الصحفيين العرب المؤسسات السياسية والشعبية العربية على امتداد الـساحتين            :  بترا –القاهرة  
ة القدس وصد العدوان عن المسجد األقـصى وافـشال حـصار            اإلقليمية والعالمية الى دعم صمود مدين     
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وحذر االتحاد فـي بيـان      . المدينة المقدسة بكتل استيطانية ضخمة تستهدف عزلها عن الضفة وتهويدها         
صدر في ختام اجتماعات مكتبه الدائم في القاهرة امس، من أية محاولة تستهدف تأخير تـسوية قـضية                  

 او ذرائع وقال انه يدين هذه المحاوالت التي يرفـضها الفلـسطينيون             القدس او إرجائها تحت اية دوافع     
ان على كـل    " دورة القدس "ودعا االتحاد الذي اطلق على دورة المكتب اسم         . والعرب والمسلمون جميعاً  

  .األقالم العربية ان تتجه للدفاع عن المدينة العربية وفضح عمليات تهويدها
من اجـل اإلفـراج عـن الـصحفيين         " إسرائيل"العالم للضغط على    ودعا االتحاد كذلك قادة الرأي في       

واطالق سراح األسرى الفلسطينيين الذين     " إسرائيل"الفلسطينيين والسوريين وجميع المعتقلين في سجون       
يقدر عددهم بأكثر من احد عشر ألف أسير فلسطيني مؤكدا تضامنه مع هـؤالء الـصحفيين واألسـرى                  

  .المناضلين
13/11/2009 الرأي، األردن،  

  
  قانونيون عرب يطالبون بتحقيق دولي في جرائم االحتالل .45

دعا خبراء حقوقيون الحكومات العربية ومنظمات المجتمـع المـدني إلـى            :  غريب الدماطي  -القاهرة  
ممارسة ضغوط على األمين العام لألمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليـة، بهـدف فـتح      

  ".غولدستون"في غزة وفقاً لتقرير " اإلسرائيلية"رائم تحقيق بشأن الج
الدور العربي  .. تقرير غولدستون "وقال األمين العام التحاد المحامين العرب إبراهيم السماللي أمام ندوة           

، نظمها االتحاد، أول أمس، إن التقرير يمثل صفعات متتالية للكيان الصهيوني الـذي              "والدولي المطلوب 
ولفت إلى  . قانون الدولي، منتقدا ما أسماه بحالة الخنوع والرضوخ والشلل العربي الرسمي          أدمن انتهاك ال  

ضرورة أن تتقدم السلطة والمنظمات غير الحكومية العربية والدولية بطلبات إلى المدعي العام للجنائيـة               
  .الدولية بفتح تحقيق

13/11/2009الخليج،   
  

   الحاخامين التي تبيح قتل العرب والفلسطينيينهيئة علماء المسلمين العراقية تندد بفتوى .46
العراقية األفكار اليهودية المتطرفة والمنحرفـة      " هيئة علماء المسلمين  "استنكرت  :  زيدان الربيعي  -بغداد  

التي تكشف عن الطابع الخرافي واالنحراف الفكري والعقدي الذي ينتهجه حاخامات اليهود ضـد غيـر                
ونددت الهيئة بفتوى الحاخامين اليهوديين التي تبـيح        . ي األراضي المحتلة  اليهود وبخاصة الفلسطينيين ف   

موضحة أن الحاخامين تناوال في جميع صفحات الكتاب الذي تضمن الفتـوى            . قتل العرب والفلسطينيين  
نظريات تدعو إلى قتل غير اليهود، كما أوردا فيه فتاوى أصدرها حاخامات يهود تدعو إلى قتـل غيـر                   

وأشارت الهيئة الى ان الحاخامين يشجعان على ارتكاب أعمال إرهابية ضد الفلـسطينيين،             . اليهود أيضا 
ويبيحان قتل حتى األطفال بمجرد تواجدهم في الطرق بذريعة أنهم سيلحقون الـضرر بـاليهود عنـدما                 

  .يكبرون
13/11/2009الخليج،   

  
   مؤتمراً دولياًساركوزي يطرح على عباس ونتانياهو افكاراً تمهد للمفاوضات وتشمل .47

عرض الرئيس نيكوال ساركوزي علـى كـل مـن          :  محمد يونس  - رندة تقي الدين ، رام اهللا        -باريس  
الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو افكاراً تمهد السـتئناف المفاوضـات              

  .وتشمل عقد مؤتمر دولي للسالم في موسكو
ـ     ان ساركوزي اجرى اتصاالً هاتفياً مع عباس مساء الثلثـاء          » الحياة «واكدت مصادر فرنسية مطلعة ل

واضافت ان ساركوزي عرض علـى      . قبل ان يستقبل نتانياهو االربعاء، ليعود الى االتصال بعباس امس         
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وعلم ان تكتم جميـع االوسـاط فـي         . نتانياهو افكارا لدفع عملية السالم كان سبق ان اثارها مع عباس          
 العربية، ازاء تفاصيل هذه االفكار، مرده الى ان الجانب الفرنسي لـم يطرحهـا علـى                 فرنسا، بما فيها  

  .الحليف االميركي بعد
الضرورة الملحة إلعـادة    «وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ساركوزي أكد لعباس في اتصال هاتفي             

وعلـى رغـم أن     . »تإطالق عملية السالم، وأثار معه الشروط التي تسمح باستئناف سريع للمفاوضـا           
في باريس رفضت اإلفـصاح عـن تفاصـيل         » الحياة«مصادر ديبلوماسية فرنسية وعربية تحدثت إليها       

سـيكون  «األفكار التي عرضها ساركوزي، فإنها شددت على أن أي مسار يفكر به الـرئيس الفرنـسي                 
  .لى هذا األساس، كونه يدرك أنه ال يمكن دفع األمور قدماً إال ع»األساس فيه للدور األميركي

13/11/2009الحياة،   
 

   الفلسطينية-الرئيس البرازيلي يقترح نفسه وسيطا لمفاوضات السالم اإلسرائيلية .48
" إسـرائيل "اقترح الرئيس البرازيلي، لوال دي سيلفا، نفسه وسيطا الستئناف المفاوضات بـين             : تل أبيب 

لي، شيمعون بيريس، الذي ينهي اليوم زيارة       والفلسطينيين وجميع الدول العربية ، وقال للرئيس اإلسرائي       
، الذي يصل   )أبو مازن (لبيونس آيرس، إنه مستعد لطرح الفكرة على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس            

  . وإنه واثق من قبوله الفكرة. اليوم إلى البرازيل
  . وقال إن السالم في الشرق األوسط هو مصلحة برازيلية وعالمية

يريس مرة أخرى حيث قال إنه مستعد للقاء جميع األطراف العربية واإلسـرائيلية             فاجأ دي سيلفا ضيفه ب    
وكل طرف تتجاهله، سـتجده عقبـة فـي         . فالسالم يصنع مع كل األطراف    . "بما في ذلك حركة حماس    

تريدون سـالما حقيقيـا     ) اإلسرائيليين(فإذا كنتم   . لذلك، ال بد من الحديث مع الجميع      . طريقك في ما بعد   
عليكم أنتم والفلسطينيون أن تدركوا أن للسالم ثمنا باهظا         «: وأردف يقول . »ن تتحدثوا مع الجميع   عليكم أ 

  .»ألن ثمن الحرب أكبر وأخطر بكثير. يجب دفعه، وال يجوز البخل في دفعه
13/11/2009الشرق األوسط،   

  
 على قتل مدنيين في غزة " إسرائيل"مفوضة دولية تطالب مجلس األمن بمعاقبة  .49

"  إسـرائيل " أوضحت المفوضة السامية لحقوق االنسان نافي بيالي لمجلس االمن الـدولي ان              :يوركنيو
ـ        وقالـت  . اراض عربية في القـدس الـشرقية   " مصادرة"تتحمل مسؤولية مقتل مدنيين في غزة والقيام ب

والسلم يبـدو   التأثير السيء لالفالت من العقوبة فيما يتعلق بحقوق االنسان          : " بيالي في تقرير خطي ان    
جليا في االراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أكده تقرير لجنة البحث عن الحقائق التابعة لالمم المتحـدة            

 ".برآسة القاضي الدولي ريتشارد غولدستون
في غـزة اطلقـت     " الفصائل الفلسطينية المسلحة  : "وفي كلمة القتها أمام المجلس الدولي، قالت بيالي ان        

ما ادى الى مقتل مدنيين اسرائيليين وتسبب في اصابات         "  إسرائيل"مورتر على جنوب    صواريخ وقذائف   
العقوبات الجماعية التي تتمثل في الحصار االسرائيلي الكاسح وعدوانها العسكري          "وأضافت ان   . بجراح

تهاكات تقـع   المدمر ليست اال انتهاكا لحقوق االنسان الدولية ولقانون حقوق االنسان، وبالقدر ذاته من االن             
عمليات االخالء القسري للعرب وتدمير المساكن ومصادرة اراضي القدس الشرقية المحتلـة لمـصلحة              

 ".المستوطنات االسرائيلية
السالم واالمن سيظالن عصيين على متناول سكان      "وخاطبت بيالي رئيس المجلس في رسالتها بالقول ان         

