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   المجلس سيد نفسهودويك يؤكد أن "المركزي"إلى " التشريعي" يلوح بإحالة صالحيات الزعنون .1

مصادر فلسطينية وعبرية،  أن التوكا ونقالً عن الرام اهللامن  16/11/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
الفراغ " النقاب عن أن منظمة التحرير تعكف حالياً على إعداد خطة لتجاوز ما أسمته واومسؤولون كشف

 لوكالة ةذكرت مصادر خاصويناير،  / كانون ثاني24، الذي يتوقع أن ينشأ بعد يوم "القانوني والدستوري
أعلى سلطة فلسطينية، تستعد لتطبيق خطة تنقل بموجبها بصفتها  قدس برس لألنباء أن منظمة التحرير

  .صالحيات المجلس التشريعي الفلسطيني لمنظمة التحرير
وبموجب الخطة التي تهدف إلى تجاوز المسألة القانونية المتعلقة بتعذر إجراء االنتخابات، تصبح اللجنة 

  ".المركزية لمنظمة التحرير الهيئة التشريعية الفلسطينية العليا
تتيح لرئيس السلطة المنتهية محمود عباس، الذي يرأس أيضا منظمة "وذكرت أن الخطة المطروحة 

  ".التحرير، مواصلة مهام منصبه بصفة قائم بأعمال نائب مؤقت للرئيس مع صالحيات كاملة
بموجب الخطة التي تجري بلورتها، تنتقل صالحيات "وأضافت مصادر في السلطة الفلسطينية أنه 

 التشريعي للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويصبح الهيئة التشريعية الفلسطينية المجلس
، مشيرة إلى "وبما أن حماس غير مشاركة في منظمة التحرير لن يكون لها أي تمثيل في المجلس. العليا
 22عقد في اللمسات األخيرة على الخطة ستوضع في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي سين"أن 

  ".كانون األول المقبل/ ديسمبر
وبحسب المصادر نفسها؛ فإن الخطة تهدف إلى إغالق الطريق أمام تمديد عمل المجلس التشريعي 

كما تغلق الطريق أمام إمكانية تسلم . الفلسطيني في ظل تعذر إجراء االنتخابات العامة بسبب االنقسام
وتسلم كافة . ئيس السلطة الفلسطينية في حال خلوهرئيس المجلس التشريعي، عزيز دويك، منصب ر

  ".مقاليد السلطة إلى منظمة التحرير، التي تهيمن عليها حركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس
باتفاق مسبق مع بعض الدول العربية والواليات المتحدة األمريكية، "ولفتت النظر إلى أن هذه الخطة تأتي 

، مشيرة إلى تصريحات "ات، خوفا من تكرار سيناريو فوز حركة حماسالتي ال ترغب في إجراء انتخاب
وزيرة الخارجية األمريكية، هيالري كلينتون في أعقاب إعالن عباس عن عدم رغبته في ترشيح نفسه، 

  .حيث أكدت أن اإلدارة األمريكية ستواصل العمل مع عباس في أي منصب يتواله
 المجلس المركزي لمنظمة أن الفلسطيني سليم الزعنون  رئيس المجلس الوطنيأعلنفي ذات السياق 

التحرير سيناقش خالل اجتماع له منتصف الشهر المقبل مسألة تسلمه لسلطات المجلس التشريعي لتعذر 
  .2010يناير / االنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في كانون الثانيإجراء
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ستتم مناقشة " االستقالل إعالن في نابلس إحياء لذكرى أقيمان  في مهرجألقاهاوقال الزعنون في كلمة 
 المجلس المركزي في اجتماعه القادم المقرر في الخامس عشر من إلى سلطات المجلس التشريعي إحالة

نظرا لعدم فعالية المجلس التشريعي، فان المجلس المركزي "مضيفا انه " ديسمبر المقبل /األولكانون 
وفي حال استمرار هذا التعطيل لالنتخابات  " وأضاف".ت ويعيد األوضاع إلى طبيعتهاسيتسلم تلك السلطا

 واستالمه للصالحيات خاصة وان األصلي نصابها إلى األمور إعادة المركزي من أمامفانه ال مناص 
معتبرا "  السلطة الوطنية الفلسطينيةإنشاء 1993المركزي هو الذي قرر خالل اجتماع له في تونس عام 

  ".السلطة هي االبن الشرعي للمجلس المركزي ومنظمة التحرير "أن
 في لقاء صحافي في رام ،وفي سياق متصل لم يستبعد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن

 التمديد لمحمود عباس على رأس السلطة في إلى يعمد المجلس المركزي لمنظمة التحرير أن األحد،اهللا 
  .نتخابات الرئاسية االإجراءحال تعذر 

إنه : "من جهتها نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصادر رفيعة المستوى في السلطة، القول
وحسب الخطة التي تتم بلورتها هذه األيام، سيتم إحالة المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر حماس 

عد الخامس والعشرين من شهر يناير على أغلبية المقاعد فيه، إلى مهام السلطة ومنظمة التحرير ب
وأشارت المصادر إلى أن حماس ليست عضواً في منظمة التحرير، األمر الذي يسهل عملية  ".المقبل

وفقاً : "وقالت الصحيفة .إقصائها عن مصادر التشريع وصنع القرار بعد نقل مهام المجلس التشريعي
 الفلسطينية حتى بعد استقالته، ألنه رئيس منظمة لخطة السلطة سيبقى عباس قائماً بأعمال رئيس السلطة

: وأضافت يديعوت ".التحرير التي ستتكفل بشؤون الرئاسة الفلسطينية بعد إحالة مهام المجلس التشريعي
 والتي 2006الهدف من هذه اإلجراءات هو إبطال نتائج االنتخابات الفلسطينية التي أجريت عام "إن 

  ". األصوات دون االضطرار إلى تفكيك السلطة الفلسطينيةنجحت فيها حركة حماس بأغلبية
 محمود الرمحي، الخطة المتوقعة .في مقابل هذا رفض أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني النائب د

الخطة مرفوضة وال نعترف بهذه اإلجراءات، والمجلس التشريعي سيد نفسه وال : "لمنظمة التحرير، قائال
غير قانونية وغير "، خطة المنظمة بأنها "فلسطين"صف في تصريحات خاصة لـوو ".يمكن للمنظمة حله
وأين هي حرية اختيار أعضائه؟ . من أين يأخذ المجلس الوطني شرعيته؟: "، متسائال"دستورية وأخالقية

الخطوة غير مبررة، " :وأضاف الرمحي !"وكيف له أن يحل جسما شرعيا اختاره الشعب لتمثيله؟
حتى بعد "، مؤكدا عدم نجاحها على األرض "قاء بعض الشخصيات على مقاعد السلطةوتستعمل فقط لب

  ".لحل االنقسام الفلسطيني"، حسب قوله، داعياً السلطة لتفعيل منظمة التحرير، "اتخاذ القرار
تختلف عن تمديد والية الرئيس وفق الدستور الفلسطيني، مشيراً " التشريعي"وأكد الرمحي أن تمديد والية 

الدستور الفلسطيني أقر بوضوح عمل المجلس التشريعي المنتهية واليته لحين أداء المجلس "لى أن إ
عدم جواز تعيين محمود عباس كرئيس "وأشار إلى  ".الجديد القسم الدستوري، وهذا ما لم يقره للرئيس

لتحرير من تكريس ، محذراً منظمة ا"غير المبرر"ـ، واصفا بقاءه في موقعه ب"مؤقت للسلطة الفلسطينية
، مؤكدا أن المحاوالت المختلفة إلقصاء حركة حماس والمجلس التشريعي "بقرار منها"االنقسام الداخلي 

  ".باءت بالفشل"المنتخب عن المشهد السياسي الفلسطيني 
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك  أن وكاالتنقالً عن ال 16/11/2009الخليج، وأضافت 
ليس هناك أي سند قانوني أو دستوري يتيح للمجلس المركزي غير المنتخب لمنظمة التحرير، قال إنه 

كالم غير قانوني "سحب صالحيات المجلس التشريعي الفلسطيني، ووصف تصريحات الزعنون بأنها 
المجلس التشريعي هو سيد نفسه وال يستطيع أحد أن يلغيه أو يحل "وشدد دويك على أن  ".وغير صحيح

صالحيات المجلس التشريعي ستستمر "، معتبراً أن "نه أو أن يأخذ صالحياته، فهو نظام قائم بذاتهمكا
نحن في رئاسة التشريعي "، وقال "حتى يتم انتخاب مجلس جديد ويستلم من هيئاته ولجانه الصالحيات

  ".نحترم الزعنون ولكن تصرفاته غير موزونة
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  ية ودستورية ومستمرة حتى انتهاء واليتهاهيئة رئاسة المجلس التشريعي قانون: بحر .2

 اعتبرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني أن مواقف حركة فتح وحمالتها اإلعالمية المشككة :غزة
ال تشكل أي قيمة قانونية أو دستورية أو حتى سياسية في ظل الحقائق القانونية والسياسية "في شرعيها 

ي، وال تشكل أدنى إزعاج لها التي تعمل وتتحرك على أساس قانوني والوطنية التي تظلل الواقع الفلسطين
 أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي في تصريح .وقال د ".متين وأرضية دستورية صلبة

سيبقى رئيساً للمجلس التشريعي، وإن هيئة رئاسة ) رئيس المجلس( عزيز دويك .إن د: "مكتوب له
لى فاعليتها وتواصلها البرلماني حتى انتهاء مدتها القانونية، وستمارس كافة المجلس ستبقى مستمرة ع

مهامها القانونية والدستورية، ومن بينها تولي الدكتور عزيز دويك رئاسة السلطة مؤقتاً حسب األصول، 
  ".وذلك انسجاما مع بنود ونصوص الدستور الفلسطيني

 . بإغالق مقر المجلس التشريعي في رام اهللا، ومنع دلم تكتف حركة فتح وسلطتها في رام اهللا: "وأضاف
عزيز دويك رئيس المجلس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس من الوصول إليه، وحجزهم عن أداء أعمالهم 
وواجباتهم البرلمانية، ومحاولة تعطيل عمل المجلس التشريعي بكافة السبل غير الوطنية واألشكال 

ة واألخرى الطعن في شرعية هيئة رئاسة المجلس عبر اختالق أقاويل الالأخالقية، بل تحاول بين الفتر
باطلة ومبررات واهية ال تمت إلى القانون األساسي الفلسطيني بصلة، ولعل آخر تلك المهاترات ما تفوه 

دويك، والخروج عن أصول األدب واللياقة الوطنية والسياسية، وإتيان . البعض تعريضا بموقع رئاسة د
  ".ية عصبوية بعيدا عن أي مسؤولية وطنية أو قانونيةمواقف فئو

التي تخرج من " االستفزازية"واستهجنت رئاسة المجلس التشريعي هذه التصريحات التي وصفتها بـ
  .حركة فتح وسلطتها بين الحين واآلخر بحق شرعية هيئة رئاسة المجلس

  15/11/2009 قدس برس،
  

  "دولة داخل الدولة"جربة حزب اهللا  بأنها تسعى لتكرار تحماسعبد ربه يتهم  .3
للمجلس المركزي "، ياسر عبد ربه  الفلسطسينيةقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: رام اهللا

الحق القانوني والشرعي والدستوري أن يأخذ دوره الكامل لملء أي فراغ، أو إلحباط أي محاولة 
 ."صرارإلحداث مثل هذا القرار، ويجب وقفها بحزم وإ

نموذج حزب اهللا في جنوب لبنان، ونقله "واتهم عبد ربه حركة حماس بالتخطيط لتكرار ما وصفه بـ
، "العمل على إنشاء دولة داخل الدولة وسلطة داخل السلطة" وذلك من خالل "وتطبيقه في قطاع غزة

الفلسطيني، هذا ما تريده حماس من خالل قولها بأن المقاومة المسلحة حق مطلق للشعب "وأضاف 
وقال عبد ربه خالل كلمته التي ألقاها خالل االجتماع  ."وتشكيالتها المسلحة تجب حمايتها والحفاظ عليها

أن يكرروا في قطاع غزة فكرة حزب اهللا في ) حماس(يريدون "التشاوري للمجلس الوطني الفلسطيني 
انت نتيجة االنتخابات، الرهينة تبقى جنوب لبنان، فكرة دولة داخل الدولة، سلطة داخل السلطة، كيف ما ك

 ."تحت سيطرتهم، بحجة أن مؤسسات المقاومة المسلحة ال يجب المساس بها
حماس قامت بكل الخطوات الالزمة لعدم المساس بتلك التشكيالت المسلحة من قبل إسرائيل "وأضاف أن 

 ."بعد أن جردوها من دورها وأبقوا على اسمها الستعمالها بالصراع الداخلي
اختطفت غزة كرهينة، وتسعى اآلن الختطاف الشرعية الفلسطينية بما فيها "وقال عبد ربه إن حماس 

وتابع أن  ."شرعية منظمة التحرير، وشرعية السلطة ومؤسساتها، إلى حين تلبية شروطها ومطالبها
عمل من أجل حماس التي نفذت االنقالب في غزة تسعى من أجل االحتفاظ بسيطرتها على قطاع غزة، وت"

 ."المشاركة في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تمهيدا لتنفيذ االنقالب الكامل على السلطة
 16/11/2009الشرق األوسط، 
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  الورقة المصرية تشكل األرضية الخصبة والصالحة لتحقيق المصالحة: اآلغا .4

ية لحركة فتح وعضو اللجنة اعتبر زكريا اآلغا عضو اللجنة المركز : محمد جمال-القدس المحتلة 
أن الورقة المصرية تشكل األرضية الخصبة والصالحة لتحقيق الفلسطينية التنفيذية لمنظمة التحرير 

 إلعالن االستقالل، حركة 21ودعا اآلغا بمناسبة الذكرى  .المصالحة ومعالجة كافة قضايا الخالف
ى الورقة المصرية استجابة وتغليبا للمصلحة حماس إلى التعامل بإيجابية مع الجهد المصري والتوقيع عل

الوطنية العليا بدالً من وضع المزيد من الشروط وكل ما من شأنه تعطيل المصالحة وتكريس االنقسام، 
لتأسيس مرحلة جديدة في العمل الوطني الفلسطيني تقوم على أساس الشراكة السياسية باعتبار ذلك لبنة 

 .نيةأساسية في إقامة الدولة الفلسطي
 16/11/2009الشرق، قطر، 

  
  تيسير نصر اهللا يحذر من استمرار الحالة الفلسطينية االنقسامية .5

 حذر تيسير نصر اهللا عضو المجلس الوطني الفلسطيني من استمرار الحالة : بشار دراغمة-نابلس 
 هناك إنوقال .  لتنفيذ مخططاتها على األرض الفلسطينية"إسرائيل"الفلسطينية االنقسامية التي تستغلها 

خطورة كبيرة من استمرار الوضع الراهن على القضية والمشروع الفلسطيني برمته الن االنقسام احدث 
 توجه نحو أن المناسبات الوطنية التي يجب إحياء نجد عند أننا إلىنوعا من الالمباالة واإلحباط منوها 

 سياسي جراء إغالق هذا أفقم وجود  وعداإلحباطممارسات االحتالل مشاركة جماهيرية قليلة بسبب 
 اللحمة للفلسطينيين إعادة هذا الواقع يتطلب أنوشدد نصر اهللا على  .األفق واستمرار حالة االنقسام

 قوة للحالة الفلسطينية لمواجهة المخططات إعطاء إلىبالضفة والقطاع داعيا كافة القوى الفلسطينية 
 المسؤولية للحالة الفلسطينية الراهنة كون األطرافال كافة محم. الخطيرة التي تستهدف المشروع الوطني

  . الذي يحتم على الجميع العمل للخروج من هذا المأزق الخطراألمرالحالة صعبة ومريرة 
 16/11/2009الحياة الجديدة، 

  
  أو إبقاء الوضع على حاله... انتخابات في الضفة أو انتظار المصالحة: خيارات عباس .6

عالن لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية عدم قدرتها على إجراء االنتخابات في  وضع إ:رام اهللا
موعدها بسبب عدم سماح حركة حماس بإجرائها في قطاع غزة، الرئيس محمود عباس أمام ثالثة 

 انتظار أوإما إجراء االنتخابات في موعد الحق في الضفة الغربية وحدها من دون قطاع غزة، : خيارات
  .حة الوطنية، أو إبقاء الوضع القائم على حاله من دون تغييرالمصال

 إن وجهات النظر التي تقدم للرئيس عباس تتناول "الحياة"وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية لـ
الخيارات الثالثة، وان خياره النهائي مرهون بالتطورات التي ستشهدها األراضي الفلسطينية في األشهر 

  .القليلة المقبلة
.  اتفاق للمصالحة الوطنية، فإن الجانبين سيتفقان على موعد لالنتخابات العام المقبلإلىففي حال التوصل 

 اتفاق، فإن الرئيس سيجد نفسه أمام خيارين، إما إجراء االنتخابات في إلىأما في حال عدم التوصل 
كم السلطة الضفة فيما تحكم  إبقاء الوضع القائم كما هو عليه حيث تحأوموعد الحق في الضفة وحدها، 

  .حماس قطاع غزة
 أزمة المؤسسة السياسية في الضفة منقسمة في شأن كيفية معالجة إن "الحياة"وقال مسؤول كبير لـ

 على الرئيس إجراء االنتخابات في موعد الحق وعدم انتظار حماس أناالنتخابات، ففيما يرى البعض 
مكنه مواصلة الحكم بتفويض من المجلس المركزي الفلسطيني  ما ال نهاية، يرى آخرون أن الرئيس يإلى

  .الذي يشكل المرجعية التشريعية لعمل السلطة
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 على الرئيس عدم االنتظار أنهناك اتجاه متنام داخل اللجنة المركزية لحركة فتح يرى ": وقال المسؤول
اؤها في الضفة وحدها والبقاء رهينة موقف حماس وضغوطها، بل تحديد موعد الحق لالنتخابات وإجر

 الموعد قد يكون منتصف العام المقبل أنوأضاف . " تسمح الظروف إلجرائها في قطاع غزةأنبانتظار 
  . كما حددته ورقة المصالحة المصرية التي رفضت حماس التوقيع عليها

 في الضفة  الرئيس يمكنه والحال هذه تكليف لجنة االنتخابات المركزية إجراء االنتخاباتأن إلىوأشار 
 هذا الموعد بات يمثل قوة سياسية وأخالقية كبيرة أنفي الموعد المحدد في الورقة المصرية، خصوصاً 

 لجنة االنتخابات ستجد نفسها والحال هذه مضطرة إنوقال .  الوحدةإلىفي الشارع الفلسطيني التواق 
ثاني بسبب منع حماس طواقمها  االنتخابات في جزء من الوطن بسبب تعذر إجرائها في الجزء الءإلجرا

  .من العمل في قطاع غزة
أما أصحاب االتجاه الثاني، فيرون أن إجراء االنتخابات في الضفة سيكرس االنقسام بصورة نهاية بين 

 الرئيس أن هذا الرأي أصحابويرى .  إبقاء الوضع الراهن كما هوإلىالضفة وقطاع غزة، لذلك يدعون 
يض من المجلس المركزي لمنظمة التحرير لمواصلة الحكم لحين إجراء عباس يمكنه الحصول على تفو

 موقف الرئيس يتمتع بقوة قانونية وسياسية كبيرة نظراً لتعذر إجراء االنتخابات أنويضيفون . االنتخابات
بسبب سيطرة حماس على قطاع غزة، وألن المجلس المركزي يمثل مرجعية للسلطة الفلسطينية منذ 

  .تأسيسها
برز أصحاب وجهة النظر األولى كل من عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن ومن أ

 سالم فياض ورئيس دائرة .أما ابرز أصحاب الرأي الثاني، فهم رئيس الحكومة د. وناصر القدوة
  .المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات

 إلى رئاسياً يدعو لجنة االنتخابات المركزية وكان الرئيس عباس أصدر نهاية الشهر الماضي مرسوماً
وينص القانون األساسي للسلطة .  يناير المقبل/ كانون الثاني24إجراء االنتخابات في موعدها المقرر في 

  .أشهرعلى ضرورة صدور مثل هذا المرسوم قبل الموعد الرسمي لالنتخابات بثالثة 
 االنتخابات في قطاع غزة إجراءرك مسبقاً استحالة وتقول مصادر مقربة من الرئيس عباس انه كان يد

 انتهاء واليته ووالية إلى على هذه الخطوة العتبارات دستورية، مشيرة أقدممن دون موافقة حماس، لكنه 
  . يناير المقبل/ كانون الثاني24المجلس التشريعي في 

  16/11/2009الحياة، 
  

   راسخاً حلم تجسيد االستقالل بات يقيناًيؤكد أنوإلنقاذ السالم   يطالب دول العالم بالتدخلعباس .7
الرئيس الفلسطيني أكد :  الوكاالت، وائل بنات، عبد الرؤوف أرناؤوط-  غزة، القدس المحتلة،رام اهللا

 ، حقيقياً راسخاً وبنياناً قويا بات يقيناً معاشاًمحمود عباس أمس أن حلم تجسيد إعالن االستقالل واقعاً
 ودعا القوى والدول ،اطر التي تتعرض لها المنطقة بفعل الممارسات اإلسرائيليةولكنه حذر من المخ

 فيما سارع ،والهيئات الدولية إلى إنقاذ مسيرة السالم في منطقة الشرق األوسط حتى ينعم الجميع بثمارها
 بقرار كبار المسؤولين اإلسرائيليين إلى تحذير الفلسطينيين من مغبة التوجه إلى مجلس األمن الدولي

  .1967يونيو / حزيرانيعترف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من 
 في رسالة مكتوبة للشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين إلعالن االستقالل ،وحذر عباس

التي صادفت أمس، من أن عملية السالم تتعرض في هذه المرحلة إلى تخريب وتغييب ممنهج ينذر 
 جراء استمرار تعنتها وتنكرها لمرجعيات عملية "إسرائيل" المسؤولية عن ذلك على اقب، ملقياًبأوخم العو

  .السالم والتزاماتها ومتطلبات إنجاحها وتحقيق أهدافها
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وأهاب بكافة شعوب ودول العالم أن تضاعف جهودها ودعمها لتمكين الشعب الفلسطيني من إنهاء 
قوقه وأهدافه الوطنية على أساس الشرعية الدولية التي بدون االحتالل وإنجاز االستقالل وترجمة ح

  .تحقيقها على أسس من العدل واإلنصاف فلن تنعم المنطقة باالستقرار واالزدهار
وأكد عباس على أهمية الوحدة الوطنية على قاعدة الثوابت والتوافق الوطني العريض، مشيرا إلى أنها 

  .نة انتصار الفلسطينيينهي ضمانة حماية المشروع الوطني، وضما
  16/11/2009الوطن، السعودية، 

  
   االستقالل كان الخطوة األولى لدخول الشرعية الدوليةإعالن: دحالن .8

أن الرئيس الشهيد "أشار محمد دحالن مفوض اإلعالم في حركة فتح  : محمد جمال-القدس المحتلة 
ولى لدخول الشرعية الدولية وبدأت ، وكان الخطوة األ1988ياسر عرفات أعلن االستقالل في العام 

المنظمة تدخل العالم، وبعد إعالن االستقالل بدأ العمل من أجل أن تكون الدولة الفلسطينية حقيقة واقعة 
 سنة دون نتائج، بل على 19ال يجب أن نحاكم هذه التجربة بالرغم من مضي :  وأضاف،على األرض

الم لالستقالل، وأصبح المجتمع الدولي يتحدث مع العكس جرى إنجاز بدايات االستقالل وظهرت مع
 .السلطة  لبناء الدولة، إلى أن بدأت مرحلة جديدة لتعزيز االستقالل من خالل انتفاضة األقصى

 16/11/2009الشرق، قطر، 
  

  دولةإلقامة المجلس األمن في جهود الندرس خيار المقاومة الشعبية في حال فشل  :ندحال .9
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن أمس، أن .): ب.ف.أ( الحامد، فهيم - رام اهللا ،جدة

الحركة ال تستبعد خيار إعالن المقاومة الشعبية ضد االستيطان في حال فشل الجهود الفلسطينية 
وأضاف في لقاء مع  .1967 يعترف بالدولة الفلسطينية في حدود العام األمنالستصدار قرار عن مجلس 

أن وقت القرارات السياسية جاء، وسنخوض معركة دبلوماسية "ين عقده في مكتبه في رام اهللا الصحافي
في مجلس األمن من أجل دفعه الستصدار قرار بإقامة الدولة الفلسطينية وتحديد حدودها على األراضي 

مريكية مشيرا إلى أن رفض اإلدارة األ ."1967 حزيران /الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو
إذا فشلت هذه : وتابع. استصدار مثل هذا القرار يشكل انتكاسة جديدة، ونأمل أال نرى فيتو أمريكيا

 .الخطوة فسيكون لدينا بنك أفكار في التعامل مع المرحلة المقبلة
ورأى أن فشل الجهود الدبلوماسية داخل مجلس األمن يفتح الباب أمام إعالن الدولة الفلسطينية من طرف 

  .د، فضال عن تبني خيار المقاومة الشعبية ضد االستيطانواح
  16/11/2009عكاظ، 

 
  المطلوب هو اعتراف دولي بالدولة المستقلةو.. سعى إلعالن الدولة من طرف واحدنال : عريقات .10

 السلطة، أن  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  16/11/2009الشرق األوسط، نشرت 
تنوي إعالن الدولة من طرف واحد، لكن صائب عريقات كبير المفاوضين نفت أنها الفلسطينية 

  .الفلسطينيين أكد أن السلطة تسعى العتراف دولي بالدولة الفلسطينية
وأوضح عريقات أن القيادة الفلسطينية ال تسعى إلعالن الدولة من طرف واحد ألن ذلك سيسمح 

وقال عريقات إن . من األراضي الفلسطينية فقط بفرض دولة ذات حدود مؤقتة على أجزاء "إسرائيل"ـل
وأكد  .المطلوب هو اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة من خالل التوجه إلى مجلس األمن الدولي

عريقات أمس بعد لقائه المبعوث األوروبي لعملية السالم مارك أوت والقنصل األميركي العام دانيال 
صول على التأييد العربي واألوروبي والروسي والصيني وباقي روبنشتاين، أن السلطة تسعي للح
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المجموعات الدولية، للذهاب إلى مجلس األمن الدولي، الستصدار قرار اعتراف بإقامة دولة فلسطينية 
 .1967 حزيران عام /مستقلة على حدود الرابع من يونيو

 اللجنة لتنفيذية لمنظمة التحرير وجاء الجدل حول الخطوات الفلسطينية المرتقبة بعد حديث ألمين سر
علينا أن نجعل حقيقة اإلعالن عن إقامة ": ياسر عبد ربه في اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني قال فيه

دولة فلسطين من طرف واحد، حقيقة ممكنة، ليس فقط عن طريق اإلعالن الرمزي الذي قمنا به عام 
إن ": ، وتابع عبد ربه"لها مقوماتها العربية والدولية، وإنما حقيقة لها مقوماتها على األرض، و1988

مواجهة تحدي إسرائيل تتمثل في اإلعالن عن قيام دولة فلسطين ولو مرة واحدة بتأييد دولي شبه 
كيفية توفير «وتدرس السلطة الدعوة إلى قمة عربية طارئة، لبحث . »إجماعي، وتأيد عربي إسالمي
 ." إعالن إقامة دولة فلسطينالمقومات السياسية والمادية لدعم

، محمد يونسوأسعد تلحمي ورام اهللا، الناصرة نقالً عن مراسليها في  16/11/2009الحياة، وأضافت 
عريقات قال في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس إن الفكرة التي يطرحها بإعالن قيام أن صائب 

هدف من هذا التحرك هو أن نعيد األمل إلى قلوب وقال إن ال. "ليست فكرة عبثية "الدولة الفلسطينية
 عاماً 18منذ ...  عاما18ًإذ سئمنا المراوحة اإلسرائيلية في المفاوضات المستمرة منذ "الفلسطينيين، 

 عاماً ما 18بعد ... ونحن نقول لشعبنا أنه فقط بالتفاوض والسالم ووقف العنف سنحقق حريتنا واستقاللنا
استئذان إسرائيل ليغادر إلى عمان، وإذا أردت أنا أن أغادر أريحا إلى القدس زال عباس في حاجة إلى 

نحن نؤمن أنكم لستم معنيين حقاً ... إلجراء مفاوضات، يتحتم علي الحصول على إذن إسرائيلي للمغادرة
  ."االحتالل يتواصل وإسرائيل معنية بإدامته... بحل الدولتين للشعبين

إننا في أوج اتصاالت مع ": ت اللجنة الرباعية الدولية تدعم الفكرة، قالورداً على سؤال إذا ما كان
ورداً على سؤال عن وجود كيانين فلسطينيين منفصلين، السلطة . "أعضاء الرباعية، وبعضها قبل بالفكرة

تذرعتم " تلجأ إلى هذه الحجة لتبرير عرقلتها إقامة دولة فلسطينية، "إسرائيل"وحماس، قال عريقات إن 
ي الماضي بأن الرئيس الراحل ياسر عرفات ليس شريكاً، واليوم تقولون إن عباس ضعيف وإن حماس ف

  ."دائماً تجدون الذرائع لتبرير عدم اعترافكم بحل الدولتين... في غزة
نحن أضعف ": ، قال عريقات"مجرد تهديد مثل تهديد عباس باالستقالة"وعن جدية الفكرة وما إذا كانت 

عباس ... نحن شعب تحت االحتالل... أنتم الطرف األقوى وأنتم قوة االحتالل... رائيلمن أن نهدد إس
 لتتبنوا األوانآن ... سئم أن تكون مهمته دفع الرواتب للموظفين وأن يكون مسؤوالً عن الصرف الصحي

  . "وإذا لم يتحقق هذا الحل، فستتحملون مسؤولية تفويت فرصة تحقيق السالم... حل الدولتين
  

  "ليس خياراً عملياً"حادي الجانب عن إقامة الدولة األعالن اإل: لرجوبا .11
قال القيادي الفلسطيني جبريل الرجوب لإلذاعة العامة :  أسعد تلحمي، محمد يونس– رام اهللا ،الناصرة

أبو مازن يمكنها أن تتوصل إلى )الرئيس محمود عباس(فقط مع " أن تدرك أنه "إسرائيل"إنه يتحتم على 
 عن فرض حقائق "إسرائيل"وأضاف أنه سيكون ممكناً استئناف المفاوضات فقط بعد أن تتوقف . "اتفاق

 لن يتحققا مع "إسرائيل"ـوزاد ان السالم واألمن ل. على األرض وتحديداً تكف عن البناء في المستوطنات
عملياً، لكن حشر ليس خياراً "واعتبر إعالناً فلسطينياً أحادي الجانب عن إقامة الدولة . االستيطان

  ."الفلسطينيين في الزاوية قد يدفعهم إلى ذلك
  16/11/2009الحياة، 

 
12. مجلس األمن قبل الحصول علي ضماناتإلى عدم التسرع في التوجه إلى يدعواد نمر حم   

اد المستشار السياسي للرئيس دعا نمر حم : وكاالت األنباء، خالد األصمعي- القدس المحتلة ،رام اهللا
 مضيفا ال نريد ، مجلس األمن قبل الحصول علي ضماناتإلى عدم التسرع في التوجه إلىعباس محمود 
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 نتمكن من استصدار قرار ى فالبد من تهيئة األجواء حت، بسرعة لنصطدم بالفيتو األمريكيإليهالتوجه 
  .يحدد بصراحة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

  16/11/2009األهرام، 
  

  67 لقرار أممي ملزم إلنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية في حدود آن األوان: فياض .13
رئيس ، أن جعفر صدقةمن رام اهللا والبيرة ونقالً عن مراسلها  16/11/2009األيام، فلسطين، نشرت 

 اإلسرائيلي االحتالل إنهاء تولي مهمة إلى سالم فياض كرر دعوته، أمس، المجتمع الدولي .الوزراء د
، وعدم ترك هذه المهمة 1967 الفلسطينية المحتلة في العام األراضيولة الفلسطينية على كامل  الدوإقامة

 حول البعد االقتصادي في خطة ،البيرةبمدينة وقال فياض، الذي كان يتحدث في ندوة  .بيد االحتالل نفسه
 دولة في حدود بإقامةي  لتثبيت حق الشعب الفلسطيناألوانآن : " الدولة،وإقامة االحتالل إلنهاءالحكومة 