  ء الحصانة في مواجهة هذه االنتهاكات والتأكيد على تنفيذ         المنطقة جميعا ما لم تتخذ اجراءات فاعلة النها       
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ونحث المجلس على اقرار التوصيات الواردة في التقرير حتى يمكـن ضـمان تحميـل               . القانون الدولي 
 ".المسؤولية لجميع الذين ارتكبوا تلك االعمال ودمج ضمانات حقوق االنسان في جهود تحقيق السالم

12/11/2009القدس، فلسطين،   
  

  ميليباند وكي مون يطالبان عباس بالتراجع عن عدم الترشح .50
أعلن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أمس، إن عباس تلقى اتصاالً هاتفياً مـن األمـين                 ): ب.ف.أ(

الذي أكد دعمه له وطالبه بالعدول عن قراره بعدم الترشح لالنتخابـات            "العام لألمم المتحدة بان كي مون       
، وأعلن المصدر ذاته أن عباس تلقى اتصاالً مماثالً من وزير خارجية بريطانيـا ديفيـد                "لمقبلةالرئاسية ا 

دعمه للرئيس عباس وطالبه بالعدول عن قراره بعـدم الترشـح لالنتخابـات الرئاسـية      "ميليباند أكد فيه    
  ". المقبلة

13/11/2009الخليج،   
  

 برمان والمطالبة باعتقالهوقفة احتجاجية في الهاي للتنديد بزيارة لي: هولندا .51
المنتـدى الفلـسطيني للحقـوق       " بتنظيم مـن   تظاهر العشرات من المؤيدين للقضية الفلسطينية      :روتردام
 أمام  ،)11/11(في هولندا بالتعاون مع المؤسسات الداعمة للقضية الفلسطينية، أمس األربعاء           " والتضامن

ي قام بها وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمـان         مقر البرلمان الهولندي، احتجاجاً على الزيارة الت      
إلى الهاي، منددين في الوقت ذاته باستقباله من قبل المسؤولين الهولنديين، ال سيما وأن ليبرمـان هـو                  

  .، على حد تعبيرهم"مجرم حرب"
وزيـر  محكمة العدل العليا في الهاي باتخاذ خطوات من أجل اعتقـال             المنظمة   وطالبت تلك المؤسسات  

الخارجية اإلسرائيلي، ال سيما وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة بشأن الحرب علـى                
في القطاع مطلع العام    " جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية    "غزة، قد اتهمت الجانب اإلسرائيلي بارتكاب       

  .الجاري
12/11/2009قدس برس،   

  
  تحديات ما بعد أبو مازن .52

  ادريسمحمد السعيد 
من الصعب قبول أن التعليق المثير الذي جاء على لسان وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون 

عزمه على عدم ترشيح نفسه مجدداً في ) أبومازن(حول إعالن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
س نفسه أو في يونيو سواء كانت في يناير حسب إعالن عبا(االنتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة 
فالوزيرة لم . كان محض صدفة، أو أنه ال يحمل معاني مهمة) القادمين حسب ورقة المصالحة المصرية

تسارع إلى إقناع الرئيس الفلسطيني بالتراجع عن موقفه هذا، على نحو ما فعل رجاله وزمالؤه في قيادة 
 االتفاق عليه سواء داخل اإلدارة األمريكية ، ولكنها تعاملت مع القرار وكأنه أمر واقع سبق"فتح"حركة 

احترامها الهائل للرئيس عباس "فبعد أن عبرت الوزيرة هيالري كلينتون عن . أو بمشاركة أطراف أخرى
أكدت عزمها العمل معه مستقبالً في أي صفقة جديدة يعمل فيها من " وقيادته للشعب الفلسطيني لعقود

  .مأجل المساعدة على تحقيق هدف السال
هل يمكن أن تكون واشنطن قد وصلت إلى قناعة بأنها قد استنفدت كل ما لدى الرئيس الفلسطيني من 
إمكانات وقدرات للتنازل، وأنها أضحت تتطلع إلى قيادة فلسطينية أخرى جديدة تملك من البريق ما يفتقده 

 جديدة تفرض استمرار أبومازن، وتكون قادرة على تقديم تنازالت أخرى جديدة ضمن عملية سالم أخرى
في ضم األراضي وإكمال مشروع الدولة اليهودية على معظم أراضي فلسطين، " إسرائيل"معادلة تقدم 
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وتفرض أيضاً وجود عملية سالم ترفع شعارات براقة قادرة على خداع الفلسطينيين والعرب واالنجرار 
شروع السالم الذي بدأ في مدريد إلى عملية تفاوض في طريق ليست له نهاية على نحو ما حدث منذ م

 أي منذ ثمانية عشر عاماً ولم يحقق شيئاً للفلسطينيين سوى انقسامهم حول محتوى المشروع 1991عام ،
  الوطني الفلسطيني وفي قلبه المقاومة كخيار فلسطيني لتحرير األرض المغتصبة؟

باتت معروضة للتسوية " لةفتحاوية بدي"هذا السؤال في حاجة إلى بحث حقيقي في ظل ظهور أسماء 
نائب محمود ) أبو ماهر(لتولي منصب الرئاسة الفلسطينية بعضهم مطروح للتمويه مثل محمد غنيم 

عن القيام بالمهمة، ومثل مروان البرغوثي )  عاما75ً(عباس في قيادة فتح الذي يمنعه تقدمه في السن 
ستدخل شريكاً أساسياً مع " إسرائيل"انت إال إذا ك(الذي يمنعه سجنه هو اآلخر عن تولي المسؤولية 

، وبعضهم يمكن أن يقبل بالترشيح بل قد يسعى إليه مثل ناصر )واشنطن في الترتيب لهذه العملية الجديدة
القدوة ابن شقيقة الرئيس عرفات ومندوب فلسطين األسبق في األمم المتحدة، ومحمد دحالن وجبريل 

  .الرجوب وغيرهم
على احتمال ابتعاد الرئيس الفلسطيني عن " غير اآلسف"فسر القبول األمريكي هناك احتمال آخر قد ي

موقع صدارة مسؤولية القرار الفلسطيني هو أن يكون سليمان فياض رئيس الحكومة الفلسطينية هو 
المرشح األرجح لتولي الرئاسة الفلسطينية بالتنسيق مع واشنطن من خالل تفاهم مشترك يتم بموجبه 

 من جانب واحد يحظى باعتراف رسمي من قبل 1967دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام إعالن قيام 
التي كشفت رفض بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة " هآرتس"صحيفة . الواليات المتحدة ومجلس األمن

في ضدها ) الفيتو(لهذه الفترة ومطالبته الحكومة األمريكية برفضها واستخدام حق الرفض " اإلسرائيلية"
حال عرضها على مجلس األمن، كشفت أيضاً أن اتفاق فياض مع اإلدارة األمريكية حول هذه الفكرة من 

، حيث ستكون السيادة )1967وليس حدود عام  (1948إلى حدود عام " إسرائيل"أن يعيد "شأنه 
  ".على القدس احتالالً، وسيعطي للفلسطينيين حقهم بالدفاع عن النفس هناك" اإلسرائيلية"

قد يكون السؤال عن مدى جدية مثل هذا التوجه مسألة مهمة وضرورية في ظل معلومات تؤكد أن 
نتنياهو ذهب إلى واشنطن خالل األيام الماضية ألسباب كثيرة على رأسها إحباط تعاطي اإلدارة 

طة عنها أنها تقضي بأن تتوجه السل" هآرتس"األمريكية مع هذه الفكرة أو الخطة التي قالت صحيفة 
 1967الفلسطينية والعديد من الدول العربية إلى مجلس األمن واألمم المتحدة لطلب السيادة على حدود ،

كبار لقيام دولة فلسطينية مؤقتة " إسرائيليين"وفي ظل المشروعات البديلة التي تطرح من جانب مسؤولين 
ز وزير الدفاع األسبق بحدود مؤقتة خاصة مشروع ايهود باراك وزير الدفاع ومشروع شاؤول موفا

باراك اقترح مشروعاً لتحريك الجمود الحالي في عملية . والرجل الثاني في حزب كاديما المعارض
من أراضي الضفة الغربية، يليها إجراء % 60السالم بإقامة دولة فلسطينية فورية على مساحة 

. د واألمن في غضون عامينمفاوضات حول القضايا األساسية للتسوية خاصة القدس والالجئين والحدو
تقضي بقيام دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، باإلضافة إلى " خطة سالم"أما موفاز فقد اقترح هو اآلخر 

  ".حماس"طرح إمكانية التفاوض والتفاهم مع حركة 
 قرار الالفت لالنتباه هنا أن خطة موفاز تتحدث أيضاً عن الحاجة إلى قيادة فلسطينية تتفهمها، ما يعني أن

أبومازن التنحي أو عدم ترشيح نفسه في االنتخابات القادمة جاء على الهوى األمريكي والهوى 
أال ينسحب، والذي قد " كزميل"ربما باستثناء شمعون بيريز رئيس الكيان الذي ناشد أبومازن " اإلسرائيلي"

 المزيد من االرتباك واالنقسام يكون وقد ال يكون صادقاً في هذه الدعوة التي ربما تكون للتمويه وإلحداث
في صفوف حركة فتح بين من هم حريصون على بقائه وبدأوا في تسيير مظاهرات التأييد والدعوة له 