 إلحاحا في أكثر اآلن فإنها كانت هذه الرؤية مطلوبة منذ بداية عملية السالم، إذا.  ملزمأممي بقرار 67
  ". العملية السياسيةإليهضوء ما وصلت 

 االحتالل يقع على عاتق إنهاء أن هي اآلنالفكرة التي قامت عليها عملية السالم حتى : "وقال فياض
 من االستيطان فضح بشكل ظاهر للعيان األخير األميركيالموقف . شجيع من المجتمع الدولي بتإسرائيل

 بوقف خرق القانون إسرائيل لوضع النقاط على الحروف، وإلزام األوانآن . عدم جدوى هذه الفكرة
  ". االحتاللإنهاءالدولي، وان يتولى المجتمع الدولي بنفسه مهمة 

 وحيدين في أصبحناحيث " وضعت الجانب الفلسطيني في مأزق، ائيليةاإلسروقال فياض، إن السياسة 
  . النظر في طريقة طرح الموقف الفلسطيني على المجتمع الدوليإعادة إلى، داعيا "موقفنا

 في موقفها، فال يوجد إسرائيل في صدام مع العالم على خلفية تعنت أنفسنا نضع أن"لكن فياض حذر من 
  ".في ذلك فطنة سياسية

 خالل استقباله في مكتبه في رام اهللا أمس وفداً كبيراً من أعضاء مركز تسابان في الواليات ،ال فياضقو
جهد بناء "المتحدة، والذي ضم أعضاء من الكونغرس، وصناع الرأي العام، إن السلطة الوطنية تقوم بـ

، في حين إن " هذا الشأنركائز ومقومات ومؤسسات الدولة وبنيتها التحيتة لتحقيق الجاهزية الكاملة في
مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودورها هو "

  ".قيادة الجهد السياسي والوطني العام لإلعالن عن هذه الدولة
م سالأن  .)ب.ف.أ(وعن وكالة فهيم الحامد نقالً عن مراسلها في جدة،  16/11/2009عكاظ، وأضافت 

فياض قال، إثر لقاء عقده مع أعضاء من الكونجرس األمريكي، إن الشعب الفلسطيني يريد قرارا واضحا 
وملزما يصدر عن مجلس األمن الدولي يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف 

 .1967على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  

   جديدة ضد القطاعإسرائيلية طوارئ استعدادا ألي حرب وزارة الصحة في غزة تضع خطة .14
، "خطة طوارئ" وضعت أنهامس أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة  أ: اشرف الهور-غزة 

ن أ أمس قادمة، وذكر حسن خلف وكيل الوزارة في تصريحات نشرت إسرائيليةلالستعداد ألي حرب 
 حرب أي اإلسرائيلي في حال شنت قوات االحتالل أزمة أو طارئ أيمستعدة لمواجهة " الطبية األطقم

  ."على غزة
  16/11/2009القدس العربي، 
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  لقائي مع قادة حماس أكد وحدانية تمثيل أوقاف السلطة لبعثة الحج الفلسطينية: الهباش .15
ه  محمود الهباش اللقاء الذي جمع. وصف وزير الشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية د:مكة المكرمة

إيجابي وأنه خطوة في "بوفد من حركة حماس في مكة المكرمة بأنه ) 15/11(صباح اليوم األحد 
قدس "وأكد الهباش في تصريحات خاصة لـ ".الطريق الصحيح لتطييب النفوس والجمع بين الفلسطينيين

 النونو، غازي الحمد، وطاهر. أن جزءا من هدف اللقاء الذي جمعه بثالثة من قادة حماس، وهم د" برس
وحسن الصيفي، تأتي في إطار متابعة شأن الحجاج الفلسطينيين والعمل على إبعاد شعيرة الحج عن كل 

لقد كان حديثي مع بعض قادة حماس حول موسم الحج باعتباره فرصة : "الخالفات السياسية، وقال
ها بموسم الحج للتأكيد للتالقي ولتطييب النفوس ومناسبة للبحث فيما يجمع الناس، وخصوصا ما يتعلق من

على وحدة بعثة الحج الفلسطينية، وعلى وحدانية تمثيل وزير األوقاف في بعثة الحج، والتأكيد على 
ضرورة االلتزام بالنظم التي تقرها المملكة العربية السعودية لتنظيم الحج، والحفاظ على حرمة المشاعر 

  ".يةالمقدسة وضرورة إبعاد الحج عن كل التجاذبات السياس
  .وأشار الهباش إلى أن الحج قد يكون مدخال مناسبا للمساهمة في إنهاء االنقسام

  15/11/2009 قدس برس،
  

  عباس يلتقي مبارك األربعاء المقبل قبل قيامه بجولة في أمريكا الالتينية: نمر حماد .16
مصري محمد حسني  من المقرر أن يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعاً مع الرئيس ال:القاهرة

في إطار االتصاالت قبل التوجه إلى مجلس "، وذلك )18/11(مبارك في القاهرة، يوم األربعاء المقبل 
وقال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني في  ".األمن للمطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية

عباس ومبارك تأتي قبيل بدء الرئيس إن لقاء القمة بين : تصريح للصحفيين قبيل مغادرته القاهرة
تندرج ضمن جهد "الفلسطيني جولة خارجية تشمل عدداً من دول أمريكا الالتينية، مشيراً إلى أن الجولة 

  ".القيادة الفلسطينية الستمرار دعم أمريكا الالتينية للقضية الفلسطينية
  15/11/2009 قدس برس،

  
  جبهة الشعبية للمصالحةحماس لم ترد بعد على مبادرة ال: البردويل .17

اكد الدكتور صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية ان حركته لم ترد : غزة ـ اشرف الهور 
بعد على مبادرة الجبهة الشعبية، وقال ان حركته تلقت المبادرة وال تزال قيد الدراسة، واكد البردويل ان                 

  .خلي عقب انتهاء اجازة عيد االضحىحماس لم تتلق دعوة من مصر لبدء عملية حوار دا
، الفتا الى   "حديثا اعالميا "الى ان ما اثير حول الموضوع يعد        " القدس العربي "واشار في سياق حديث مع      

  .ان حماس مستعدة لمناقشة قضايا الخالف حال وجهت لها دعوة رسمية
، الفتا الـى انهـا تريـد        واكد البردويل ان حركته ال تريد اجراء اي تغيير على ورقة مصر للمصالحة            

  ".اضافة بعض البنود التي جرى االتفاق عليها، وسقطت سهوا من المبادرة"
  .واكد ان حماس تريد الوصول الى مصالحة حقيقية، بهدف توحيد الجهود الفلسطينية

  16/11/2009القدس العربي، 
  

  حماس تدعو القاهرة إلعطائها فرصة مماثلة لفتح إلنجاح جهود المصالحة .18
من أجل شرح " فتح"التي أعطتها لحركة  دعت حركة حماس القاهرة إلى إعطائها الفرصة ذاتها: ةغز

وجهة نظرها وإنجاح جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأكدت أن مالحظاتها على الورقة المصرية 
  .تندرج في هدف إتمام المصالحة
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عن " قدس برس"حات خاصة لـ سامي أبو زهري في تصري" حماس"وأعرب المتحدث باسم حركة 
كثرة : "بالتعبير عن الموقف المصري قبل إعالن القاهرة عنه، وقال" فتح"استغرابه الضطالع قادة 

عن تفاصيل موقف القاهرة " فتح"إلى القاهرة وتعبير قيادات حركة " فتح"زيارات محمود عباس وقيادات 
 للتساؤل عن سبب رفض القاهرة استقبال وفد وخطواتها المقبلة قبل أن تعلن هي ذلك، هو أمر يدفعنا

  ".، الذي يطالب فقط بمجرد تدقيق الورقة المصرية مع التفاهمات التي توصلنا إليها سابقا"حماس"
بشكل مسبق، " فتح"واضح أن كل الخطوات المتعلقة بالمصالحة يجري تنسيقها مع حركة : "وأضاف

حرصاً على إنجاح جهود " حماس"لحركة  صة ذاتهاولذلك ندعو اإلخوة في القاهرة إلى إعطاء الفر
  ".المصالحة

نحن نؤكد على حرصنا إلنجاح : "بانجاح جهود المصالحة المصرية، وقال" حماس"وأكد أبوزهري التزام 
الجهد المصري واستعدادنا إلرسال وفد إلى القاهرة الستكمال هذه الجهود، ولكن مع تمسكنا بمالحظاتنا 

، وهي مالحظات مرتبطة بنقاط تمت إضافتها إلى تفاهماتنا السابقة مع القاهرة دون على الورقة المصرية
  . ، على حد تعبيره"أن تتم استشارتنا في ذلك

 15/11/2009قدس برس، 
  

   الخالفات حول الورقة المصرية في طريقها للحل تؤكد أنمصادر قيادية في حماس": الخليج" .19
أن الخالفات حول الورقة المصرية " حماس" قيادية في حركة أكدت مصادر :، وكاالت"الخليج "-دمشق 

للمصالحة والتي كانت تعيق التوقيع عليها في طريقها للحل، فيما  أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
  .أن حماس وافقت على مبادرة الجبهة الستئناف جلسات الحوار الوطني الفلسطيني

لقد تم بلورة رؤية مشتركة للتغلب على النقاط الخالفية ":"يجالخل"وأضافت المصادر في تصريح خاص ل 
التي كانت حماس تتحفظ عليها، حيث تم االتفاق مع األخوة المصريين على إجراء نقاش بعد عيد 

  ".األضحى المبارك
وأكدت المصادر أن قيادة الحركة مستعدة لبذل كل جهد ممكن إلتمام شروط المصالحة الفلسطينية ولكن 

  .ى حساب الثوابت الوطنية الفلسطينية، فالمصالحة يجب أن تجري على أساس الثوابت وتصونهاليس عل
وتوقعت المصادر أن يتم التوقيع على ورقة المصالحة مطلع الشهر المقبل معتبرة أن تزامن التوقيع على 

ث تفاؤل بنجاح الورقة مع ذكرى االنتفاضة الفلسطينية سيكون بشرى سارة ألبناء الشعب الفلسطيني ومبع
المصالحة وتجاوز حالة االنقسام الفلسطيني وعودة كل القوى الفلسطينية للوحدة في خندق واحد ضد 

  .االحتالل الصهيوني
  16/11/2009الخليج، 

  
  تلويح السلطة بإعالن الدولة هروب من استحقاقات المقاومة والمصالحة: البردويل .20

 إعالن دولة فلسطينية من جانب إمكانيةتزايد الحديث عن قللت حركة حماس من أهمية : غزة ـ رام اهللا
واحد والذهاب بذلك إلى مجلس األمن، واعتبرت ذلك إعالنا من دون جدوى هدفه الهروب من 

  .استحقاقات المقاومة والمصالحة معا
الدكتور صالح " حماس"وأوضح عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة اإلسالمية 

أن األولى من التهديد بإعالن دولة في الهواء هو العمل " قدس برس"ل في تصريحات خاصة لـ البردوي
ال أعتقد أن القضية تتعلق بإعالن دولة فلسطينية في الهواء : "على تحرير األرض وإنهاء االنقسام، وقال

رتنا على تحرير من األرض الفلسطينية يرفضها العالم، وإنما القضية تتصل بمدى قد  في المائة20على 
األرض، وعندها يمكن للشعب الفلسطيني أن يختار ماذا سيفعل، أما التهديد بإعالن الدولة ثانية بعدما كان 
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وإذا .  فإن ذلك ليس إال هروبا من استحقاقات المقاومة والمصالحة معا1988قد تم اإلعالن عنها عام 
  .، على حد تعبيره" البحر إلى النهر؟كان ال بد من إعالن دولة في الهواء فلماذا ال تكون من

 15/11/2009قدس برس، 
  

  االنتخابات الرئاسية والتشريعية طريق الوحدة الوطنية: حواتمة .21
وأكد االمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة خالل استقباله وفدا من حزب االتحاد 

 المنصف الشابي، ووفداً مغربياً برئاسة االمين العام الديمقراطي التونسي برئاسة عضو المكتب السياسي
للمؤتمر القومي العربي خالد السفياني، ان الحوار الوطني الشامل والعودة للشعب بانتخابات رئاسية 

  .وتشريعية للسلطة طريق الوحدة الوطنية والنهوض بالمقاومة ضد االستيطان واالحتالل
  16/11/2009الخليج، 

  
 لة أمامه مشوار طويل لتحويله إلى واقع على األرض الدوإعالن: فتح .22

 أن إعالن االستقالل في الجزائر ،إقليم غرب غزة، في بيان لها-" فتح"حركة " فتح"اعتبرت حركة : غزة
بدور عربي أكثر "، مطالبة "ال يزال أمامه مشوار طويل لتحويله إلى واقع على األرض) "إعالن الدولة(

جرى السياسة الدولية، ودعم حقهم المشروع في العودة واالستقالل وتجسيد فاعلية في التأثير على م
  ".الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس

 27/10/2009قدس برس، 
 

  تحقيق االستقالل ال يزال هدفاً كفاحياً:  إلعالن االستقالل21في الذكرى الـالشعبية  .23
ير فلسطين أن تحقيق االستقالل الوطني ما يزال أكدت الجبهة الشعبية لتحر ":الخليج "-رام اهللا، غزة 

النهج السياسي الذي "وقالت في بيان إن . هدفاً كفاحياً وطنياً متواصالً يجمع كافة أبناء الشعب الفلسطيني
سارت عليه القيادة الفلسطينية لتجسيد هذا الهدف ابتعد بها عملياً عن إنجازه، بسبب اعتماد هذه السياسة 

كخيار وحيد وتسليم أوراق القضية إلى أمريكا حليفة االحتالل االستراتيجية، وليس على على المفاوضات 
  ".وهذا ما دفعها للتوقيع على اتفاقيات أوسلو، الشرعية الدولية والمجتمع الدولي

  16/11/2009الخليج، 
  

  اتساع نطاق التعاون العسكري بين حزب اهللا وحماس: "لوفيغارو" .24
غارو الفرنسية عن دبلوماسي وصفته بالمطلع جيدا ومقيم في القدس، انه عقب            نقلت صحيفة لوفي  : باريس

وكان الوفد األول مهتمـا     . حرب الشتاء الماضي وصل إلى قطاع غزة وفدين من الخبراء في حزب اهللا            
بدراسة نتائج اإلستراتيجية العسكرية التي اتبعتها حماس في مواجهة الجيش اإلسرائيلي خـالل حـرب               

دت هذه الزيارة إلى تنحية عدد من المسؤولين العسكريين في الجسم العسكري لحركة حماس،              غزة، وقد أ  
وقالت الصحيفة انـه   .كما أدت إلى تحويل العديد من المسؤولين في الجسم السياسي إلى الجسم العسكري            

رضـة  خالل العدوان اإلسرائيلي، فإن حماس احتمت في تحصيناتها ولم تقاتل بشكل جيد، ما جعلهـا ع               
أما الوفد الثاني الذي وصـل      . لالنتقاد من بعض السكان في قطاع غزة الذين كانوا أول الضحايا للحرب           

إلى غزة فكان مؤلفا من عسكريين وفنيين، قاموا بإعادة بناء الجسم العسكري لحركة حمـاس، وعملـوا                 
  .ة حماسعلى تأهيل العسكريين الفلسطينيين مع األسلحة الجديدة، التي حصلت عليها حرك

  16/11/2009الدستور، 
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   بسبب تأجيل عقد االنتخاباتلساحة الفلسطينية لن تشهد فراغا دستورياًا: الشعبية .25
قال مسؤول رفيع في الجبهة الشعبية ان الساحة الفلـسطينية لـن تـشهد فراغـا     : غزة ـ اشرف الهور 

ان "ضو اللجنة المركزية للجبهـة      دستوريا، بسبب تأجيل عقد االنتخابات الفلسطينية، وقال كايد الغول ع         
تأجيل االنتخابات بناء على قرار لجنة االنتخابات كان متوقعا الستحالة اجرائها في قطاع غـزة نتيجـة                 

  ".االنقسام الراهن
ودعا الغول الى تركيز كل الجهود من اجل توقيع اتفاق المصالحة، والعمل بشكل جماعي علـى تحديـد                  