  .بالعدول عن موقفه، وبين من هم يتأهبون للظهور كبدالء للرئيس الفلسطيني
عة نتنياهو بأن عملية الحديث عن البديل لعباس وطرح كل هذه المبادرات اآلن يتوافق تماماً مع قنا

السالم ستبقى معطلة حتى نهاية الوالية األولى للرئيس األمريكي باراك أوباما على األقل ألسباب كثيرة 
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تخص الحال االنقسامي للفلسطينيين، وانشغال اإلدارة األمريكية في قضايا وملفات أخرى أهم، خاصة 
اآلن في " إسرائيل"ة من ممارسة أي ضغوط على أفغانستان وإيران والعراق، ومخاوف اإلدارة األمريكي

ظل التراجع الملموس في شعبية أوباما، وهو التراجع الذي أشعر المنظمات الصهيونية واليهودية في 
  .الواليات المتحدة بقوتها وشجعها على االستقواء والتمرد على إدارة أوباما

 الكونجرس الذي يقضي بمنع الرئيس ولعل في المشروع المقدم من أقطاب المعارضة الجمهورية في
األمريكي من تعطيل نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس ما يؤكد أن هذه المنظمات قادرة على 

  .ممارسة الضغط القوي على الرئيس
هذه القاعدة بانسداد أفق عملية السالم من جانب نتنياهو معناها المباشر أن يواصل تنفيذ مشروع تهويد 

والتوسع في االستيطان مستفيداً من حالة الجمود المتوقعة في عملية السالم، ومراهناً " اإلسرائيلية"ولة الد
على أن مرحلة ما بعد انتهاء الجمود هذه ستأتي ضمن واقع سياسي جديد على األرض يحول دون 

  ".إسرائيل اليهودية"أساسية تضر بمشروع " إسرائيلية"فرض أي تنازالت 
  13/11/2009الخليج، 

  
  أية بدائل وسيناريوهات تنتظرنا؟ ..بعد وصول خيار المفاوضات طريقا مسدودا .53

  عريب الرنتاوي
لم تعد العودة للمفاوضات من دون تجميد كامل لالستيطان ، خيارا ممكنا ، فلسطينيا على األقل ، سـيما                   

اب الـذكرى الخامـسة     بعد أن أوصل الرئيس عباس الموقف إلى ذورته ، إلى نقطة الالعودة ، في خط              
  .لرحيل ياسر عرفات أمس األول

وفي ظني أن القبول بأي عرض أقل من التجميد الكامل لالستيطان بما في ذلك النمو الطبيعـي ، وفـي                    
كامل المناطق بما فيها القدس ، لم يعد خيارا بل انتحار ، سواء أقدم عليه أبو مازن أو من سيخلفه مـن                      

بعدم الترشح ، وتهديداته باالستقالة مبكرا مـن مختلـف          " رغبته"لرئيس على   القادة الفلسطينيين إن ظل ا    
  .مناصبه

حسنا ، قد ال يستطيع أبو مازن أن يضمن الحصول على تجميد كامل وشامل لالستيطان ، كشرط لبـدء                   
المفاوضات ، لكن العمل جار على جعل هذا المطلب واحدا من مرجعيات عملية السالم ومعيارا لنجاحها                

فالمفاوضات قد ال تبدأ بوقف االستيطان ، ولكن المأمول أن تنتهي بإزالته ، أو إزالة جزء رئيس منـه                   ،  
  .على أقل تقدير

إذا عجز العالم عن إرغام نتنياهو وحكومتـه        : مثل هذا الرهان غير مقنع لكثيرين ممن يقول لسان حالهم         
لفه ، على تفكيـك المـستوطنات ، لتبقـى          على تجميد االستيطان ، فلن يفلح أبدا في إرغامه أو من سيخ           

األمـر  "النتيجة أن التوسع االستيطاني الذي سيتحقق في أثناء عملية التفاوض ، سيضاف بـدوره إلـى                 
، والحقائق المفروضة بقوة الدبابة والجرافة على األرض ، وسيكون مشموال بتبادل األراضي في              " الواقع

  ".األراضي المتنازع عليها"حصة إسرائيل من أحسن األحوال ، إن لم يكن قد احتسب على 
على أية حال ، ال أستطيع أن أجد سيناريو واحدا مقنعا ، يمكن أن يتيح الجمع بين استئناف المفاوضـات        

أو " المطلب الذي صـار شـرطا     "واستمرار االستيطان ، وال أرى في األفق بوادر تراجع فلسطيني عن            
وفي مقدمها وقف االستيطان بالكامـل ،       "  ومستلزماته وشروطها  جنوح إسرائيل لخيار السالم   "إرهاصات  

  .األمر الذي ينذر بازدياد األمور تعقيدا
كما يقال ، أن استعصاء المفاوضات وتردي عملية السالم هذه المـرة ، يثيـر شـهية                 " الطين بلة "ويزيد  

ولون في إطالق التصريحات    ، حيث يتبارى المسؤ   " للتنظير والتحليل والتقييم واالستشراف   "أركان السلطة   
المتشائمة ، والتي تكاد تالمس تصريحات وتحليالت المعارضة اإلسالمية من حماس إلى الجهاد ، األمر               
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الذي سيجعل استدارتهم الكاملة الالحقة صعبة للغاية ، ويعقّد عودتهم إلى مائدة المفاوضـات ، ويجعلهـا       
  .أكثر كلفة ومخاطرة

 عامـا علـى     18أن المفاوضات وصلت بعـد      " المفاوضات حياة "صاحب  فأن يقول كبير المفاوضين ،      
وأن يقول أن استقالة عباس     ...انطالقتها إلى طريق مسدود ، فهذا أمر يقربه من حماس والجهاد والشعبية           

تعني أن ال سلطة وال حكومة وال وزراء وال نواب ، فمعنى ذلك حل السلطة أو انهيارها ، وهذا مطلب                    
وأن يقول الرئيس عباس وأمام     "...السلطة مشروع دولة  "ن الذين ما عادوا على ثقة بأن        لبعض الفلسطينيي 

أنا شخـصيا   : "عشرات ألوف الفلسطينيين الذين احتشدوا أمس إحياء لذكرى استشهاد أبو عمار الخامسة           
أننا ردا على مطالبات عربية ودولية بالعودة للمفاوضات قبل وقف االستيطان ، فمعنى ذلك              " مش ح أقبل  

نقترب شيئا فشيئا من نقطة الالعودة ، فما الذي يمكن أن تأتي به قادمات األيـام ، وأيـة سـيناريوهات                     
  .تنتظرنا ؟

بعد أن فشلت المحاوالت    " خط نهاية المفاوضات  "أغلب الظن ، أن السيناريو األكثر ترجيحا سيركز على          
ت تتكثف الجهود اآلن بحثا عن ضـمانات ،         لرسم خط بدايتها وشروط انطالقتها ، وعند هذه النقطة بالذا         

وهي جهود تدعمها واشنطن ودول أوروبا واالعتدال العربي ، لكن هذا ليس سيناريو واحدا صعبا مـن                 
  .عدة سيناريوهات أشد صعوبة

السلطة تعلن من جانب واحد عن قيام دولتها علـى خطـوط الرابـع مـن حزيـران                  : السيناريو الثاني 
ة ، تعترف بها بعض الدول ، وربما الواليات المتحدة كـذلك ، ويـصبح كـل                 وعاصمتها القدس الشرقي  

الوجود اإلسرائيلي داخل هذه المناطق وجودا عدوانيا وغير شرعي ، إسرائيل قد ترد بخطوات أحاديـة                
من جهتها كأن تضم الكتل االستيطان ومناطق في القدس وغيرها إليها ، رسميا ونهائيا ، وال أحد يدري                  

مـشروع دولـة ذات   "قيمة المضافة لهكذا سيناريو ، وما مخاطر واحتماالت تحوله عمليا إلـى           ما هي ال  
  .الذي يرفضه الفلسطينيون نظريا ، سؤال مشروع آخر" حدود مؤقتة

، فاوسلو ومن قبله مدريد حمال      " رد األمانة إلى أصحابها   "يتحدث عن حل السلطة و    : وثمة سيناريو ثالث  
سلطة تتحول إلى مقبرة لهذا الوعد والحلم ، جـراء التعنـت اإلسـرائيلي ، هـذا                 وعدا بالدولة ، فإذا بال    

صراع بين  : ، ويعيد المسألة برمتها إلى أصلها     " االحتالل المريح ، أو الديلوكس    "السيناريو يطوي صفحة    
قوة احتاللية استعمارية من جهة وشعب خاضع لالحتالل من جهة ثانية ، لكن هذا الـسيناريو ال يجيـب                   

لى مصير ما يزيد عن مليون مواطن متعلق معيشيا بالسلطة ومؤسساتها وأجهزتها ، فضال عن كونه ال                 ع
  .يجيب على األسئلة المتعلقة بمصير قطاع غزة

، " الغمامة"وثمة سيناريو استمرار القديم على قدمه ، سواء ببقاء أبو مازن أو برحيله ، حتى تنطوي هذه                  
ا الماراثوني حول المصالحة والوحدة الوطنية ، ونعلق عمليـة الـسالم            وربما نعود بعد حين إلى حوارن     

والمفاوضات كما علقت من قبل ، وأحيانا لسنوات ، إلى أن تنضج شروط أخرى وتلوح في األفق بوادر                  
  .ومبادرات جديدة
ت خصوصا إذا ما استمر التعدي اإلسرائيلي علـى القـدس والمقدسـا           " االنتفاضة الثالثة "وثمة سيناريو   

واألقصى ، وإذا ما استمر التوسع االستيطاني في الضفة وحرب التجويع واإلبادة في القطاع ، وإذا مـا                  
استطال االنحباس في عملية السالم وانسداد أفق الحل وشيوع اليأس واإلحباط ، إلى غير ما هنالك مـن                  

  . غير بعيدعوامل كفيلة بتفجير انتفاضة ثالثة ورابعة ، إن لم يكن اآلن ، ففي مستقبل
والخالصة ، أن المستقبل الفلسطيني الذي طالما عانى من الغموض واالنفتاح على المجاهيل والمغاليق ،               
يبدو اليوم أكثر غموضا وانفتاحا على شتى الخيارات والبدائل والسيناريوهات ، لكن الحقيقـة التـي ال                 

سطيني على هذا الحال ، يصبح يومـا        تخطئها العين وسط هذا الضباب الكثيف ، أن استمرار الحال الفل          
  .بعد آخر من المحال

  13/11/2009الدستور، 
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  قراءة مغايرة في تقرير غولدستون .54

  محمود المبارك
يخطئ من يظن أن تقرير لجنة مجلس حقوق اإلنسان األخير، المعروف اختصارا بتقريـر غولدسـتون،               

 الفرحة واالبتهاج التي سادت الساحتين      وبغض النظر عن مظاهر   . جاء منصفا في المهمة التي أنيطت به      
السياسية واإلعالمية في العالم العربي، فإن القراءة القانونية لهذا التقرير ربما أعطت صورة مختلفة عن               

  .القراءة التي تغنى به السياسيون واإلعالميون
ـ   " تبريرا غير مباشر  "بل إنه ليس من المبالغة القول إن تقرير غولدستون شمل            ن االنتهاكـات   لكثيـر م

  .القانونية الدولية التي قامت بها إسرائيل خالل حربها األخيرة على غزة
وقبل الخوض في التفاصيل القانونية للتقرير، يحسن التنبيه إلى أن تجاوزا قانونيا غير مسبوق حدث من                

من قبـل مجلـس     قبل اللجنة المناط بها تقديم هذا التقرير، حين تجاوزت اللجنة صالحياتها المخولة لها              
  .حقوق اإلنسان للبحث في االنتهاكات اإلسرائيلية التي ارتكبت خالل حرب إسرائيل األخيرة على غزة

 12 المنعقد بتاريخ 60/251، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق اإلنسان رقم      2009نيسان  /ففي الثالث من أبريل   
مم المتحدة لتقصي الحقـائق بـشأن       ، أنشأ رئيس مجلس حقوق اإلنسان بعثة األ       2009كانون الثاني   /يناير

التحقيق في جميع انتهاكات قانون حقـوق اإلنـسان الـدولي           "النزاع في غزة، مسندا إليها والية قوامها        
والقانون اإلنساني الدولي التي تكون قد ارتكبت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية التـي جـرى                  

كـانون الثـاني   / ينـاير 18 إلـى  2008كانون األول /مبر ديس27القيام بها في غزة في أثناء الفترة من   
  ".، سواء ارتكبت قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها2009

ولكن اللجنة قامـت مـن      . كما يتضح من هذا القرار، فإن مسؤولية اللجنة محددة بمكان معين وهو غزة            
" إسرائيل والضفة الغربيـة   "دثت في   ذات نفسها ووسعت دائرة التحقيق لتشمل االنتهاكات القانونية التي ح         

إضافة إلى غزة، بزعم أن انتهاكات القانون الدولي في تلك الفترة شملت هذه المناطق، رغـم أن قـرار                   
والمشكلة هنا هي أن اللجنة قامت بتوسيع دائرة عملها من غيـر أسـاس              ! المجلس كان محددا بغزة فقط    

  !قانوني، وهذا يخالف التفويض الذي كلفت به
يجة لتوسعة دائرة التفويض هذه، صار بإمكان اللجنة أن تنظر فيما تـراه انتهاكـات مـن الجانـب                   ونت

الفلسطيني ضد إسرائيل كإطالق الصواريخ على المدنيين اإلسرائيليين، ولوال هذا المدخل المثير للجـدل              
 وإن دلت هـذه     .ما كان التقرير ليخلص إلى أي اتهامات ضد حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المسلحة            

  !المالحظة على شيء فإنما تدل على أن اختيار شخص صهيوني لترؤس هذه اللجنة لم يكن موفقا البتة
ـ           ، فإن من أبجديات اختيار اللجنة لكـي        "نزاهة"وإذا كان المفترض في أي لجنة تحقيق أن تؤدي دورها ب

لترؤس لجنة التحقيق هذه أمـر      وواقع األمر أن اختيار شخص صهيوني       . أن تكون محايدة  " نزيهة"تكون  
يثير تساؤالت عن السبب الذي من أجله غلَّبت لجنة حقوق اإلنسان االعتبارات السياسية على االعتبارات               

الختيـاره رئيـسا    " صدمته"وإذا كان غولدستون نفسه عبر عن       ! القانونية في مسألة قانونية دولية صرفة     
  !تساؤالت غير بريئة عن سبب عدم اختيار لجنة محايدةلهذه اللجنة فمن حق المواطن العربي أن يطرح 

لم توثق جميع الحوادث ذات الصلة التي وقعت        "ليس ذلك فحسب، بل إن اللجنة اعترفت في تقريرها أنها           
لالنتهاكات اإلسرائيلية، حيث   " األنماط الرئيسية "وأنها اكتفت بما يوضح     " في الفترة المشمولة بوالية البعثة    

 حالـة ال تمثـل      36غني عن القول إن     !  حادثة في غزة فقط    36 بأنها لم تحقق سوى في       اعترفت اللجنة 
حتى واحد في األلف من حاالت االنتهاكات القانونية الدولية في غزة، أو جرائم ساعة واحدة من ساعات                 

  .القصف اإلسرائيلي إبان الحرب على غزة
وهي اتهامـات ذات مغـزى   (جماعات المسلحة في السياق ذاته، شمل التقرير اتهامات مبطنة لحماس وال        

تبرير غير  "، والمقصود هنا هو     "مناطق مدنية "في أنهم كانوا يطلقون الصواريخ ضد إسرائيل من         ) خطير
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كما يسمى في القانون الستهداف القوات اإلسرائيلية للمناطق المدنية داخل غزة، قد يستخدم الحقا              " مباشر
  .أثناء المحاكمات إذا ما حصلت

ي إنه إذا كان تقرير اللجنة أقر بأن الجماعات المسلحة الفلسطينية كانت تتخذ من المناطق المدنية حصنا                 أ
لها في إطالق الصورايخ ضد إسرائيل، فإن ذلك قد يكون مبررا كافيا لردة فعل عسكرية إسرائيلية ضـد               

اللهـم إال إذا كـان      ! لمشوهةلست أدري من أين أتى التقرير بهذه المعلومة ا        . (المناطق المدنية في غزة   
  !).لديهم" على أساس معلومات مجمعة"التقرير زعم أن هذه المعلومة تبينت للبعثة 

في حين أن مباشرة أعمال القتال في       "وتضع اللجنة النقاط على الحروف في هذا الشأن حين تصرح بأنه            
 الجماعات المسلحة الفلـسطينية، فـي       المناطق المدنية ال تشكل في حد ذاتها انتهاكا للقانون الدولي، فإن          

الحاالت التي تكون فيها قد أطلقت هجمات بالقرب من مبان مدنية أو مبانٍ محمية، تكون قـد عرضـت                   
  ".سكان غزة المدنيين للخطر على نحو غير ضروري

وفي هذا الكالم ما يعين أي محام يحمل عبء الدفاع عن مجرمي الحرب اإلسرائيليين في حال مثـولهم                  
ام المحاكم الدولية، في أن ما قام به الجيش اإلسرائيلي مـن قـصف للمنـاطق المدنيـة أو المحميـة                     أم

كاألونروا، إنما جاء كرد فعل ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة، التي كانت تطلـق صـواريخها مـن                 
  !مناطق مدنية أو محمية، اضطرت الجيش اإلسرائيلي للرد عليها

مة التي ال تستند على أساس قانوني ضد حماس والجماعـات الفلـسطينية             في جانب آخر، ومن باب الته     
على الرغم من أن األحداث التـي حققـت         "المسلحة، اللهم إال من باب الظن السيئ، يعترف التقرير بأنه           

المساجد ألغراض عسكرية، فإنها ال تستبعد احتمال أن        ) الجماعات المسلحة (فيها البعثة لم تثبت استخدام      
! فبأي حق تثير اللجنة هذا الشك، ما دام أنه لم يثبت لهـا ذلـك؟              ". لك قد حدث في حاالت أخرى     يكون ذ 

  !ولماذا ال يكون مثل ذلك االستنتاج في حق إسرائيل؟
وفي الوقت الذي تقر فيه اللجنة بأن إسرائيل لم تتعاون معها البتة، فإنها تصدر شهادة تخفيف التهمة حين                  