جانب العمل على توفير الظروف الممكنة، ونفى ان يكـون هنـاك فـراغ              موعد نهائي لالنتخابات، الى     
كون المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو من انشأ         ) يناير( كانون الثاني    24دستوري ما بعد    

  .السلطة الوطنية الفلسطينية
 المركزي بامكانه ان    بالتالي السلطة اخذت شرعيتها من قرار منظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس         "وقال  

يأخذ القرار الذي يغطي اي تمديد للرئاسة والمجلس التشريعي الى حين اجراء االنتخابـات التـي يـتم                  
  ".التوافق عليها

وفي سياق جهود المصالحة قال النائب جميل مجدالوي عضو المكتـب الـسياسي للجبهـة الـشعبية ان           
  ".القت وجهة ايجابية من فتح وحماس"ي مبادرته التي قدمها قبل يومين لحل الخالف الداخل

جهـدا  "واكد مجدالوي ان مبادرته ال تعني اجراء اي تعديل على ورقة مصر للحل، الفتا الى انها تعتبر                  
  ".متمما لما تقوم به مصر

  16/11/2009القدس العربي، 
  

  الصيف المقبلعدوان إسرائيلي على غزة تحذر من الجهاد .26
ب األمين العام لحركة الجهاد زياد نخالة إن إسرائيل تحضر لشن عدوان أكد نائ:  محمد الخضر-دمشق 

إن المؤشرات تؤكد أن » العرب«وقال نخالة لـ . كبير على قطاع غزة متوقعا أن يكون الصيف المقبل
إسرائيل تحضر للعدوان على غزة مضيفا أن المبررات كثيرة أهمها أن إسرائيل ال تقبل بوجود حركات 

ة داخل الشعب الفلسطيني وتستطيع مواجهة أي عدوان إسرائيلي فضال عن أنها ترفض مقاومة موجود
 .سياسيا أي مشروع تسوية ال يعيد الحقوق الوطنية

 16/11/2009العرب، قطر، 
  

  ليس هناك أي معلومات تؤكد أن الحوار سينطلق بعد عيد األضحى: حزب الشعب .27
الشعب وليد العوض، إنه ليس هناك أي معلومـات         أكد عضو المكتب السياسي لحزب       : حامد جاد  -غزة  

تؤكد أن الحوار سينطلق بعد عيد األضحى المبارك في نهاية الشهر الحالي، وان المؤشرات الحالية غير                
  .مطمئنة في ظل التراشق اإلعالمي بين حركتي فتح وحماس

 أن يفـتح الوثيقـة مجـددا        واعتبر ان تعدد المالحظات قبل التوقيع على الوثيقة أو إرفاقها بملحق يمكن           
  .للحوار األمر الذي قد يهدد بتبديد كل ما أنجز خالل الحوار الذي استمر ألشهر عديدة

  16/11/2009الغد، األردن، 
  

   إعمار مخيم البارد اللبنانيةنتمنى على الحكومة: وفد من حماس يزور بهية الحريري .28
لثقافة النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون        وفد من حركة حماس رئيسة لجنة التربية وا        التقى: صيدا

في مدينة صـيدا    "تقدمه مسؤول الحركة في منطقة صيدا ابو أحمد فضل وضم مسؤولي حماس             ] صيدا[
  ". وسام الحسن، ومخيم عين الحلوة زهير الخطيب ومخيم المية ومية رفيق عبداهللا
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كذلك باركنا تشكيل الحكومـة     . ز العالقة األخوية  هذه الزيارة تأتي للتواصل وتعزي    : وقال فضل اثر اللقاء   
وتمنينا على النائب بهية الحريري أن تساهم كمـا وعـدتنا           . العتيدة الجديدة وتمنينا لها النجاح وان توفق      

كمـا تمنينـا علـى      . دائما، في اقرار الحقوق المدنية واالنسانية للشعب الفلسطيني عبر الحكومة الجديدة          
في بتعهدات الحكومة السابقة وعلى رأسها اعادة اعمار مخيم نهر البارد وأن يبقـى              الحكومة الجديدة أن ت   

اضافة الى ذلك تداولنا في آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والى الوضع األمني             . هذا التعهد قائما  
يش اللبناني، من   في المخيمات والجوار وتأكيد التواصل الدائم بين القوى الفلسطينية والقوى اللبنانية والج           

  . اجل المحافظة على السلم األهلي وعلى األمن واالستقرار في المخيم ومدينة صيدا
  16/11/2009المستقبل، 

  
  عرفات في مهرجان مركزي ببيروت رحيل الذكرى الخامسة لنتحييا  وفتح التحريرمنظمة .29

كرى الحادية والعشرين إلعالن    والذ"لمناسبة الذكرى الخامسة الستشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات،         
شخصيات لبنانية  مهرجاناً في المدينة الرياضية بحضور      " فتح"، أقامت منظمة التحرير وحركة      "االستقالل
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء سلطان أبو العينين، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين              و،  رسمية

  .في بيروت أشرف دبور
الى أن الذكرى ليست حكراً على أبناء حركة فتح إنمـا هـي محطـة لكـل عربـي                   وأشار أبو العينين    

  .وفلسطيني، ورفض أن تكون القضية الفلسطينية بوابة عبور للمشاريع الصهيونية واألميركية
ولفت الى أن العبور الى الوحدة الفلسطينية يصون بالتحاور بين جميع األطراف الفلسطينية مـن موقـع                 

 مبيناً أن ال مفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية ما لم توقف كل أشكال االستيطان، ولن               المصلحة الوطنية، 
وطالب المجتمع الـدولي والعـرب       .نقبل بعد اآلن إال بحدود الدولة الفلسطينية حدود الرابع من حزيران          

 .بإعالن حالة الطوارئ للوقوف في وجه المطامع اإلسرائيلية وتحقيق الدولة الفلسطينية
 16/11/2009ستقبل، الم

  
   سائق جرافة عسكرية إسرائيلية شمال القطاع تقنصكتائب أبو علي مصطفى .30

قالت كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى إن أحد مقاوميها نجح في قنص سائق جرافة  : رائد الفي-غزة 
ل بكافة شمال القطاع، مؤكدةً أنها ستبقى متمسكة بخيار المقاومة والتصدي لالحتال" إسرائيلية"عسكرية 
  . األشكال

  16/11/2009الخليج، 
  

   من أنصارها في الضفةعشرةتتهم السلطة باعتقال  حماس .31
 من أنصارها في الضفة 10أمس، األجهزة األمنية الفلسطينية، باعتقال " حماس"اتهمت حركة : وكاالت

فظات القدس في بيان، إن االعتقاالت جرت في محا" حماس"وقالت  .الغربية خالل اليومين السابقين
وذكرت أن بين المعتقلين اثنين من الصحافيين، واثنين من األسرى المحررين . ونابلس وطولكرم وقلقيلية

، وأشارت إلى أن األجهزة األمنية في نابلس ورام اهللا وطولكرم التزال تحتجز "اإلسرائيلية"من السجون 
  . سفأربعة من أبناء النائبين عن الحركة حامد البيتاوي، وحسن يو

  16/11/2009الخليج، 
  

   تهدد بإعادة احتالل الضفة إذا ُأعلنت الدولة الفلسطينية أحادياً"إسرائيل" .32
حذرت إسرائيل، أمس، الفلسطينيين من مغبة اتخاذ أي خطوات أحادية إلعالن الدولة : وكاالت

وزراء االسرائيلي وقال رئيس ال. الفلسطينية، متوعدة باعادة احتالل مناطق واسعة في الضفة الغربية
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بنيامين نتيناهو انه يفضل الوساطة الفرنسية برئاسة الرئيس نيكوال ساركوزي مع سوريا على الوساطة 
 . التركية برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي وصفه بأنه غير منصف

جد أي بديل عن إجراء ال يو«في القدس المحتلة، انّه » منتدى صابان«وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها أمام 
أي خطوة أحادية الجانب ستجعلنا في حّل من «، معتبراً أن »مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

 . »االتفاقات التي توصلنا إليها، ولن تجلب سوى خطوات أحادية الجانب من قبل إسرائيل
منع إيران من تطوير أسلحة نووية، حل : وحدد نتنياهو التحديات األمنية الثالثة التي تواجه إسرائيل وهي

الخطر الذي «ورأى نتنياهو أن . مسألة إطالق الصواريخ من غزة، وتعزيز قوة الردع للدولة العبرية
، حيث »تمثله إيران النووية ال يقتصر على إسرائيل بل يهدد أيضاً فرص السالم بين إسرائيل وجيرانها

 المجموعات والدول المتشددة في المنطقة«ذلك سيعزز قوة اعتبر أنّه عندما تكون إيران قوية فإن« ،
التي احتجزتها إسرائيل وزعمت أنها كانت محملة باألسلحة » فرانكوب«مشيراً في هذا اإلطار إلى سفينة 

 . لحزب اهللا
وكان نتنياهو اتهم الفلسطينيين، خالل االجتماع األسبوعي لحكومته، بفرض قيود على المفاوضات، 

. »الحل ال يتحقق بمنعطفات كهذه«ياهم من إعالن الدولة من جانب واحد، حيث رأى أن محذراً إ
 واشنطن تفهمت رغبة إسرائيل في الدخول في مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين، إال أنهم «وأضاف أن

دائماً ما يتراجعون عن مواقفهم ويضعون شروطاً ومحددات لم تكن موجودة سابقاً حتى يتهربوا من 
 . »التزاماتهم

من جهة ثانية، أبلغ نتنياهو وزراءه بأنّه على استعداد إلجراء مفاوضات مباشرة مع سوريا من دون 
أنا أفضل الوساطة الفرنسية برئاسة الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، وليس «وقال . شروط مسبقة

، »اً وأردوغان ليس كذلكوساطة تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، ألن الوسيط يجب ان يكون منصف
 . »إذا أرادت فرنسا القيام بدور الوساطة بيننا وبين السوريين فنحن موافقون على ذلك«موضحاً أنه 

ردود فعل مختلفة بين وزراء حكومة » المفاوضات مع سوريا«و» الدولة الفلسطينية«وأثارت مسألتا 
في إشارة إلى (ال أريد أن أفسد الحفلة  «نتنياهو، وقال الوزير بنيامين بن أليعزر، من حزب العمل،

، لكن الوضع الذي نحن موجودون فيه يعني أن علينا دفع العملية السياسية بالقوة، )تصريحات نتنياهو
أبو مازن ال يريد التحدث معنا، فيجب أن يكون هناك طرف ) الرئيس الفلسطيني محمود عباس(وإذا كان 

 يكون هناك طرف ثالث يقول إن الفلسطينيين ال يريدون التحدث ثالث يدخل أبو مازن بالقوة، ويجب أن
من جهته، قال وزير الرفاه يتسحاق هرتسوغ من حزب العمل إن . »معنا ال ان نبادر نحن إلى قول ذلك

غوش ) الكتل االستيطانية(وإذا أردنا إنقاذ مناطق مثل «المشكلة المركزية مع الفلسطينيين هي االستيطان 
يه أدوميم فإن علينا تنفيذ خطوات سياسية دراماتيكية وتقسيم إسرائيل وإقامة دولة عتصيون ومعال

  »فلسطينية
 اتخاذ أي خطوات أحادية لن يؤدي إلى «بدوره، قال نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية سيلفان شالوم إن

 أن الجيش اإلسرائيلي ، فيما حذر وزير البنى التحتية المتشدد عوزي الندو من»النتائج التي نود تحقيقها
سيعيد احتالل مناطق في الضفة الغربية سبق أن انسحب منها في حال أصر الفلسطينيون على خطتهم، 

 إذا أعلنوا «وأضاف . »هذه مبادرة عدائية تهدف إلى إنهاء أي فرصة لمفاوضات السالم«معتبراً أن
 . »)ج(ى المنطقة من جانب واحد، فيجب أن يتبع ذلك توسيع لسيطرتنا عل) الدولة(

أال يهددونا بخطوات أحادية «من جهته، قال وزير المواصالت يسرائيل كاتس إن على الفلسطينيين 
الجانب، فهذا األمر قد يكون في كال االتجاهين، وبإمكاننا نحن أيضاً أن نعلن من جانب واحد أن الكتل 

  يلي يشاي تلويح الفلسطينيين بإعالن االستيطانية هي جزء من إسرائيل، فيما وصف وزير الداخلية إ
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اإلعالن «، داعياً إلى أن يكون رد الفعل اإلسرائيلي على ذلك بـ »وقاحة«الدولة من طرف واحد بأنه 
 . »عن ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل

 16/11/2009السفير،     
  

   يحذر من تعزيز طرح الدولة الواحدةباراك .33
د باراك دعوته لضرورة استئناف مفاوضات السالم مـع سـوريا ،            كرر وزير الحرب اإلسرائيلي ايهو    

مؤكدا إن اتفاق سالم مع سوريا هو مصلحة إسرائيلية إستراتيجية ، وضمان لهدوء على الجبهة الشمالية                
، فيما أكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين في ظل ما زعم أنه تراجع في الدعم                   

وأشار باراك في جلسة الحكومة اإلسرائيلية إن المتطلبات األمنية إلسرائيل تطلـب إن              .الدولي إلسرائيل 
يتم انجاز اتفاق سالم مع الطرف الفلسطيني ، لكن مع األخذ بعين االعتبار انه لن يكون حل بدون دفـع                    

 جانـب   وقال باراك إن عدم الحل سيؤدي إلى تزايد الدعم الدولي لفكرة إعالن دولة فلسطينية مـن               . ثمن
واحد ، كما سيزداد الدعم للفكرة األكثر خطورة التي تتضمن دولة واحدة لشعبين ، وعلينا عدم االستهانة                 

  .بخطورة هذه الفكرة
  16/11/2009الدستور، 

  
  "إسرائيل"ليبرمان اعالن قيام دولة فلسطين من جانب واحد سينقل الصراع داخل  .34

خارجية اإلسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان، علـى       رد وزير ال  : وكاالت - برهوم جرايسي  –الناصرة  
بل سـينقله إلـى     "، لن ينهي الصراع     1967إن قيام دولة فلسطينية في مناطق       "التوجه الفلسطيني بقوله    

، كما رفض قادة إسرائيل سعي الفلسطينيين لإلعالن عن دولة فلسطينية من جانب واحد،              "داخل إسرائيل 
في تل أبيب، في ساعة متأخرة مـن مـساء          " سبان"فتتاح مؤتمر معهد    وجاءت تصريحات ليبرمان لدى ا    

، وإقامة دولة فلسطينية في منـاطق يهـودا         1967إن العودة إلى خطوط     "اول من أمس السبت، إذ قال،       
إلى داخل حدود إسـرائيل،     ) نقله(لن ينهي الصراع، وإنما سيتم نسخه       ) الضفة الغربية المحتلة  (والسامرة  

، )جنوبا(والنقب  ) شماال(لحكم ذاتي في منطقتي الجليل      ) 48فلسطينيي  ( عرب إسرائيل    من خالل مطالبة  
  ".لخلق رابط بين هذا الحكم والسلطة الفلسطينية

سرائيلي شمعون بيرس، الذي وصل أمس إلى األرجنتين، المـسعى الفلـسطيني            كذلك رفض الرئيس اإل   
إنه ال يمكن إقامة دولة فلسطينية من دون اتفاق سالم، هذا           "وقال للصحافيين اإلسرائيليين الذين يرافقونه،      

  ".أمر غير ممكن ولن يتم، ليس مقبوال علينا أن يغير الفلسطينيون كل يوم موقفهم، فالغضب ليس سياسة
  16/11/2009الغد، األردن، 

  
  من عواقب استصدار قرار دولي يحدد حدود الدولةالسلطة  ون يحذرونإسرائيليوزراء  .35

وجه وزراء في الحكومة اإلسرائيلية تحذيرات شديدة اللهجة الى السلطة : أسعد تلحمي -الناصرة 
ية في حدود الرابع من حزيران الفلسطينية من عواقب توجهها لمجلس األمن لنيل اعترافه بدولة فلسطين

   وعاصمتها القدس الشرقية 1967عام ) يونيو(
وتبنى وزراء األحزاب اليمينية المشاركة في الحكومة نبرة متشددة أكثر تجاه المقترح الفلسطيني إعالن 