ود التي بذلتها إسرائيل إلصدار تحذيرات عـن طريـق المكالمـات الهاتفيـة              وتسلم البعثة بالجه  "تقول  
والمنشورات واإلعالنات اإلذاعية وتسلم بأن هذه التحذيرات، وخاصة في الحاالت التي كانت فيها محددة              

وكأن من الواجـب علـى   "! بوجه كاف، قد شجعت السكان على ترك المنطقة واالبتعاد عن موقع الخطر 
تقبل جبين الجيش اإلسرائيلي على إنذاره المدنيين من شيوخ وعجزة ورضع في إخالء منازلهم              اللجنة أن   

  !فأي تضليل وتحقير للعقل أكبر من هذا؟! المدنية اآلمنة قبل إطالق الصواريخ عليهم
وكما ال يخفى، فإن القصد هو تخفيف العبء على المدافعين عن المتهمين اإلسرائيليين في حال مثول أي                 

  .هم أمام المحاكم الدوليةمن
أمر مهم، هو أن التقرير اتهم حماس بشكل مباشر بأنها هي التي انتهكت وقف إطالق النار الذي تـسبب                   

أي كأن التقرير يقـول إن      ! في اندالع الحرب، في تبرير آخر غير مباشر للحرب اإلسرائيلية على غزة           
ولـم تكتـرث اللجنـة      ! طلقت الصواريخ أوال  إسرائيل ما كانت لتبدأ الحرب على غزة لوال أن حماس أ          

بالتصريحات التي كان أدلى بها الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر، حين قال في لقاء مع محطة سي                 
  "!إن حركة حماس لم تنتهك الهدنة، وإن حماس لم تنتهك عهدا قطعته على نفسها"أن أن 

 طالما تحدث عن الجندي اإلسرائيلي المأسور، لم        وكدليل آخر على عدم حيادية اللجنة، فإن تقريرها الذي        
يشر ال من قريب وال من بعيد إلى أكثر من عشرة آالف فلسطيني بين مختطف وأسـير فـي سـجون                     

  .ولعل في هذا ما يكفي لتأكيد صهيونية التقرير! االحتالل
لي، حين يذكر التقريـر    ، فتبدو محاباة فاضحة للجانب اإلسرائي     "الدايم"وأما حين يتحدث التقرير عن قنابل       

في حين أن البعثة ليست في وضع يمكنها من أن تعلن علـى نحـو مؤكـد أن القـوات المـسلحة                      "أنه  
، فإنها لم تتلق تقـارير مـن األطبـاء          )الدايم(اإلسرائيلية قد استعملت ذخائر متفجرة معدنية خاملة كثيفة         
عسكرية تفيد بوجود نسبة مئوية مرتفعة مـن        الفلسطينيين واألجانب ممن عملوا في غزة أثناء العمليات ال        
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ولعل ما في هذه العبـارة مـن الـصياغة          ". المرضى ذوي اإلصابات التي تتمشى مع تأثير هذه الذخائر        
  !الملتوية ما يغني عن التعليق

وبأسلوب المخادعة نفسه، يتحدث التقرير عن هجوم الفاخورة الذي ال يمكن قبولـه أو تبريـره، ولكـن                  
وتعترف البعثة، وهي تضع استنتاجاتها القانونية بشأن الهجوم الـذي شـن علـى              "ر بقوله   يضيف التقري 

مفترق طرق الفاخورة، بأن القرارات المتعلقة بالتناسب والتي توازن بين الميزة العسكرية التـي ينتظـر                
ـ                ال تحقيقها والخطر المتمثل في قتل مدنيين هي قرارات تطرح على جميع الجيوش معضالت حقيقية فع

  !وكأن البعثة بهذا القول نصبت نفسها مبررة لجرائم الجيش اإلسرائيلي". في حاالت معينة
وواقع األمر أن مداهنات اللجنة للجيش اإلسرائيلي ال تنتهي في هذا التقرير، فـي حـين أن اللجنـة إذا                    

 اللجنـة ضـد     فاتهامات! سلطت أسهمها على حماس والجماعات المسلحة غالباً ما تنتهي بمفارقة عجيبة          
توحي مالبسات الـضربة    "، أو كما جاء في مكان آخر        .."يبدو للجنة أن  "إسرائيل في الغالب تكون بعبارة      

أمـا  ). من غير جزم أكيد من قبل اللجنة حول هذا االتهام، وإن كان ظاهره اتهاما             .." (أنها ارتكبت عمداً  
، وهذا يعني أنه استنتاج أكيد ال لبس        .."وتخلص اللجنة "حين تسلط أسيافها على حماس فلسان حالها يقول         

  !فيه
ومن هذه المفارقات أيضا، أن التقرير في بعض الحاالت التي وجه خاللها تهمة إلى الجيش اإلسرائيلي،                

من غيـر جـزم أن   (، )13الفصل  (،  "بمثابة جريمة حرب  "أن هذا العمل هو     : تجده يستخدم عبارات مثل   
وب يجيء للتخفيف على المدافعين عن المتهمين اإلسرائيليين فـي          ، واألسل "هو جريمة حرب  "هذا العمل   

  ).حال مثولهم أمام محكمة دولية
في رأي اللجنة أن هذا األمر يتعارض مـع         "،  16أو أن يقول التقرير، كما في أماكن عديدة منها الفصل           

يمثـل  "ن ذلك العمـل     ، في حين أنه في ثنايا اتهامه لحماس يصر التقرير على أ           "القانون الدولي اإلنساني  
يجعل " رأي اللجنة "ولعل األمر الذي ال يخفى هنا هو أن قول          ". جريمة حرب طبقا التفاقية جنيف الرابعة     

قانونية أخرى لفقهاء القـانون     " وجهة نظر "يمكن الخالف حوله، ويمكن قبول      " رأي قانوني "األمر مسألة   
  !ست محسومة هناالدولي قد تختلف مع وجهة نظر كاتبيه، ألن المسألة لي

ختاما، تركت اللجنة مخرجا لكل من إسرائيل وحماس لإلفالت من أي مالحقة قضائية دولية إذا ما أقرت                 
إسرائيل والسلطات في غزة محاكمات داخلية نزيهة وشفافة، ولكنها تركت تقدير ذلـك األمـر لمجلـس                 

  !أي أن االتهامات القانونية قد تنتهي برؤية سياسية! األمن
فالتقرير أغفـل   .  إلى ما أغفله التقرير    -ولو بشكل عابر  -فة إلى كل ذلك، فإن من المهم اإلشارة         باإلضا

من هذه الجـرائم ادعـاءات      . جرائم كبرى اقترفتها وتقترفها إسرائيل أثناء وقبل وبعد الحرب على غزة          
 اإلسرائيلي وزع   نشرتها صحف إسرائيلية أثناء الحرب، وأقر بها الجيش اإلسرائيلي الحقا من أن الجيش            

على مقاتليه فتاوى من قبل حاخامات يهود تفتي بجواز قتل األطفال والنساء والشيوخ في غـزة وعـدم                  
  .إظهار أي رحمة تجاه هؤالء

ووجه التأكيد هنا هو أن هذه ليست مجرد تهمة، ولكنها حقائق نشرتها صحف إسرائيلية ثـم أقـر بهـا                    
يكمن في إصدار هذه الفتاوى، ألن الحاخامات ال يمثلون القيـادة           والجرم هنا ال    . الجيش اإلسرائيلي ذاته  

العسكرية أو السياسية للبالد، ولكن المسؤولية القانونية تقع على عاتق الجيش الذي قـام بتوزيـع هـذه                  
الفتاوى الدينية على الجنود المقاتلين، في إشارة إلى تشجيع الجنود في عدم المباالة في قتل هذه الفئـات                  

وغني عن القول إن إغفال مثل هذه التهمة فيها حماية للجيش اإلسرائيلي            . ة باتفاقية جنيف الرابعة   المحمي
  .من مخالفة جسيمة للقانون الدولي

أيضا، أغفل التقرير مسألة تهويد القدس واالستيطان ومسألة الجدار العازل، وهي مسائل وإن كانت بعيدة               
 لنفسها بتوزيع نطاق عملها، فشملت جميع انتهاكات قـانون          عن مهمة التقرير إال أن اللجنة حين سمحت       

  .حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، كان عليها أن تدرج هذه االنتهاكات القانونية الدولية كذلك
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أغفل التقرير التعرض لحق المقاومة ضد االحتالل، وهو أمر مشروع كما يعلـم غولدسـتون بموجـب                 
ية، ولعل الحديث عن حق المقاومة يفند ادعاءات إسرائيل في أن حربهـا كانـت               القوانين والشرائع الدول  

دفاعا عن النفس، إذ ال يوجد حق الدفاع عن النفس للمحتل في القوانين الدولية، في حين تكفل القـوانين                   
لـو  وغني عن القول إنه     . الدولية حق المقاومة ضد المحتل، وهذا ال خالف فيه بين فقهاء القانون الدولي            
في حربها  " الدفاع عن النفس  "أشار غولدستون إلى حق المقاومة ألسقط نظرية إسرائيل القائمة على زعم            

  .ضد غزة
هذه مجرد نبذة عاجلة، وخالصة القول إن هذا التقرير كمن أعطى حكما بالـسجن لمـدة سـنة واحـدة                    

د المتهم، الذي هـو أشـفق       وترك تنفيذ العقوبة لوال   ! لشخص اقترف جرائم عقوبتها تزيد على مائة سنة       
  !الناس به

  .ومع ذلك فأنا من المسرورين بإخراجه وتمريره في مجلس حقوق اإلنسان، ألنه لبنة أولى
 12/11/2009نت، .الجزيرة

  
  دور أردني أم دور سلطوي؟ .55

  توجان فيصل
 التعقيـد   وإذا كان بعض  . ال توجد على الخارطة العربية ساحة أكثر تعقيدا وغموضا من الساحة األردنية           

وهـي  ، يتأتى من موقع األردن وتشابكه التاريخي مع مجريات أقدم وأخطر قضية ال تزال بـدون حـل                
فإن الغموض نابع من أال أحد كتب تاريخ األردن الحقيقي وال تعمق في محاولة فهم               .. القضية الفلسطينية 

  .مجريات األحداث فيه أوال بأول
ألن عمر المملكة هو من عمر إعالن قانون الطـوارئ          ، م داخلية فهذا التاريخ لم يتسن له أن يكتب بأقال       

وكالهما قائم لحينه بذات مسماه أو باستبداله بتـشريعات غيـر دسـتورية تفيـد ذات                ، واألحكام العرفية 
  .كالذي جرى للنائب السابق ليث شبيالت قبل أيام، ناهيك عن ممارسات خارج القانون تماما.. الغرض

بالنظر لتزامن قيـام إمـارة      ، ين العرب عن كتابة تاريخ األردن فمرده أن معظمهم        أما استنكاف المؤرخ  
اعتبر اإلمارة ثـم المملكـة ناتجـا جانبيـا للقـضية      ، شرق األردن مع اتفاقية سايكس بيكو وما أحاطها   

ومن هنا هم غير معنيين بجهد مخصص له        ، الفلسطينية يجري ترتيب أوضاعه بحل القضية وليس قبلها       
  .ي سوى في استجالب معارك لفظية معهال يجد

كجهـد رافـد إلعـادة      ، وهذا كله يلقي بالمسؤولية في حضن األردنيين ذاتهم إلعادة كتابة تاريخ األردن           
  .توصيف دوره العربي واإلقليمي ليخرج من هذا الحال الذي أوقعته في سياسات قديمة متجددة

بل ظن أنه بدخوله    . زيز وجوده المستقل عن فلسطين    المشكلة األهم أن األردن الرسمي لم يسع حقيقة لتع        
مـا  ، من هنا سعيه لضم الضفة الغربية لألردن      . على خط القضية الفلسطينية يكبر عن اإلمارة التي كانها        

على ما تبقى من فلسطين، حسب ما كان مطروحا مـن الجامعـة             " دولة عموم فلسطين  "حال دون إعالن    
وهو كامل الضفة الغربية بما فيه ما قضمته إسرائيل بعد قرار التقسيم            ، االعربية ومؤيدا من بريطانيا ذاته    

  .48 وبعد حرب عام 47عام 
وكان الرد الرسمي الذي يرفع في وجهنا هو أن األردن بهذا الضم منع إسرائيل من احتالل ما تبقى مـن     

دون ذكـر  ، 67عـام  وهذا الرد ظل قائما حتى بعد أن عادت إسرائيل الحتالل كامل فلسطين        .. فلسطين
، واللتين حولتهما اتفاقية وادي عربة لمستوطنتين دائمتين      ، الباقورة والغمر الواقعتين في األرض األردنية     

  .مع استمرار زعم تحريرهما
،  نسلم بها ما جرى احتاللـه      1994 وتوقيعنا اتفاقية عام     1967وما بين احتالل ما تبقى من فلسطين عام         

وكان من أبرزها   . أهم السياسات األردنية الخارجية والداخلية    ، شبه منفردة ، استمرت تلك المطامح تحرك   
 علـى صـيغة الوفـد       85أيـار   /توافق األردن منفردا مع أميركا نهاية مايو      ، الذي أوصلنا لما نحن فيه    
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مع أن هذه الصيغة كانت قد طرحت على الفلسطينيين         ) حسب مذكرات وزير خارجيتها شولتز    (المشترك  
ورفضتها منظمة التحرير التي أصرت على أن تمثـل        " اتفاقية شباط "شباط من العام ذاته باسم      /في فبراير 

  .ضمن وفد عربي
مضافا العتراضنا على   -وقد حذرنا من اإلصرار على تنازع الوصاية ذاك عند ذهاب األردن إلى مدريد              

فكـان أن   .. ب الـشأن   كون إسرائيل مضطرة للحديث مع الفلسطينيين باعتبارهم أصـحا         -مدريد ابتداء 
كما حذرنا  . وأورثتنا اتفاقية أوسلو التي شملتنا آثارها كما شملت فلسطين        " من وراء ظهرنا  "تحدثت فعال   

، بما فيها ملـف الالجئـين     ، الذي أحيلت إليه أخطر الملفات في مدريد      " المتعدد"من قبول صيغة المسار     
لالجئين والنازحين الواردة فـي     " التوطين "وهو ما حصل وارتد على األردن في صيغة       .. بهدف تجميدها 
  .الذي يطرح صراحة اآلن" للوطن البديل"وصوال ، وادي عربة

فإن الوطن البديل يتضمن عودة بديلة لالجئين كـانوا فـي دول الـشتات              ، ولبيان الفارق بين الصيغتين   
يليـه  ، منـذ زمـن  كما يتضمن إبعاد قطاعات واسعة من أهل الضفة إلى األردن يجري حقيقة           ، األخرى

  . الذي باتت قوانينه وإجراءاته تبحث في الكنيست صراحة48ترحيل لعرب الـ
تجـدر قراءتهـا لمـن يريـدون اسـتكمال          ، وقد واكبنا بالتحليل والنقد تلك السياسات في مقاالت سابقة        

 نـشرت   "مأزق يدعو للقلق  "األولى بعنوان   ، "الجزيرة نت "وأهمها مقالتان على    ، الموضوع المطروح هنا  
نـشرت فـي    " سـور ال يحمـي    .. أعمدة الوهم الـستة   "والثانية بعنوان   ، 2007كانون الثاني   /في يناير 
القطرية فـي   " الراية"نشرت في   " والمصالح.. ما بين الدور  "إضافة لمقالة بعنوان    . 2008حزيران  /يونيو

  . أثناء زيارة بوش السابقة للمنطقة16/1/2008
جرت استعدادات على قدم    ، المخصصة لبحث حل نهائي للقضية الفلسطينية     فعند اإلعالن عن تلك الزيارة      

التي شـملت دول االعتـدال      ، ليتبين أننا لم نكن على جدول زيارته      .. وساق الستقبال الرئيس األميركي   
فجـاءت الـصحافة    . وإسرائيل والسلطة الفلسطينية أيضا، كون بوش التقى عباس بعد لقائه ألولمـرت           

مخاوف "وتتحدت عن   ، "شعور دوائر القرار األردنية بالضيق من تجاهلها أو تهميشها         "الرسمية لتعبر عن  
وألول مرة بعد أن كانت تروج لكون األردن هو مـن           ، "مما يجري من وراء ظهر األردن وعلى حسابه       

  .عادت لتشكو من أن األردن ال يوضع جديا في الصورة، حرك التسوية الموعودة
بـل  ، ليس سياسيا بوضعه في الـصورة     ، أن األردن جرى استرضاؤه   ،  تلك وأسوأ ما في قصة التهميش    

. بزيادة المعونات المقدمة لـألردن مـائتي مليـون دوالر         ، فقد أوعز بوش، وهو بعد في المنطقة      . ماليا
بل إن أميركا قدمته ألن مطالـب مـن ذلـك       . ورضا األردن بهذا يمكن بأنه وضع بطاقة سعر لسياساته        

الرسمية وشبه الرسمية بدليل أنهـا      -تشكل قاسما مشتركا لمقاالت الصحافة األردنية       النوع سبقت وباتت    
القاسم المشترك  ..  التي اشتكت التهميش أو طالبت بالحلول محل المنظمة في التفاوض          -تنشر في الداخل  

 وهو!! كان البحث عن وسيلة للحصول على تعويضات لألردن عن الالجئين الذين سيوطنون نهائيا لديه             
حزيـران  /تحديدا ما جاء صائب عريقات لتذكير األردن به في ندوة مفتوحة عقدها في عمان في يونيـو                

موضـحا أن  ، "من وراء ظهره وعلى حـسابه     "عندما عادت احتجاجات األردن على ما يجري        ، الماضي
  "!!واألردن تحديدا، المعركة مع أميركا وإسرائيل تتعلق بتعويض الدول المضيفة"

تؤكد مـا أعلنـه تقريـر       " تقلص المعونات "لمثارة حاليا حول عجز الموازنة األردنية بسبب        والشكاوى ا 
، مـن أن شـارون    ) سبق أن كتبنا عنـه    (إسرائيلي لكارل سوسمان األستاذ والباحث في جامعة تل أبيب          

ن يكـون   لعبة انتظار غير معلنة مـع األرد      "يقترح  ، "إزالة المملكة المصطنعة  "و" الخيار األردني "ولتنفيذ  
  ".فيها اعتماد األردن على المعونة االقتصادية من المجتمع الدولي قد شكل غياب حصانته