ليكف الفلسطينيون عن تهديدنا، رئيس «): شاس(إقامة الدولة، وقال نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي 
يجب أال نخشى إعالناً . متنا يقوم بخطوات سياسية عدة الستئناف المفاوضات، ونحن معنيون بهاحكو

إسرائيل (واعتبر الوزير عوزي لنداو . »فلسطينياً أحادي الجانب بإقامة دولة ألننا نملك خيار الرد عليه
: وأضاف مهدداً. »اتوقحاً وعدائياً الغرض منه دهورة فرص أجراء مفاوض«االقتراح الفلسطيني ) بيتنا

وقال وزير اإلعالم يولي . »علينا أن نرد على أي إعالن أحادي الجانب بضم كل الضفة الغربية«
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ثمة توقعاً للفلسطينيين بأنه من خالل اإلرهاب والتصريحات المتطرفة يمكنهم «إن ) ليكود(ادلشتين 
  .»كلي أمل في اال يتجاوب المجتمع الدولي معهم... تحقيق إنجازات 

، وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز أن يرى المشروع »كديما«واستبعد الرجل الثاني في حزب 
لكن ال يمكن إقامة دولة فلسطينية من دون اتفاق ... هذا التهديد ليس جديداً «: الفلسطيني النور، وقال

 إسرائيل من وتابع أن ذلك ال يعفي. »338 و242، وهذا ما أكده قرارا مجلس األمن )مع إسرائيل(
إذ عليها أن تبادر وتعمل على تحقيق حل الدولتين لتحول دون تدهور خطير، ال أن تنتظر «المسؤولية 

 1967وكرر رفضه أن تكون الدولة الفلسطينية في حدود عام . »مبادرات وأفكار مثل فكرة عريقات
  .بداعي أنها حدود ليست آمنة إلسرائيل
عباس ليس انه ال يسيطر على قطاع «موشي أرينز إن » ليكود« من من جهته، قال وزير الدفاع السابق

وتابع أن قبول . »غزة فحسب، بل حتى أنه ال يسيطر على الضفة، فكيف يريد إدارة دولة فلسطينية؟
إذ سيتعذر عليهم الموافقة «مجلس األمن بالفكرة الفلسطينية سيدفع بالفلسطينيين إلى تصليب مواقفهم، 

ستكون للفلسطينيين «وزاد انه في حال الموافقة على قيام دولة فلسطينية . »1967ام على تعديل حدود ع
وأضاف . »وهذا ما ال يمكن أن نسمح به... ثالث دول، في الضفة وفي قطاع غزة وفي األردن 

واضح ومنطقي أن السيادة على األراضي المأهولة بغالبية فلسطينية في الضفة لن تكون «: مستدركاً
عليها، قال » سيادة أردنية«ورداً على سؤال ما إذا كان يرى أن الحل يتمثل بـ . »ة في المستقبلإسرائيلي

  .»ألن األردن يخشى أيضاً اإلرهاب الفلسطيني«إن األمر وارد 
  16/11/2009الحياة، 

  
  موفاز يشرح للسفير المصري خطته المقترحة للتسوية .36

ب كاديما شاؤول موفاز، أمس، السفير المصري لدى عن حز" الكنيست اإلسرائيلي"التقى عضو : أ.ب.د
في موقعها االلكتروني " اإلسرائيلية" "يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة .ياسر رضا في مكتبه" اسرائيل"

يذكر أن موفاز قد عرض في مؤتمر صحافي، . أن موفاز قدم للسفير المصري خطته المقترحة للتسوية
% 50بلورتها إلقامة دولة فلسطينية على حدود مؤقتة تشمل ما بين األسبوع الماضي، خطة سياسية قام ب

   .من أراضي الضفة الغربية% 60 -
  16/11/2009الخليج، 

  
  الجنود الذين يرحمون العدو ملعونون: حاخام جيش االحتالل .37

االلكتروني امس أن الحاخام العسكري الرئيس فـي الجـيش اإلسـرائيلي            " هآرتس"ذكر موقع   : رام اهللا   
ملعون كل من يرحم العـدو      "عميد أفيحاي رونتسكي يحرض الجنود اإلسرائيليين على القتل وأنه يقول           ال

  ".وقت الحرب
وكشف الموقع أن حديث الحاخام رونتسكي جاء خالل محاضرة أمام طلبة المدرسة الدينية في مستوطنة               

ن الدم وقت الحرب، وكـل      إن اللعنة على كل من منع سيفه م       "وقال  ، األسبوع الماضي " كرنيه شمرون "
  ".من لم يقاتل بكل قواه، ومن يشفق على العدو في وقت ال يجب فيه الشفقة

رغم كل  "ودافع الحاخام العسكري عن تصرفات الجيش اإلسرائيلي في الحرب األخيرة على غزة، وقال              
  ".ب علينا القتالما سمعناه عن الحرب، إال أن الشعب اإلسرائيلي متحد حول الفهم البسيط لمبدأ كيف يج

حيث قاتل كل جندي بكل قواه بجميع       "وأشار الحاخام إلى أن الحرب على غزة لم تكن كأي عملية عادية،             
اإلبداعات الكثيرة التي شـهدتها سـاحات       "مشيدا بما سماه    ". الوسائل التي يملكها من أجل حسم المعركة      

  ".القتال
 16/11/2009الحياة الجديدة، 
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  نيران قوات االحتالل شمال قطاع غزةإصابة فلسطينيين ب .38

أصيب، صباح األحد، مواطنان فلسطينيان برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي شمال قطاع غزة، : غزة
  .في حادثين منفصلين، وذلك في ظل تواصل الهجمات اإلسرائيلية على المناطق الحدودية في القطاع

15/11/2009قدس برس،   
  

 لعيد إلى غزة ألول مرة منذ الحصارمصر توافق على عبور أضاحي ا .39
قالت لجنة اإلغاثة والطوارئ باتحاد األطباء العرب، أن السلطات المصرية وافقت على فتح : القاهرة

معبر رفح البري لمرور أضاحي المصريين والعرب إلى الفلسطينيين في غزة، وهي المرة األولى التي 
ي تقول القاهرة أنه مخصص فقط لمرور األفراد يسمح فيها بمرور أغذية من المعبر المصري، الذ

 .والمعدات الطبية، وترفض مرور األغذية منه وتحولها لمعبر العوجة الذي تشرف عليه إسرائيل
قدس "وقال عبد اهللا إبراهيم، مدير العالقات الخارجية بلجنة اإلغاثة والطوارئ باتحاد األطباء العرب لـ 

 المصرية المعنية بعبور عدد مائة وخمسون رأس بقري مذبوح من إنه تمت الموافقة من الجهات" برس
مصر إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري وذلك للمساهمة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني 

، مؤكدا أن هذه أول مرة يتم الموافقة على عبور مواد غذائية عبر معبر رفح البري، منذ "بقطاع غزة
  .2006إغالقه عام 

15/11/200رس، قدس ب  
  

   عامالً فلسطينياً خالل يومين250عتقل االحتالل ي .40
شنت الشرطة اإلسرائيلية حمالت دهم ضد العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، : الناصرة

، بدعوى عدم حيازتهم على تصاريح عمل من قبل 1948العاملين في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 
  .ةالسلطات اإلسرائيلي

وبحسب ما أفادت به الشرطة؛ فإنه تم اعتقال مائتين واثنين وخمسين عامالً فلسطينياً خالل اليومين 
، على "مكثوا في البالد دون أن تكون بحوزتهم التصاريح الالّزمة" الماضيين، معلالً سبب االعتقال بأنهم 

  حد تعبيره
15/11/2009قدس برس،   

  
 ام األسرى الفلسطينيين في السجوناالحتالل يسمم طع": مؤسسة حقوقية" .41

كشفت مصادر حقوقية فلسطينية، أن عددا من المعتقلين في مركز التحقيق في : ردينة فارس -غزة 
العسكري اإلسرائيلي شمالي تل أبيب، تعرضوا للتسمم بسبب تناولهم طعاما فاسدا ) بتاح تكفا(معتقل 

 . قدمته لهم إدارة السجن كوجبة غداء األسبوع الماضي
إلى المعتقل والتقائه بعدد المعتقلين، ) التضامن الدولي لحقوق اإلنسان(وخالل زيارة لمحامي مؤسسة 

أفادوا أن إدارة السجن، وبعد أن عاد األسرى من محكمة التمديد، قدمت لهم وجبة الغداء، وبعد أن 
شف على حالتهم الصحية تناولوها تعرضوا جميعا لحالة تسمم وآالم في المعدة ولم يستدع األطباء للك

واحدة لكل ) أكامول(الصعبة، واكتفى أحد أطباء السجن بتوزيع الدواء على األسرى وهو عبارة عن حبة 
 . أسير من خارج الزنازين

16/11/2009عكاظ،   
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  صحفيا معتقلون لدى األمن الفلسطيني في الضفة 11":كتلة الصحفي الفلسطيني" .42
في الفلسطيني إن عدد الصحفيين المعتقلين لدى أجهزة األمن الفلسطيني قالت كتلة الصح: الضفة الغربية

 . عشر صحفيا وهو الرقم الذي لم يسجل سابقا11في الضفة الغربية ارتفعت إلى 
صمت منظمات حقوق اإلنسان وبعض المنظمات "نسخة عنه " السبيل"وانتقدت الكتلة في بيان تلقت 

 ".ريات الصحفيةوالمؤسسات التي تدعي حرصها على الح
بقايا مجلس إدارة نقابة الصحافيين والقائمين عليها "واتهمت كتلة الصحفي الفلسطيني ما وصفته بـ

بالتواطؤ واالشتراك مع األجهزة األمنية في تنفيذ حملة استهداف ومالحقة للصحفيين واإلعالميين في 
 ".محافظات الضفة الغربية

16/11/2009السبيل، األردن،   
  

 عن العام الماضي% 10ارتفاع أعداد األسرى المصابين بمرض السكر بنسبة : تقرير .43
أكدت وزارة األسرى والمحررين في غزة، أن أعداد األسرى الفلسطينيين المصابين بمرض السكر : غزة

 أسيراً، وقد 88 في المائة عن العام الماضي ليصل عددهم إلى 10في سجون االحتالل ارتفعت بنسبة 
 . أسيرا80ً مثل هذا اليوم من العام الماضي كان عددهم في

15/11/2009قدس برس،   
  

  في سجون االحتالل عاماً 22فلسطيني إلى الحرية بعد أسير  .44
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس عن أسير فلسطيني من سكان وسط قطاع غزة : )يو بي آي(

 .  عاما22ً البالغة محكومتيهبعد قضاء مدة 
16/11/2009الخليج،   

  
  في غزة" مؤسسة الضمير"مجهولون يهاجمون مقر  .45

 في مدينة غزة، وسرقوا أجهزة كومبيوتر "مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان"هاجم مجهولون مقر : غزة
وفوجئ أحد موظفي . ومحوا صوراً فوتوغرافية من كاميرات لم يسرقوها، كما عبثوا باألوراق والملفات

  .باح أمس بأن أحد األبواب الرئيسة مفتوح على مصراعيهالمؤسسة عند وصوله إلى المقر ص
16/11/2009الحياة،   

  
  "إسرائيل"مقاطعة   اليؤيديالفلسطينرئيس اتحاد نقابات العمال :"صحيفة يهودية في بريطانيا" .46

في عددها الـصادر    ) الجويش كرونيكل (زعمت صحيفة الجالية اليهودية في بريطانيا       :هيام حسان : لندن
رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعيد أبلغ عددا من النقابيين البريطانيين الذين اجتمع              الجمعة أن   

وعللت الصحيفة موقـف سـعيد       .إسرائيلبهم مؤخراً أن الفلسطينيين ال يؤيدون الجهود الرامية لمقاطعة          
ين يتضررون مـن   ما نقل عنه من تصريحات أدلى بها خالل اللقاء حيث أوضح أن الفلسطيني          إلىاستناداً  

  .اإلسرائيلية بما في ذلك مقاطعة منتجات المستوطنات إسرائيلعواقب فرض المقاطعة على 
وحسب الصحيفة فقد أبلغ سعيد الوفود الممثلة عن سبع اتحادات نقابات عمال بريطانية ان اتحاد نقابـات                 

 وأنه لم تجـر     ائيلإسر مقاطعة أو حظر أو عقوبات ضد        إجراءاتعمال فلسطين غير معني بأمر فرض       
  .مناقشة ذلك في االتحاد وبالتالي فليس هناك من سياسة يتبعها االتحاد في هذا الخصوص

ونقلت الصحيفة عن ستيف سكوت الذي يترأس نقابة عمالية تدعم اسرائيل قوله ان اتحاد عـام نقابـات                  
 في الضفة الغربية،    ائيليةاإلسرعمال فلسطين اتخذ موقفاً بالمقاطعة فقط فيما يخص منتجات المستوطنات           

 ألـف فلـسطيني     30ولكنه عاد وشكك بجدوى ذلك على صعيد المصلحة الفلسطينية مع وجـود نحـو               
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وكان سكوت ضمن وفد النقابات الذي التقى       . يعتمدون في مصدر رزقهم على العمل في هذه المستوطنات        
  .سعيد حسب زعم الصحيفة

16/11/2009القدس العربي،   
  

 "مهرجان القاهرة لإلعالم العربي"يفوز بجائزة ذهبية في " 2009زة غ"وثائقي فيلم  .47
بالجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة لإلعالم العربي، الذي اختتم " 2009غزة "فاز الفيلم الوثائقي : غزة

  ".البرنامج الخاص والتحقيق"أعماله مساء األحد في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك عن فئة 
للمخرج مصطفى النبيه، والذي أنتجته شركة فلسطين لإلنتاج اإلعالمي " 2009غزة "م وقد حصل فيل

، في "البرنامج الخاص والتحقيق"، على الجائزة الذهبية كأفضل برنامج تلفزيوني ضمن فئة "PMP"بغزة 
مهرجان القاهرة لإلعالم العربي الخامس عشر والذي شارك فيه ما يقرب من أربعمائة عمل إذاعي 

  .لفزيوني من عدد من الدول العربيةوت
15/11/2009قدس برس،   

  
 ورائد صالح يطلق نداء استغاثةتوصية بتوأمة القدس ومكة المكرمة : عمان .48

أوصى المشاركون في المؤتمر الشعبي لنصرة القدس المنعقد في عمان بالتوأمة بين مدينة القدس ومكـة                
بيدات ان القدس اليوم كما األمس تعاني هجمـة شرسـة           اهللا ع  وقال رئيس مجلس النقباء عبد    .. المكرمة

تستهدف تهويدها وتقسيم مسجدها واقتالع العروبة واالسالم من بين جنباتها من خـالل هـدم البيـوت                 
 .وتهجير االهالي واعتقال المقدسيين

 رائـد صـالح الـدول       1948وطالب شيخ االقصى رئيس الحركة االسالمية في االراضي المحتلة عام           
ضاف في كلمـة لـه عبـر        أو. بية واالسالمية بقطع عالقاتها الدبلوماسية واالقتصادية مع اسرائيل       العر
قمار االصطناعية ان االقصى اطلق نداء استغاثة والمطلوب االستجابة لهذا النداء ومن الواجب علـى               األ

قدس والمـسجد   وقال ان المطلوب من الحكومات العربية استحداث وزارات لنصرة ال         . الجميع االستجابة 
 .االقصى وان تقوم بوضع برامج عمل يومية ليست كرد فعل على جرائم االحتالل بل للتنبيه منها

16/11/2009الوطن، قطر،   
  

 "غولدستون"لجنة الدفاع عن حق العودة تحذر من نقض تقرير : األردن .49
ء مخيمات الالجئـين  وجه أعضاء لجان الدفاع عن حق العودة في األردن، ووجها        :  نجاة شناعة  -السبيل  

والفعاليات الشعبية والسياسية مذكرة أمس، الى الدول األعضاء في مجلس األمن الدولي، حـول تقريـر                
إلجـراء تحقيقـات    " إسرائيل" استعداد   فيهاغولدستون الخاص بالعدوان اإلسرائيلي على غزة، استبعدت        
وشرحت المـذكرة أن   .ه القانون الدولىحقيقية بطريقة نزيهة ومستقلة وعاجلة وفعالة على نحو ما يتطلب