فقد كتبت ذات الصحافة    .  على أقل تقدير   2007وقبل هذا كان أبو مازن هو الذي يهمشنا منذ بداية العام            
اس الـذي تـصرف     إن المسؤولين األردنيين يكابرون إلخفاء غضبهم من عب       "القريبة من الحكومة تقول     

بطريقة استفزازية ومهينة ليس فقط برفض مبادرة األردن لعقد لقاء بينه وبين رئيس وزرائه إسـماعيل                
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"..  بل ألنه قبل بعرض آخر سوري لزيارة دمشق على أمل أن يرضـى مـشعل بلقائـه             ، هنية في عمان  
تم بالتنسيق مع وبمباركة    ، كياكان هدفا تكتي  "لنفاجأ بذات الصحفي يكتب بعد يومين فقط أن ما فعله عباس            

ويأتي في سياق إستراتيجية متكاملـة      .. دول محور االعتدال لمساعدة عباس على الصمود في وجه هنية         
وهذا بعض مـا توثقـه مقالتنـا        ".. تعفي عباس من مسؤولية فشل محاوالت تشكيل حكومة وحدة وطنية         

وصوال لم أسـمته صـحافتنا      ، صادي األردني السياسي واالقت " االرتباك"من تجليات   " مأزق يدعو للقلق  "
نتيجة سياسات تحاول تسويق الدور السياسي اإلقليمـي كـسلعة رئيـسية لجلـب              ، " الشلل أو الغيبوبة  "

  .بدل التركيز على التنمية والتقوية الداخلية االقتصادية والسياسية، المعونات والتعويضات
 تجد حرجا فـي أن تعتـذر مـؤخرا عـن حـضور      لم" السلطة"فإن حكومة ، ونتيجة هذه الهرولة غربا 

اجتماعات اللجنة العليا األردنية الفلسطينية المشتركة التي كان مقررا عقدها منتصف الشهر الماضي في              
وكان هذا بعد لمز أبو مازن في       "!! مشغولة"بحجة أنها   ، بعد تأجيل استمر اثني عشر عاما ال أقل       ، عمان

وكل ما صدر من جانبنـا      ".. دول عربية "يل التصويت على التقرير على      قناتنا عند قيامه بتوزيع تهم تأج     
التـي انـشغلت    " إدارة شؤون البيت  "فيما يشبه   ، أن تعهدت حكومتنا بمواصلة العمل على مستوى اللجان       

المهمة التي فشلت لدرجة اسـتلزمت      .. عنها السلطة وحكومتها اثني عشر عاما بالمهمة السياسية األكبر        
وهو ما لم يعتبره كبير المفاوضين الفلـسطينيين        ، دم رغبته في الترشح لالنتخابات التالية     إعالن عباس ع  

لم يعد خيارا كونه ال توجد فرصة       " حل الدولتين "فنصح عباس بأن يصارح الشعب الفلسطيني بأن        ، كافيا
  .لنجاحه

كن األخيـر مـن     وقد يكون عريقات قصد بهذه الصحوة المتأخرة بدء حملة خالفته لعباس قبل أن يـتم              
ثم إن النتيجة التي اسـتغرقت      . ومن عمان ، وهو ما سبقه إليه محمد دحالن بإطالق حملته تلك        . التراجع

فالوهم األول الذي نبهنـا     . كانت واضحة منذ أمد   ، كبير المفاوضين أكثر من عقد ونصف لالعتراف بها       
ينية عبر أية وسيلة غيـر التحريـر        وهم إقامة دولة فلسط   "هو  ، منه في مقالتنا المنشورة قبل عام ونصف      

ولكن األهم  ".. الذي تأتي به مقاومة وطنية أو تمليه بقوة تلك المقاومة كما أملت المقاومة اللبنانية مطالبها              
وهم أننا يمكن أن نعود لحكم الضفة الغربية كما كانت األمور قبل عام             "،بالنسبة لألردن هو الوهم الرابع      

فهذا فخ إسرائيلي يلعب علـى      .. تيازات فيها ولو بحدود األماكن المقدسة     أو حتى الحصول على ام    ، 67
نكون ، بزعم دور إداري أو أمني أو غيره      ، ولحظة يطأ األردن أرض الضفة    ، أطماع البعض المتضخمة  

  ".وضعنا الدولة األردنية أيضا تحت سلطة االحتالل
يعود اآلن باعتبـاره الخيـار     " الدور األردني "ألن الحديث عن    ، والعودة للتنبيه من هذا ملحة اآلن تحديدا      

وهو أمر عجيب في ظل إجماع أردني على        . بزعم الحفاظ على األمن في الضفة ومنع تهويدها       ، المتبقي
مما يعزونه لتراجع دورها في تحقيق أمن المواطن ومعيشته وعدم احترامها           ، داخليا" هيبة الدولة "تراجع  

وهو ما استتبع أخذ المواطنين لألمـن بيـدهم         . زة األمن ضد المواطن   للقوانين والعنف الذي تمارسه أجه    
المـستحدثة  " الدرك"مما أدى لمواجهات دامية مع قوات       ، والعودة لقوانين العشيرة أو حتى قوانين الغاب      

والدرك تحديدا اتهـم بتـصعيد وتيـرة الخـالف          .. الداخلي وليس التهديدات الخارجية   " الشغب"لمعالجة  
كما حدث في اعتصام عمالي وفي اعتصام النقابات ضد اسـتيراد خـضار             (حاالت عنف   المشروع إلى   

والتـي  ، "مأزق يدعو للقلق  "التي عرضنا لها في مقالتنا      " مراكز القوى "لصالح  ) المستوطنات اإلسرائيلية 
  .أصبحت الشريك والذراع لمن أسموا مستثمرين بيعت لهم أصول الدولة

نتج عن قيام مراكز القوى المعزولة التي ال تملـك أيـة جـذور     " مأزق "هل هو : وهو ما يعيدنا للتساؤل   
، تقوم بتحريك مراكز قوى محلية مختلقة     " مراكز قوى دولية  "بتحريك حكومات ضعيفة مرتهنه لها؟ أم إن        

، وتعتم الهوية الـسياسية   ، كي تغيب النخب األردنية فيعم االرتباك بحيث تضيع البوصلة ومن ثم اإلرادة           
  ؟"الفوضى الخالقة"ألوضاع بديلة تسقط علينا لتحل محل هذه تمهيدا 
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تتصاعد مطالب عربيـة ودوليـة بـضرورة        ، األردن عربيا ودوليا  " تهميش"فبقدر ما يتبدى من مظاهر      
، بتواطؤ فلسطيني سلطوي وقبـول عربـي      ، وهذا الشيء يتراجع منذ أوسلو    . إعطاء الفلسطينيين شيئا ما   
إلى ، االنسحاب من كامل الضفة وإقامة دولة ذات سيادة وحق عودة إليها          إلى  ، عن تحرير كامل فلسطين   

وأخيرا إلى ال دولـة بتاتـا كمـا         .. دولة منقوصة السيادة باضطراد ومقلصة المساحة ومقطعة األوصال       
  فما هو البديل الذي سيقدم للفلسطينيين؟.. صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين نفسه

 إعادة الضفة للوالية األردنية هي شيء يمكن أن يقدم للفلسطينيين كحـل             مغرق في السذاجة من يقول إن     
فما تجلت إرهاصاته في استقواء رجال الـسلطة        . هو قد يوظف الستدراجنا فقط    .. نهائي أو حتى مؤقت   

لتكريس هيمنة  " مندوب غير سام  "تتولى فيه طغمة اتفاقيات أوسلو وجنيف مهمة        " سلطوي"هو دور   ، علينا
أرض "بما يضمن أال ينتفض أحد في وجه سـيطرتها علـى كامـل              ، ى ضفتي نهر األردن   إسرائيل عل 

المطلوب هو أن تتواجـد     ، وبالطرح السياسي .. حسب الطرح الديني الذي تستعمله كرأس حربة      ، "الميعاد
يكس التي وفرتها لها سـا " المنطقة العازلة"دون أن تفقد ، إسرائيل آمنة في قلعتها المحاطة بالجدار العازل 

، للعبور إلى أسواق وثروات العالم العربـي      ، بل أن تحول تلك المنطقة إلى بوابة تسيطر عليها هي         ، بيكو
  .والنفطي منه خاصة

وال هـو مـا سيرضـى بـه         ، من كافة األصول والمنابـت    ، ال نقول إن هذا ما سيرضى به األردنيون       
والحـل  .  في القاعدة على الجـانبين     ولكننا نخشى إذعان البعض المسحوق    .. الفلسطينيون تحت االحتالل  

ويتلخص في العودة ألولويات الداخل األردني المتمثلة في إعادة بناء دولة           ، المحصن للطرفين بيد األردن   
ودون التخفي بـدعوات    .. داخليا وخارجيا ، التي وحدها تعيد الهيبة للدولة    ، المواطنة والديمقراطية الحقة  

كمـا  ، ادة تدوير الفساد والترهل والفشل الحالي الستعماالت أقل سوية        التي تهدف إلع  " الحاكمية الرشيدة "
  .في حين تتعاظم سوية التحديات التي تواجه األردن، في كل منتج بالتدوير