وطالب موجهـو المـذكرة    .الهجوم اإلسرائيلي على المدنيين يشكل خرقا خطيرا التفاقية جنيف الرابعة
 المتعلقة بارتكـاب    1949االعتماد على الوالية العالمية للتحقيق فى انتهاكات أحكام اتفاقيات جنيف لعام            

 وللنهوض بالمسؤولية الدولية، إضافة للبحث عن آلية للتعويض         خروق خطيرة، لمنع اإلفالت من العقاب     
وحذرت المذكرة  .عن اإلضرار والخسائر التى تكبدها المدنيون الفلسطينيون في أثناء العمليات العسكرية

 .من خطورة ترك العدالة، وإجهاض حقوق الفلسطينيين باستخدام حق الفيتو، لنقض التقرير
16/11/2009السبيل، األردن،   
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 حق الفلسطينيين ورفض التوطين على  تؤكد األحزاب اللبنانية :في مهرجان منظمة التحرير .50
الذكرى الخامسة لغياب الرئيس ياسر عرفات، في القاعة المغلقة في » منظمة التحرير الفلسطينية«أحيت 

 . المدينة الرياضية
لعربي الذي قوامه االساس الضغط الحقيقي الدور ا«وألقى الوزير السابق ميشال ادة، كلمة اكد فيها على 
ان تجميد عالقات التطبيع او تعليقها باألقل : وقال. »الفعال من اجل وقف االستيطان ووقف تهويد القدس

 . مسألة بالغة األهمية في هذا الصدد
 ضروري ان يضع الفلسطينيون حدا فوريا قاطعا لتشرذمهم وانقسامهم الداخلي غير المبرر على: أضاف

والمطلوب . نتنياهو والتطرف الصهيوني) بنيامين(اإلطالق، وان يوحدوا صفوفهم في مواجهة سياسة 
 . من العرب ليس الحرب بل موقف حاسم يصر على الدولتين، وال يتنازل قيد شعرة عن وقف االستيطان

 التزاما ان لبنان األكثر: عصام الجوهري، فقال» الحزب التقدمي االشتراكي«وكانت كلمة لممثل 
بالقضية الفلسطينية، ال بد له من إجراء تعديالت جذرية على كيفية التعاطي مع الالجئين من دولة 
فلسطين، وذلك استنادا للمواثيق واالتفاقيات بين الدول العربية من ناحية، والعمل على تطبيق شرعة 

 . حقوق الالجئين العالمية من ناحية أخرى
وقوفنا خلف موقفكم السياسي في رفض الضغوط ورفض اي «، »امل«كة وأكد بالل شرارة في كلمة حر

مفاوضات تحت ضغط استمرار بناء األطواق االستيطانية خصوصا حول القدس، وتحت ضغط مشروع 
تهويد القدس وتحت ضغط مشروع يهودية الكيان الصهيوني، وتحت ضغط اعتبار مشروع إعادة اعمار 

 . »غزة سخافة استراتيجية
إعالن متزامن للدولة الفلسطينية من غــزة ورام اهللا والى البدء الفوري بتشكيل حكومة «ى ودعا ال

 . »وفاق وطني وفق األنموذج اللبناني
حين نتحدث في لبنان عن رفض التوطين، ال قيمة : »تيار المستقبل«وقال النائب عمار الحوري باسم 

 . يصبح الموقف عنصريا وهو مرفوض من قبلنا لهذا الرفض ان لم يقترن بالتمسك بحق العودة، وإال 
ان تذرع . ان هذا الواقع يفرض علينا العمل على إعطاء الفلسطينيين في لبنان حقوقهم اإلنسانية: أضاف

 . البعض بفرض التوطين لمنع الفلسطينيين من حق التملك ال يتكامل موضوعيا وال قانونا مع هذا الرفض
الوحدة الفلسطينية من أهم عناصر الحفاظ «ادة الكلمات، باإلشارة إلى ان واختتم الوزير السابق طراد حم

إضافة الى الخيارات األخرى المتوافرة دائما وفي مقدمتها خيار . على ذكرى الرئيس ياسر عرفات
وبنيت وفق أصوله منطلقاتها من عناصر الحفاظ على ذكرى » فتح«المقاومة الذي نشأت على أساسه 

تحرير فلسطين واستقاللها وبناء دولتها العادلة القادرة الحرة المزدهرة . سر عرفاتوتراث الرئيس يا
 . تحقق بالمقاومة

يتذكر كل . الذي يحمل راية المقاومة من اجل لبنان كما من اجل فلسطين والقدس» حزب اهللا«و: اضاف
 . »هذه المفاهيم ويجد لها مصاديق في تجربة الشعب الفلسطيني ومقاومته

16/11/2009فير، الس    
    

  الفتاوى الصهيونية لمواجهة أزمات األمة ومنظّمة المؤتمر اإلسالمي يدعو فضل اهللا .51
دعا السيد محمد حسين فضل اهللا، منظّمة المؤتمر اإلسالمي، وخصوصاً الدول الفاعلة منهـا، كـسوريا                

        لمعالجة أزمات حاد ةنوعي م بمبادراتة، وما يتّصل بالعالقات المتوتّرة       وإيران وتركيا، إلى التقدة في األم
لمن المعيب أن تصدر الفتاوى الصهيونية بقتل العرب والمسلمين، حتـى           " انه   اعتبرو. بين بعض الدول  

الرضع منهم، ثم يعمل جيش العدو على تطبيق هذه الفتاوى وتجسيدها في الحـرب علـى الفلـسطينيين                  
  ...".األمة إال فتاوى التكفيرواللّبنانيين، فيما ال يصدر عن 

16/11/2009السفير،   
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 في رئاسة السلطة الفلسطينية" أبو مازن"القاهرة تطرح ثالثة بدائل لخالفة : "المصريون" .52
كثفت مصر اتصاالتها بقوى دولية وإقليمية للبحث عن بديل لرئيس السلطة الفلسطينية : عمر القليوبي

الذي أعلن عن رفضه التمديد في منصبه خالل االنتخابات التي دعا إلجرائها " أبو مازن"عباس محمود 
ماهر أبو غنيم ومروان البرغوثي : في يناير القادم، وأعلنت دعمها الختيار واحد من ثالثة لخالفته، وهم

  .وصائب عريقات
ة فلسطينية تضم الشخصيات الثالث، في الوقت الذي لم تستبعد فيه القاهرة إمكانية تشكيل قيادة جماعي

باإلضافة إلى لجنة من الفصائل الفلسطينية والمستقلين من بينهم مصطفى البرغوثي وحنان عشراوي 
ويزيد الخالدي وأكرم الحوراني كمرحلة انتقالية لإلشراف على انتخابات فلسطينية الختيار رئيس 

  .للسلطة
دة الجماعية المؤقتة للسلطة الفلسطينية في حالة عدم التوافق وكشفت المصادر أن القاهرة تدعم خيار القيا

  .على شخصية بعينها لخالفة عباس
  15/11/2009المصريون، 

  
  ندوة في مصر تدين اإلعالم العربي المقصر في حرب غزة .53

وجه إعالميون وخبراء مصريون انتقادات حادة لبعض وسائل وأجهزة اإلعالم العربية لفشلها : القاهرة
على غزة، وانشغالها ببعض " إسرائيل"ارة حرب نفسية ضد االعتداءات العسكرية التي شنتها في إد

  ".تافهة"األمور البسيطة، والتي وصفها بعض المشاركين بأنها كانت 
، والتي أقيمت على هامش مهرجان القاهرة "اإلعالم في زمن الحرب"واعتبر عدد من حضور ندوة 
في عدوانها على " إسرائيل" اإلعالم العربي لم يمارس حرباً نفسية على لإلعالم العربي أمس األول، أن

ورأى بعض الحضور أن . غزة، نظرا للتباينات السياسية بين الدول العربية، نتيجة مواقفها من حماس
  .الحرب على غزة كانت بمثابة إحراج لدور مصر

 الحرب على غزة افتعلت إلحراج ومن جانبه رأى صالح القالب، وزير اإلعالم األردني األسبق، أن
إنه ثبت من خالل : "وقال. ، على حد تعبيره"اشتغلت عليه"مصر، وهو ما أدى إلى أن بعض الدول 

التعامل السياسي واإلعالمي أن مصر كانت مستهدفة من هذه الحرب، وأن المطالبة بفتح معبر رفح كان 
 أن هذا الهدف كان يخدم إيران، وسارت وأوضح". بقصد إحراج مصر حتى تثبت حماس أن لها كينونة

الموقعة بين "  كامب ديفيد"وراءه بعض الدول العربية، حتى كان من تداعياته مطالبة البعض إلغاء اتفاقية 
  ".إسرائيل"مصر و

التابعة لحزب اهللا، أن اإلعالم اإلسرائيلي وقت حرب " المنار"من جهته، رأى عبدهللا قصير، مدير فضائية 
بحيث يبرز أن الجيش اإلسرائيلي بال " فينو جراد"ريصاً على الخروج من توصيات لجنة غزة، كان ح

أخطاء، ولذلك منع الصحافيين من الدخول إلى غزة حتى ال يصوروا ما يحدث هناك وحتى ال تهاجم 
  .من جانب اإلعالم الغربي" إسرائيل"

  16/11/2009الخليج، 
  

  لمقاومة ونصرة الشعب الفلسطينيمؤتمر األحزاب العربية يؤكد على حماية ا .54
أكد المؤتمر الخامس لألحزاب العربية على ضرورة حماية المقاومة وتوفير سبل :  ماهر محمد- دمشق 

المناعة لها إلى حين تحرير كل األراضي العربية المحتلة، واإلفراج عن األسرى في سجون االحتالل 
اله بدمشق، أمس، الشعب الفلسطيني إلى اعتماد ودعا المؤتمر في ختام أعم. اإلسرائيلي واألمريكي
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سياسة الحوار لحل المشكالت وتحقيق الوفاق الفلسطيني وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية 
على قاعدة الديمقراطية والمقاومة التي يجسدها ميثاقها التأسيسي لمواجهة االحتالل في رفضه إيقاف 

وجدد المؤتمرون تأكيدهم على أن القدس .  الفلسطينيين في قطاع غزةاالستيطان وتشديد الحصار على
ستبقى عصية على االحتالل وعاصمة دولة فلسطين األبدية رغم سعي سلطة االحتالل االعتراف بكيانها 

. وطالبوا برفع الحصار الظالم عن أبناء قطاع غزة وفتح معبر رفح، "دولة يهودية عنصرية"اإلرهابي 
تضامنه مع أهالي الجوالن السوري المحتل، وحيا أسراهم وصمودهم وتمسكهم بالهوية وأكد المؤتمر 

  .العربية التي ال بديل عنها
  16/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
   التعامل مع قضية القدس على أساس ديني يضعف موقفنا في المحافل الدولية: الفقيمصطفى .55

 االتهامات بالجهل، بين عدد من المشاركين في ثارت خالفات، وصلت لحد تبادل:  محمد خليل-القاهرة 
مؤتمر القدس المنعقد بالقاهرة، فبينما ذهب البعض إلى ضرورة وقف التعامل حول القضية في المحافل 
الدولية على أساس ديني، اعترض عدد آخر من المشاركين معتبرين ذلك التخلي عن جوهر قضية القدس 

 .ع الجلسة، بعد مغادرة عدد من المشاركين فيهاوأهميتها لدى المسلمين، مما أدى لرف
وخالل مشاركته في المؤتمر انتقد رئيس لجنة العالقات الخارجية في البرلمان المصري، الدكتور 

أحذر من : مصطفى الفقي، طرح قضية القدس في المحافل الدولية واإلقليمية على أساس ديني، قائال
جب أن نؤسس لحقوقنا في القدس على أساس ديني، ألن تناول قضية القدس من منظور ديني، وال ي

سيدعون الشيء نفسه، خصوصا أن الدعاوى اليهودية والمسيحية في القدس ليست ) اليهود(اآلخرين 
 .متباعدة بخالف الدعاوى اإلسالمية

وأضاف الفقي أن التعامل مع قضية القدس على أساس أنها قضية دينية يضعف موقفنا في المحافل 
وأوضح أن . أرجو إتباع العقالنية في الحديث عن القدس، وفهم المواقف القانونية والدولية: ية، قائالالدول

ما تقوم به إسرائيل من تهويد للقدس أمر تريد له إسرائيل أن يتمشى مع مبدأ يهودية الدولة، الذي ينادى 
 .لدينية بالدولة المدنيةبه قادة إسرائيل، مشيرا إلى أن العالم كله استغنى عن مفهوم الدولة ا

ورد أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة األزهر، الدكتور عبد الشافي عبد اللطيف، غاضبا على ما ذهب 
إليه رئيس لجنة العالقات الخارجية، وقال إن كالم الدكتور الفقي ليس صحيحا، ألن مثل هذا الطرح 

أن الواقع يثبت أن لنا حقوقا تاريخية يفرغ قضية القدس من مضمونها الحضاري والتاريخي، وأضاف 
 .ودينية في القدس، التي يوجد فيها المسجد األقصى قبلة المسلمين األولى

  16/11/2009الشرق األوسط، 
 

 مقتل رابين بدد فرصة السالم: بيل كلينتون .56
ل في  أن الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون قا      ) آي.بي.يو( عبر وكالة   16/11/2009 الخليج،   ذكرت

جميع األمريكيين يتمنون لكـم الخيـر       "المنعقد في القدس المحتلة، إن      " منتدى صبان "خطاب أمام مؤتمر    
العربي لكن علينا أن نقول لكم ما نفكر به والواليات          " اإلسرائيلي"ويريدون أن يروا حالً حقيقياً للصراع       

اضاف أن إدارة أوباما عملت كل ما في        ، و "المتحدة ال يمكنها إرغامكم على تنفيذ شيء ال تريدون تنفيذه         
  .وسعها من أجل منع تبني تقرير غولدستون في األمم المتحدة

علينا التركيز على الخطر الحقيقي، وهو إيران، وإذا اعتقدتم أنهم مجانين فـإنهم أقـل               "وقال كلينتون إنه    
لطاولة والعمل بصورة ناجعة    يجب الحفاظ على جميع الخيارات على ا      "، لكنه قال إنه     "جنوناً مما تعتقدون  

بحيث نتكلم اقل ونفعل أكثر، وعلينا أن نكون قلقين أكثر من انتشار السالح النووي في الشرق األوسـط                  
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، ودعا إلى فرض عقوبات مشددة على إيران في حال فـشلت            "كله مما إذا كانت إيران ستلقي قنبلة أم ال        
  ".1+5"محادثاتها مع 

قالً عن مراسلها من غزة، عبد القادر فارس، أن كلينتون، الذي يزور             ن  16/11/2009 عكاظ،   وأضافت
 الغتيال رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق اسحاق رابين، أعرب عن          14تل أبيب للمشاركة في الذكرى      

وأكـد  . 1995لو لم يتم اغتياله فـي       » سيتوصل إلى السالم خالل ثالث سنوات     «اعتقاده بأن رابين كان     
وجـدد دعوتـه للفلـسطينيين      . تيال رابين بدد فرصة السالم الشامل في الشرق األوسـط         كلينتون أن اغ  

  .واإلسرائيليين إلى تجاوز اعتراضاتهم السابقة واالقتداء برابين
  

   أساساً، وكل المستوطنات غير شرعية67أوروبا متمسكة بحدود: مارك اوت .57
في الشرق األوسط مارك اوت في حـديث        أكد المبعوث األوروبي لعملية السالم      : عبد الرؤوف أرناؤوط  

أننا كأوروبيين لم نغير موقفنا أبداً وهو أن االساس ألي تسوية جغرافيـة هـو حـدود                 "على  " األيام"لـ  
 مـا   1967 وقد قلنا ذلك علناً، وهو ليس سراً، وقد قلنا إننا ال نعترف باي شيء يخرج عن حدود                   1967

  ".لم يكن متفقاً عليه بين الطرفين
عندما يتعلق االمر بالمستوطنات فإن موقفنا واضح للغاية وهو انها غير شـرعية،             "وت على انه    وشدد ا 

ان تجمد المستوطنات بموجب المرحلة االولى      " إسرائيل"بموجب القانون الدولي، وقانونياً فإن من واجب        
رفين يكون مقبوالً   ، اي اتفاق بين الط    1515من خارطة الطريق التي تم تبنيها بقرار مجلس االمن الدولي           

  ".عليهما يجب تبنيه بطريقة أو باخرى من خالل االمم المتحدة ليصبح ايضاً جزءاً من القانون الدولي
وشدد اوت على ان طرد العائالت الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الـشرقية هـو                   

 1948مقبول اقتالع الجئين، من العام      وضع غير مقبول أخالقياً، فضالً عن أنه غير شرعي، من غير ال           "
كانوا اقتلعوا مرة من منازلهم، مرة اخرى من منازل اقيمت لهم من قبل الحكومـة االردنيـة بمـساعدة                   

  ".السكان لم يفعلوا شيئاً غير شرعي، فهم الجئون منحوا منازل من قبل المجتمع الدولي).. األونروا(
الحكومة االسرائيلية بتغيير مواقفها، ولكن كما تعلم فإن عناصر         إننا نواصل جهودنا القناع     "كما أكد على    

قوية تبرز في الطريق بما فيها احتجاز الجندي االسرائيلي ولكن كما قلت فإن الموضوع غير مقبول وهو                 
  ".يخلق اليأس ويعزز الفصائل السياسية الفلسطينية التي ال تريد حالً متفاوضاً عليه وال تريد حل الدولتين

16/11/2009يام، فلسطين، األ  
  

 حلمي هو أن اتمكن من رؤية السالم في الشرق األوسط قبل أن أموت: كوشنير .58
، "صديق كبير إلسـرائيل   "قدم وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير نفسه على أنه          : ب.ف. أ -رام اهللا   

تمكن مـن رؤيـة     إن حلمي هو أن ا    "في مقابلة حصرية نشرتها صحيفة يديعوت احرونوت، أمس، وقال          
  ".السالم في الشرق األوسط قبل ان اموت

16/11/2009األيام، فلسطين،   
  

  أعضاء في الكونغرس يشيدون بخطة السلطة إلقامة مؤسسات دولة مستقلة خالل عامين .59
أعلن أعضاء بارزون في الكونغرس قبولهم خطة الـسلطة الفلـسطينية إلقامـة             :  محمد يونس  –رام اهللا   

 شخصية اميركية، بينهـا     80جاء ذلك خالل لقاء جمع أمس       . لة في غضون عامين   مؤسسات دولة مستق  
  . ثمانية اعضاء بارزين في الكونغرس، ورئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سالم فياض في رام اهللا

16/11/2009الحياة،   
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   وطني لفلسطين اليوم؟مشروعأي  .60
  *رمضان عبد اهللا شلّح

طيني في هذه المرحلة يكاد يبعث على اليأس، وينذر بضياع قضية فلسطين            إن ما وصل إليه الوضع الفلس     
وقد سمعنا باألمس، ونسمع كل يوم، اتهامات متبادلة بالعمل ضد المـشروع الـوطني              . وتصفيتها نهائياً 

مشروع وطني فلسطيني   ) فعالً(هل هناك   : من هنا، فإن السؤال المركزي هو     . الفلسطيني أو حتى تدميره   
  ؟)اليوم(

وبالتالي، ليس هناك برنامج وطني فلسطيني، ولـيس        . لألسف ليس هناك مشروع وطني فلسطيني اليوم      
ومـا يـسمى اليـوم      . هناك مشاريع فصائلية وبرامج فصائلية    . هناك استراتيجية وطنية فلسطينية شاملة    

كة فتح التي   بالمشروع الوطني الفلسطيني ما هو إال بقايا من تاريخ مضى ورثه اإلخوة واألشقاء في حر              
وما يسمى بالمشروع الوطني الفلسطيني     . نكن لها كل االحترام وكل التقدير لتاريخها ونضالها واجتهادها        

اليوم، هو مشروع حركة فتح، والبرنامج السياسي المطروح هو برنامج حركة فتح، وعن تمثيـل هـذا                 
استطالعات الرأي اليـوم، بغـض      البرنامج وهذا المشروع للكل الفلسطيني، فكلنا ندرك ونعلم أن أكثر           

النظر عن موقفنا جميعاً أو موقف أي طرف من هذه االستطالعات وكيف تجري، ال تعطي حركة فـتح                  
 بما لها مـن     2006ورأينا نتائج االنتخابات التشريعية عام      %. 40المناضلة في أحسن األحوال أكثر من       

وحتى منـذ   .  مشروع اإلخوة في حركة فتح     وهذا يؤكد أن ما يوصف بالمشروع الوطني اليوم هو        . داللة
أوسلو ال يمكن وصف هذا المشروع بمشروع منظمة التحرير الفلسطينية، ألن فصائل العمـل الـوطني                
المشاركة في منظمة التحرير، ال سيما الجبهتين الشعبية والديموقراطية، حتى وإن قبلوا بمبدأ التـسوية،               

  .فهم معارضون لنهج أوسلو ومساره
يس هناك مشروع وطني يعبر عن الكل أو المجموع الفلسطيني اليوم، وال حتى يعبر عن األغلبيـة                 إذاً، ل 

هناك مشروع اإلخوة األعزاء في حركة فتح، وهو على نحو مجانب           . إذا تذكرنا النسب التي ذكرتها اآلن     
اً مغـايراً،   لذا، فعندما يطرح أي تنظيم فلسطيني اجتهاد      . للصواب يوصف بالمشروع الوطني الفلسطيني    

فالخالف ليس مع المشروع الوطني الفلسطيني، وال يمثل ذلك خروجاً على المـشروع الـوطني غيـر                 
الموجود أصالً، بل هو خالف مع مشروع تنظيم فلسطيني في الساحة، وبرنامج اإلخوة في حركة فـتح،                 

  .ها البعضومثل هذا الخالف أو االختالف حق مشروع، وليس جريمة أو خيانة وطنية كما يصور
هل يمكن بناء مشروع وطني فلسطيني؟ يعبر       : وعند هذه النتيجة، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو         

عن الكل الفلسطيني ويحظى بإجماع فلسطيني؟ بمعنى آخر، هل يمكن صياغة برنامج وطني فلـسطيني               
  موحد واستراتيجية فلسطينية موحدة وشاملة؟

تبسيط األمر أو تسطيح المسائل، لكننا نقول بكل ثقـة وموضـوعية، هـذه              اإلجابة صعبة، ألننا ال نريد      
إرادة قـوى   ... لماذا؟ ألنهـا محـصلة صـراع إرادات       . المهمة ليست مستحيلة، لكنها شاقة وشاقة جداً      

خارجية معروفة، على رأسها الواليات المتحدة وإسرائيل، ال تريد بناء مشروع وطني فلسطيني حقيقـي               
عيد الحقوق، وبين إرادة الشعب الفلسطيني التي برهنت حتى اللحظة أنها عصية على             يحرر األرض ويست  
  .الكسر أو الهزيمة

  سلطة أوسلو باتت بديلة من منظمة التحرير وبديالً من القضية وبديالً من فلسطين
ى لو أردنا بناء المشروع الوطني من جديد، فما هي منطلقات هذا المشروع؟ نحن ال نريد أن نفرض عل                 

اآلخرين المنطلقات والمرتكزات األيديولوجية والتاريخية والسياسية التي تـؤمن بهـا حركـة الجهـاد               
أليس الميثاق هو   . دعونا نحتكم في المنطلقات إلى الميثاق الوطني الفلسطيني       . اإلسالمي، أو حركة حماس   

أن أقول أين هو الميثـاق      المرجعية الفكرية والسياسية للمشروع الوطني؟ أين هو الميثاق، واسمحوا لي           
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طيب اهللا ثراه؟ من يذكره؟ من يحتكم إليه؟ أقول لمن خانته الذاكرة ولم يحضره ما حل بالميثـاق، فـي                    
، على شرف الرئيس األميركي األسبق      1998اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في غزة عام          

فـي  . مع السالمة :  استقالة أبو مازن وقالت له     بيل كلينتون، وكلنا نذكر كلينتون، زوج السيدة التي قبلت        
 مادة من ذلك الميثاق، وبقيت خمس مـواد إداريـة           16 مادة من الميثاق، وعدلت      12ذلك اليوم، شُطبت    

إذاً، لم يعد هناك ميثـاق وطنـي        .  مادة يتكون منها الميثاق الوطني الفلسطيني      33وتنظيمية من مجموع    
  . مشروع وطني فلسطيني يرتكز على الثوابت التي نص عليها الميثاقفلسطيني، وبالتالي لم يعد هناك

 1920هذا عن المنطلقات، فماذا عن األهداف؟ كلنا يعلم أن أهداف المشروع الوطني الفلسطيني من عام                
  .كانت فلسطين كل فلسطين

لهـدف لـدى    ، وا 1988، وبرنامج الجزائر عـام      1974وأيضاً كلنا يعلم أنه منذ البرنامج المرحلي عام         
منظمة التحرير واإلخوة األعزاء في فتح هو دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران الذي عرف في                 

  .ما بعد بحل الدولتين
(!) 1999مـايو   /  أيار 4أين ستقام الدولة الفلسطينية؟ ومتى ستقوم؟ حسب اتفاق أوسلو الدولة قامت في             

اق أوسلو إلقامة الدولة بعد انتهاء ما يسمى مفاوضـات          أليس هذا هو الجدول الزمني الذي نص عليه اتف        
فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة هي ما تسمعون وترون مما يجري داخـل فلـسطين، ومـا                ... الحل النهائي 

  !سمعناه من أبو مازن باألمس القريب
 هل إصراركم على تحرير كامل األرض، واستعادة كل الحقوق، يمنع االتفـاق مـع مـن               : البعض يقول 

يطالب بأقل من ذلك؟ من جانبنا، هذا ال يمنع أن نمشي مع إخواننا مسافة العشرين خطوة التي جعلوهـا                   
  .سقفاً لمشروعهم وهدفهم، ثم نكمل معاً أو فرادى، عندما يأذن اهللا وتتغير موازين القوى، بقية المسيرة

ال يمكـن اسـتعادته إال      لكن المشكلة في أن الطرف اآلخر يصر على أن هذا الجزء من األرض والحق               
  .على طاولة المفاوضات، وهذا ينقلنا للحديث في النقطة التالية المتعلقة بالوسائل والخيارات
أرشـيف ـــ    (إضاءة شموع في رام اللّه في الذكرى الخامـسة لرحيـل الـرئيس ياسـر عرفـات                  

أرشـيف ـــ     (إضاءة شموع في رام اللّه في الذكرى الخامسة لرحيل الرئيس ياسر عرفـات            )رويترز
هناك من يقول إن هناك صراع خيارات في الساحة الفلسطينية، أو باألحرى إن هناك خيـارين                )رويترز
من جانبنا، نحن نقول بكـل صـراحة، إننـا ال           . خيار المقاومة، وخيار التسوية أو المفاوضات     : رئيسين

المقاومة . نمارسه أو نتخلى عنه   نعتبر المقاومة أو الجهاد ضد االحتالل والغزو األجنبي خياراً يمكن أن            
ضد االحتالل واجب شرعي، ووطني، وقومي، وإنساني، وأخالقي، وهي فوق هذا كله ضرورة تمليهـا               

الجهـاد فـي ديننـا      . التجربة في التعامل مع المشروع الصهيوني الذي ال يفهم إال لغة القوة والمقاومة            
ن أجل الوحدة التي هي أيـضاً فريـضة،         ورغم ذلك، نحن م   . فريضة شرعية، والمقاومة واجب وطني    

نتجاوز أحياناً الحديث عن الجهاد والمقاومة بلغة الفرائض والواجبات، ولتكن خياراً نطالب بأن يعطـى               
رغـم ذلـك،    . فرصة، بعدما أثبت جدواه في لبنان وفلسطين، ولقن العدو دروساً قاسية وأوقع به الهزائم             

تالحق ويزج بها في السجن ويصرون على أن الخيار الوحيـد           فإنهم يرفضون المقاومة حتى كخيار، بل       
هل هذا موقف نابع من     . المسموح به الذي يرفع إلى مستوى الواجب والقداسة والفريضة هو المفاوضات          

هذا ما أملته موازين القوى وإرادة األعداء، ومـا         . عقل فلسطيني أو قلب أو ضمير فلسطيني؟ بالطبع ال        
  .ويقول إن ذلك خيار يمكن أن نتبناهزال الفلسطيني يكابر 

كيف سنحل هذه المعضلة، إذا ما أردنا صياغة مشروع أو برنامج وطنـي فلـسطيني؟ أتـرك للـشعب                   
الفلسطيني اإلجابة عن هذا السؤال متسلحاً بدينه وضميره ووعيه وحقه وكرامته التي ال يمكن أن يفـرط                 

  .بها مهما كان الثمن
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. لكن ال نفقـد األمـل     .  والوسائل والخيارات، البون شاسع والمعضلة كبيرة      إذاً، في المنطلقات واألهداف   
المؤسـسة أو  : وهنا حتى ال أطيل، ولعلي أطلت، تبقى ثالث نقاط أحاول اإليجاز فيها ما أمكـن، وهـي         

  .اإلطار الحامل للمشروع الوطني، ثم الحاضنة، ثم المخرج وأولويات النضال
لكننا اليوم نسأل أيـن هـي       . يمي الحامل للمشروع الوطني الفلسطيني    كانت منظمة التحرير اإلطار التنظ    

المنظمة؟ لقد تم تفريغها في سلطة أوسلو بعدما استُخدمت لوالدة مشروع أوسلو بالتوقيع على ما سـمي                 
وهو ليس اعترافاً بين دولة ودولة، بل اعتراف منظمة التحرير بحق دولـة             . برسائل االعتراف المتبادل  

 الوجود، ونبذ المقاومة تحت مسمى اإلرهاب، واعتراف إسرائيل بمنظمة التحريـر كممثـل    االحتالل في 
  .للفلسطينيين

لقد استُخدمت المنظمة لتمرير مشاريع واتفاقات ال تمتّ بصلة لألهداف التي قامت مـن أجلهـا منظمـة                  
ل شرعي للـشعب    شطبت األهداف، وشطبت المنظمة عملياً، وكُرست السلطة كممث       . التحرير الفلسطينية 

أليست السلطة هي التي تعين السفراء باسـم        . وليس هذا من قبيل المبالغة، بل هذا هو الواقع        . الفلسطيني
فلسطين اليوم، وليس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ أليست السلطة هي التي تختار وتنتدب              

 التحرير؟ أليس الصندوق القومي الفلسطيني يتبع       الممثلين في المؤتمرات والمحافل الدولية، وليس منظمة      
وزارة المالية التابعة للسلطة التي تعيش على فتات ما تجود به ما تسمى بالدول المانحة اليوم؟ كل هـذه                   

  .حقائق تؤكد أن منظمة التحرير بعدما استخدمت للتوقيع، جرى تفريغها في مؤسسة تسمى سلطة أوسلو
مة التحرير الفلسطينية فقط، بل لألسف تُطرح اليـوم وكأنهـا بـديل مـن               لم تعد السلطة هي بديل منظ     
القانون األساسي للسلطة أصبح يشار إليه من حيـث نـدري أو ال نـدري               . فلسطين، وبديل من القضية   

بالدستور الفلسطيني، وكأن لدينا دولة وكل ما ينقصنا أن نتباهى ونتفاخر بالدستور الفلسطيني، رغـم أن                
هذا الذي يشار إليـه اليـوم       . ز حتى اآلن دستوراً لهذا الكيان الذي أقامه على أنقاض وطننا          عدونا لم ينج  

بالدستور الفلسطيني، يختزل فلسطين بمناطق السلطة، بالضفة وقطاع غزة، ويختزل الشعب الفلـسطيني             
 تحت سـقف  .بأهلنا وشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون النظر إلى ماليين الالجئين وحق العودة  

السلطة اختُزلت قضية فلسطين باللغة التي يريدها ويفهمها الغرب واألميركيون واألوروبيون، بأنها قضية             
إنسانية، قضية وقود وحصار وغذاء ودواء، قضية لقمة العيش لإلنـسان الفلـسطيني، وليـست قـضية                 

  .األرض والحرية والسيادة
  ية لقمة عيش ال قضية األرض والحريةتحت سقف السلطة اختُزلت قضية فلسطين بأنها قض