  12/11/2009نت، .الجزيرة
  

  لماذا ال تعترف أمريكا بدولة فلسطين؟  .56
  ميشيل كيلو

ت ذلك بحجة واهية هي أن مشكلة االسـتيطان         االستيطانية، وبرر " إسرائيل"تراجعت أمريكا أمام أطماع     
  : هذا التبرير له معنى من ثالثة. ستحل عند رسم الحدود النهائية للدولة الفلسطينية

لو كان قريباً، لوجب أن يقـول األمريكيـون ل          . إما أن قيام الدولة الفلسطينية ورسم حدودها ليس قريباً        
سحبون من المستوطنات بعد فترة قصيرة، فلماذا تكبـدون         أنتم ستن . يا جماعة ما محرزة   ": اإلسرائيليين"

دافع الضرائب األمريكي كل هذه النفقات؟ ولماذا تخلقون هذا اإلشكال المتفجر مع الـشعب الفلـسطيني                
غداً، مع أنكم ستتخلون عن المـستوطنات وسـترحلون   " اإلسرائيليين"اليوم ومع مئات آالف المستوطنين    

  عن األرض الفلسطينية؟ 
وكانت فكرة بقائها قد طرحـت، وإن بـصورة         . ما أن المستوطنات ستبقى رغم قيام الدولة الفلسطينية       وإ

غير نهائية، مرات متعددة، فقيل تارة بتبادل أراض يعطي الفلسطينيين جزءاً في صحراء النقـب مقابـل          
، أو  "إسـرائيلية "أراضي الضفة الغربية التي استولى عليها المستوطنون، أو يخضع المستوطنات لسيادة            

  . فلسطينية مزدوجة، بصورة دائمة أو لفترة محدودة، مقابل ترضية ما للدولة الفلسطينية" إسرائيلية"
الوقـت الكـافي    " إسرائيل"وإما أن الموقف األمريكي من االستيطان مراوغ وكاذب، هدفه الحقيقي منح            

الدول الكبرى بها، بحجة أن المشكالت      لخلق حقائق على األرض يصعب تغييرها، يمكن الحقاً إقناع بقية           
التي ستترتب على إزالة االستيطان أكثر من تلك التي ستنشأ عن استمراره، وأنه يمكن إخضاعه لـسيادة                 

  . ، أو لسلطة الدولة الفلسطينية، تحت إشراف ورقابة دوليين"إسرائيلية"مزدوجة فلسطينية 
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ن فهو كامن فـي موقـف واشـنطن مـن الدولـة             أما أساس الفساد في الموقف األمريكي من االستيطا       
  ". حل الدولتين"الفلسطينية، التي كثيراً ما قيل إنها خيار أمريكا، وإال لما كانت تبنت ما تسميه 

ثمة فساد في موقف واشنطن من الدولة الفلسطينية، تفسره حقيقة أن حل الدولتين ليس جديداً، وأنه الحل                 
مع ذلك، وبهمة واشنطن واألنظمة العربيـة       . ، قبل اثنين وستين عاماً    1947الذي تبناه قرار التقسيم عام      

، ولـم تقـم     "إسـرائيل "، قامت دولة واحدة على أرض فلسطين التاريخية هي          "جيش الدفاع اإلسرائيلي  "و
الدولة األخرى، العربية الفلسطينية، وخسرت، بتأييـد أمريكـا وتغطيتهـا، نـصف األرض الوطنيـة                

إنها لم تعلن يومـاً     . هل كانت أمريكا يومئذ ضد قيام الدولة الفلسطينية؟       . التقسيمالمخصصة لها في قرار     
أي موقف رسمي ضد قرار التقسيم، ولم يسمع أحد تصريحا أمريكياً واحداً يقـول إن قـرارات األمـم                   

 ؟ لقد أيدت واشنطن قـرار "إسرائيل"المتحدة ليست واجبة النفاذ، وإن تطبيقها يتوقف على رغبة ومصالح        
واعترفت بوجودها وإن لم تقم عالقات      " إسرائيل"التقسيم، أي أنها أيدت قيام الدولة الفلسطينية إلى جانب          

الدولي، فلماذا ال تتوقف عن تمنيننا بأكذوبة أنـه حـل           " حل الدولتين "وهذا كان ببساطة    . دبلوماسية معها 
  . ك أوباما تبناه بدورهأمريكي، وأن أمريكا وافقت عليه مؤخراً، أيام جورج بوش، وأن بارا

. 1947وافقت أمريكا على حل الدولتين وكانت أشد الدول تحمساً، حين صدر قرار تقسيم فلسطين عـام                 
فما ومن الذي يضمن أن ال تواصل منع تطبيقه اليوم أيضاً؟ وكيـف  . لكنها منعت تطبيقه قرابة ثلثي قرن   

ع قيام دولة عربية في فلسطين، رغم قبولهـا         يمكن قراءة موقفها من االستيطان خارج سياق جهودها لمن        
اللفظي، القديم جداً، بوجودها؟ لو كانت أمريكا صادقة في مسألة حـل الـدولتين، ألعلنـت اعترافهـا                  

أنها ستعاملها من االعتراف فـصاعداً كدولـة       " إسرائيل"الدبلوماسي الكامل بالدولة الفلسطينية، وألعلمت      
 تفكيك مستوطناتها خالل فترة محددة، يعينها قرار دولـي يـصدر            تحتل أراضي دولة أخرى، وأن عليها     

. ويعتبر االستيطان عدواناً على أراضي وسيادة دولة فلـسطين العربيـة          " إسرائيل"باقتراح أمريكي يدين    
لكن أمريكا ال تفعل هذا، وتعمل في اتجاه معاكس له، مما يثير الشكوك في حقيقة نواياها ويلقي بظـالل                   

لماذا ال تطالب السلطة الفلسطينية أمريكـا بـإعالن         : بالمناسبة. وجس والريبة على مساعيها   كثيفة من الت  
، إذا كانت صادقة في تطبيق قرارات األمم        1967اعترافها الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية في حدود عام        

طينية على كامل   المتحدة في الموضوع الفلسطيني، وتعمل حقاً من أجل حل الدولتين، أي إلقامة دولة فلس             
أليس اعتراف أمريكا بالدولة الفلسطينية هو المدخل إلى السالم، الذي أعلنت واشـنطن             . أرضها الوطنية 

مرات عديدة أنها تبحث عنه من أجل بدء مفاوضات تتولى تحقيقه؟ إن اعتراف أمريكا بدولة فلـسطين،                 
، هو معيار صدق موقفها من حـل        "ائيلياإلسر"والتقيد بما يترتب عليه من التزامات دولية ضد االحتالل          

أما موقفها الحالي، الذي يرفض االعتراف بدولة فلسطين، ويـرى فـي          . الدولتين، وعملية السالم عموماً   
حق االستيطان حيثما تشاء منهـا، وحـق إجبـار الدولـة            " إسرائيل"أراضيها مناطق متنازعاً عليها ل      

لتنازل عنها، فهو موقف يدمر حل الدولتين ويحولـه إلـى           الفلسطينية، بالقوة أو بالتفاوض، على قبول ا      
مطلب كالمي يتناقض جذرياً مع ما كان يجب أن يترتب عليه من أفعال لصالح دولة فلسطين، منذ عـام                   

  .  إلى اليوم1947
تحاول السيدة كلينتون بيعنا بضاعة فاسدة تسميها حل الدولتين، يشجعها على ذلك وضع عربـي شـديد                 

وحكومـات العـرب    " إسـرائيل "إذا كانت أمريكا و   : واآلن. فلسطيني أشد بؤساً وتهافتاً   البؤس، ووضع   
ومنظمات الفلسطينيين ضد فلسطين وقضيتها ودولتها، من أين سيأتي حل الدولتين؟ ومن ذا الذي سيفكر               

  . هناك وسيتمكن هنا من تطبيقه ومن وقف االستيطان؟
عندما ستصير في متناول أيدي شعبها وأمتهـا        ". إسرائيل "ليست فلسطين اليوم في متناول يد أحد غير يد        

العربية، لن يتبجح أوباما أو غيره بقبول حل الدولتين بينما االستيطان قائم على قدم وسـاق، وسيـسارع                
إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية، وسيعتبرها قائمة بالفعل وليست فكرة في ضمير الغيب، وسيكون لـه               
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، التي لن تتمكن عندئذ من القفز فوق خيالها، مثلما تفعل اآلن، وستنفذ ما يريـده                "لإسرائي"شأن آخر مع    
  . عن يد وهي صاغرة 

فمن أين تأتي الحلـول     . وفلسطين في واد ومنظماتها في واد آخر      . لكن العرب في واد وفلسطين في واد      
طين، الـذي لـم تأخـذه       ومن الذي سيوقف الحلول الجارية، التي تصهين القليل من أرض فلس          . العادلة؟

، مع أنها فعلت ذلك باألمس رغم وجود قرار ملزم بإقامة دولـة فلـسطينية،               1948عليه عام   " إسرائيل"
وتفعله اليوم في ظل كالم يترك لها حرية فعل ما تشاء، من دون أي التزام أمريكي بما يمكن أن يقـرب                     

  . فلسطين من أي حل عادل
  13/11/2009صحيفة فلسطين، 
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