أما إذا كانت القضية قضية     . إذا كانت القضية قضية لقمة عيش، فالسلطة صمّمت خصيصاً لهذا الغرض          
وطنية وقضية تحرر وطني، فيجب أن يكون اإلطار المؤسسي الجامع لكل القوى هو منظمـة التحريـر                 

. ة التي يجري الحديث بها أحياناً عـن منظمـة التحريـر         الفلسطينية، بعيداً عن الصنمية والقداسة المفتعل     
والذين أسقطوا األهداف التي    . فالمنظمة أو أي مؤسسة تستمد شرعيتها من األهداف التي قامت من أجلها           

قامت من أجلها منظمة التحرير الفلسطينية هم الذين يسقطون شـرعية منظمـة التحريـر، ال حركـات                  
تحرير قامت من أجل تحرير فلسطين، ومن هذا الهدف ما زالـت تحـتفظ              منظمة ال . المقاومة الفلسطينية 

فعنـدما يـسقط هـدف      . القداسة هي لهذا الهدف، لهذا العنوان، لهذه المهمة المقدسـة         . باسمها إلى اليوم  
التحرير، تسقط المنظمة وشرعية المنظمة أو على األقل تضعف شرعية المنظمة، من جانب من يـسقط                

ن جانب فصائل المقاومة التي تقدم الدم والروح من أجل هذا الهدف المقدس، هـدف               هدف التحرير، ال م   
  .التحرير

عندما نسأل شركاء المسيرة والدم والمصير، وهكذا هي عالقتنا بكل إخواننا فـي             . تبقى مسألة الحاضنة  
س هنـاك  القوى والفصائل الفلسطينية، لماذا حدث كل هذا؟ يقولون بكل بساطة لقد انكشف ظهرنـا ولـي           

نعم، غابت الحاضنة، بالمعنى الذي اعتادت عليـه القـضية          . حاضنة عربية أو إسالمية لقضية فلسطين     
الفلسطينية، عندما انزلق صاحب الحق وقدم التنازالت التي وجد فيها البعض، ال الكل، مبرراً للتحلل من                
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 حاضنة للمقاومة في األمة، مهما      لكن العجيب في األمر أن من يحاول أن يشكّل        . كل التزام تجاه فلسطين   
كانت متواضعة ومراعية للجميع، نجده اليوم في موقع االتهام، وهذا ما تتعرض لـه سـوريا حاضـنة                  

ما هي تهمة سوريا؟ ما هـي       . المقاومة اليوم، وهذا ما تتعرض له اليوم الجمهورية اإلسالمية في إيران          
 وفروا لهؤالء الالجئين ولهؤالء الذين يصرون علـى أن   تهمة إيران اليوم؟ ما هي تهمة حزب اهللا؟ الذين        

فلسطين هي أرضنا وليست أرض ذاك العدو الغازي، وأن القدس هي قدسنا وليست قدسهم، وأن األقصى                
إن هذا واهللا لمن العيب والعـار،       ! هؤالء يصبحون في موقع اتهام في األمة      ... هو أقصانا وليس أقصاهم   

طيني يدين اإلسناد والدعم العربي لفلسطين ويريد أن يقطع الصلة بين           ومن المخجل أن يصدر صوت فلس     
األمة وهذه القضية المقدسة، بينما يسمح لكل شياطين األرض وعلى رأسهم أميركا بإدارتها وربيبتها هذا               

هذا ال عيب فيه، أمـا      . الكيان الغاصب أن يكونوا شركاء لنا في تحديد مصير فلسطين ومستقبل فلسطين           
فأن تؤوي سوريا خالد مشعل ورمضان عبد اهللا وأبو موسى وقادة الفصائل وغيرهم من قيـادات                العيب  

شعبنا الفلسطيني، أو أن تمد إيران اإلسالم يد العون لشعب محاصر ومجوع ومضطهد ويتعرض للعدوان               
  .كل يوم

 هو السالم فقط،    وإنه من المعيب على الوضع العربي أن يصر على أن الخيار االستراتيجي للعرب اليوم             
مع من تريد السالم؟ مع أهل السالم، ومن هم أهـل الـسالم؟             . وأن الخيار البديل من السالم هو السالم      

من المعيب أن نصر على أن ال بديل لدينا بعد إثبات فشل            . هذه المعزوفة يجب أن تنتهي    ! إسرائيل السالم 
ونحن نواجه عدواً متغطرسـاً قلـت عنـه فـي     هذا الخيار المسمى زوراً خيار السالم إال خيار السالم،  

مخاطبة أهلي وشعبي قبل أيام في قطاع غزة، إنه كيان اخترع وغُرس في قلب األمة لينـتج الحـروب؛                   
وظيفته إنتاج الحروب في المنطقة ال صنع السالم للمحافظة على معادلة سايكس بيكو، وبـسط الهيمنـة                 

يتعرض له الشعب الفلسطيني كل يوم من مصادرة األراضي         أليس ما   . الصهيونية والغربية في هذه األمة    
لالستيطان، وتهويد القدس، وتهجير أهلها وهدم منازلهم، أليست هـذه حربـاً مـستمرة ضـد الـشعب                  

هذا ليس هو الـسالم، إن  . الفلسطيني؟ ثم نقول ال خيار لدينا في مواجهة هذه الحرب إال السالم ثم السالم         
وأقول لكل من يـراهن علـى أن        . الم بعينه لهذا الكيان المتغطرس واللعين     كان األمر كذلك فهو االستس    

تصفية قضية فلسطين هي الحل، إن فلسطين ستبقى شوكة في حلق الجميع ما دامت شـوكة االحـتالل                  
  ..وخنجر إسرائيل مغروساً في قلب األمة فلسطين

زمة ومن حالة اإلحباط التي تـدفع       ما المخرج وما السبيل إلى الخروج من هذه األ        : يبقى السؤال األخير  
يناير المقبـل   / إلى اليأس من فلسطين وقضيتها؟ هل المخرج هو االنتخابات الفلسطينية في كانون الثاني            

كما تقول المراسيم؟ أم المخرج هو إتمام المصالحة بالورقة المصرية التي تعثرت ووقفت تراوح مكانها؟               
  مس من أنه لن يرشح نفسه لالنتخابات؟أم المخرج هو ما أعلنه رئيس السلطة باأل

يناير ليست حالً وليست مخرجاً يمكن أن يخرج الحالـة الفلـسطينية مـن              / االنتخابات في كانون الثاني   
هذه االنتخابات ستكرس االنقسام، بل ستنقلنا من االنقسام إلـى االقتـسام، نعـم              . أزمتها ومأزقها الراهن  

دارة الضفة وغزة في ظل االحتالل والهيمنة الصهيونيين، وتكـرس          االقتسام، أي أن تقتسم فتح وحماس إ      
  .القطيعة واالنقسام بين غزة والضفة إلى أمد ال يعلمه إال اهللا

المأزق بنيوي وتاريخي وتراكمـي،     . كما أن المصالحة بالصيغة المطروحة ليست حالً للمأزق الفلسطيني        
 ألنها مجرد معالجة لجزئيات مـشروع الـسلطة         ويجب أال نحمل المصالحة المطروحة أكثر مما تحتمل       

الحالي ومكوناته، من انتخابات، وأجهزة أمن، ووزارات، وال تالمس المشروع الوطني بتعقيداتـه التـي               
لقد تعطلت مسيرتها في اللحظة الراهنـة،       . أشرنا إليها، لكنها يمكن أن تكون مفتاحاً للخروج من األزمة         

رة لم ينقطع وما زال هناك أمل ومتسع لمزيد مـن الجهـد فـي هـذا                 لكن االتصال مع اإلخوة في القاه     
  .المجال
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أما إعالن أبو مازن عن عدم ترشحه لالنتخابات الرئاسية المقبلة، فهو بالنسبة لنا وفي رأينـا ال يمثّـل                   
  مخرجاً، وإن كان ما قاله له دالالت كثيرة أهمها أنه اعتراف صريح بأن طريق التـسوية وصـل إلـى                    

  
سدود، وهو لن يوصل بأي حال من األحوال إلى دولة فلسطينية، وإن كان أبو مازن قد أحجـم                  طريق م 

  .عن قول ذلك، ولم يقل الحقيقة كاملة ألسباب نعرفها
  األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين*

  16/11/2009األخبار، 
  

 عباس وتأجيل االنتخابات .61
 منير شفيق

يرثى لها، فقد هشمه قراره بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون في الرئيس محمود عباس في حالة 
 .الجمعية العامة للجنة حقوق اإلنسان في جنيف

فجأة، ومن حيث ال يحتسب، إذ له سوابق بإصدار مثل هذا القرار، ووجه بحملة استنكار واسعة جداً 
إليه ولم يجد عنه، وله، مدافعاً داخل فقد انتقد القرار حتى من مقربين . لقراره بتأجيل التصويت المذكور

أما على المستوى الفلسطيني العام أو . وممن حوله غير نمر حماد. لجنته المركزية غير صائب عريقات
العربي العام، أو حتى العالمي فقد تراوح النقد بين التخطيء إلى اعتبار القرار جريمة، وكان هنالك 

 .ياسياً وليس مجرد خطأكثيرون عاملوه باعتباره نهجاً وخطاً س
األولى كانت . السوابق التي مرت من دون أن تثار حولها ضجة يمكن أن تستحضر منها سابقتان

» نجمة داوود«، وذلك لتمرير إدخال »نجمة داوود«التي عقدها الهالل األحمر الفلسطيني مع » االتفاقية«
وكانت المحاولة فشلت سنة بعد أخرى . ييناإلسرائيلية إلى عضوية الصليب األحمر والهالل األحمر الدول

وبهذا أحرج الموقف العربي والدولي تماماً كما حدث مع . 2005منذ قيام دولة الكيان الصهيوني حتى 
من جانب الطرف الصهيوني، » التفاهم«أو ذلك » االتفاقية«وبالمناسبة لم تطبق . قرار التأجيل المذكور

مرير عضويته المخالفة لشروط العضوية إلى جانب الصليب األحمر وإنما كان المقصود إعطاء الغطاء لت
 .والهالل األحمر الدوليين

أما السابقة الثانية فقد جاءت من مندوب منظمة التحرير الفلسطينية في هيئة األمم المتحدة رياض 
 دولة في 130منصور، وال سيما منذ حصار غزة، وخصوصاً إحباطه لمشروع قرار اتفقت عليه 

معية العمومية، وفي أثناء حرب العدوان على قطاع غزة، يدين الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم الج
وكانت حجته أن يصوت على . حرب بأشد مما جاء في تقرير غولدستون، ويطالب بوقف العدوان فوراً

 أي يصوت على قرار بال طعم وال لون وال رائحة، أو على. مشروع قرار يكسب أصوات األوروبيين
مشروع بمعادلة صفرية، ال يدين المعتدي، إن لم يجد له مباشرة، أو بصورة غير مباشرة، عذراً في ما 

 .يفعل
لو قام أحد الدارسين بمراجعة مواقف المندوب الفلسطيني في الجمعية العامة لهيئة األمم لوجد مناسبات 

المذكور، وكلها بتعليمات من كثيرة أفلت منها الكيان الصهيوني من اإلدانة بفضل مواقف المندوب 
ومن يتابع تصريحات رئيس الجمعية العامة األب ميغيل ديسكوتو بروكمان حول . الرئيس محمود عباس

ولكن الفارق . تجربته مع المندوب الفلسطيني يجد أن المأساة ذات تاريخ طويل سابق لقرار التأجيل العتيد
. لحملة ضد قرار التأجيل ولم يكن متوفراً في السابقالوحيد جعل من الظرف الراهن الذي سمح بإطالق ا

 العالمية شبه - اإلسالمية- العربية-ولهذا فوجئ محمود عباس وكل من يؤيد خطه بالحملة الفلسطينية
ومع ذلك لم يعترف بالخطأ ناهيك عن االعتراف بأن الخلل في أساسه نابع من خطه السياسي . الشاملة

 .اكوليس خطأ موقف من هنا أو هن



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1614:         العدد       16/11/2009اإلثنين  :التاريخ

األمر تكرر حين تواصلت الضربات على يافوخ ذلك الخط السياسي عندما تغير الموقف األميركي من 
وكان . موضوع الربط بين المفاوضات ووقف النمو االستيطاني الذي ربط أيضاً بخطوات تطبيعية عربية

 ربط المفاوضات بوقف النمو االستيطاني من جانب إدارة أوباما قد رفع سقف سياسة
 حمود عباس من هذا الموضوع وأغراه بتبنيهم

والدليل أنه أجرى مفاوضات ثنائية حثيثة لما يقارب السنتين من دون أن يشترط . فيه» التشدد«وإظهار 
بل من دون التمنع عن حضور جلسة مفاوضات واحدة، فيما التوسع االستيطاني . وقف النمو االستيطاني

 .يتصاعد بصورة جنونية في ذلك الوقت
هذا يعني أن محمود عباس تورط بالتزام ربط وقف التمدد االستيطاني بالمفاوضات استناداً إلى موقف 

األمر الذي وضعه بعد تغييره أمام الفضيحة إثر الذي . أميركي، كان حازماً في التأكيد على هذا الشرط
نه ال يريد الترشح ومن هنا أعلن أ. حصل مع قراره تأجيل التصويت في مجلس حقوق اإلنسان المذكور

للرئاسة في االنتخابات القادمة، بدالً من أن يعتذر عن كل خطه الذي قام على رهان المفاوضات، 
بل . الصورية وغير الشرعية» اللجنة التنفيذية«والرعاية األميركية للمفاوضات، وبدالً من أن يستقيل من 

ولدته من سلطة أصبحت اآلن تحت السيطرة بدالً من أن يعيد النظر في كامل تجربة اتفاق أوسلو وما 
قرارها (األمنية للجنرال كيث دايتون ورئيس وزرائها سالم فياض، وارتهنت مالياً للدول المانحة 

 ).صهيوني-أميركي
ما معنى االختباء وراء عدم الترشح لالنتخابات، وكان قد بيت تأجيلها من خالل قرار اللجنة : والسؤال

رها غير ممكنة تحت حجة عدم إمكان إجرائها في ظل االنقسام بين الضفة والقطاع؟ المشرفة عليها باعتبا
الجواب ببساطة جاء الستدرار بعض التأييد وبعض العطف من جهة وكسب الوقت إليجاد صيغة منقذة 

 .لخط التفاوض بعد تغيير الموقف األميركي من جهة أخرى
 عديمة المحتوى من جانب محمود عباس - المظهرية-إذا كان من الممكن أن تفهم هذه الخطوة الشكلية

فإن التهافت على الترحيب بها، والمناداة بضرورة دعمه غير مفهومين إذ سرعان ما فقدت مفعولها بعد 
أي بقي الرئيس رئيساً وبقيت المفاوضات هي . قرار لجنة حنا ناصر المشرفة على االنتخابات

إذا : فالموقف ما زال في مربعه إياه. »خالقة«أو » مبدعة«مبادرة أما استئنافها فبانتظار . االستراتيجية
فيما دايتون واالستيطان مستمران لتثبيت . فشلت جولة مفاوضات نبحث عن جولة مفاوضات أخرى

 .الواقع القائم واستفحاله في ظل االحتالل والسلطة الكارثة
 16/11/2009العرب، قطر، 
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  د المجيدوحيد عب. د
ولذلك فهذه فكرة . أكثر ما ينقص القيادة الفلسطينية، مثلها مثل الكثير من القيادات العربية، هو األفكار

نقدمها لرئيس السلطة محمود عباس، وهي أن يطلب من إدارة أوباما رسالة ضمانات رسمية من النوع 
إذا كان أبومازن مأزوماً حتي ف . 2004الذي حصل إرييل شارون علي مثله من إدارة جورج بوش عام 

النخاع، فاإلدارة األمريكية، والرئيس أوباما شخصياً، هما بدورهما في مأزق ال يستهان به، فاإلقرار 
ببلوغ الجهود السلمية نهاية الطريق يعني فشالً في الملف الذي راهن أوباما علي أن يعوض إحراز تقدم 

وبرنامجها النووي وفي أفغانستان، في الوقت الذي مازال في التعثر الذي يواجه سياسته تجاه إيران 
وقد . صعباً التيقن من نجاحه في سحب القوات األمريكية من العراق وفقاً للجدول الزمني الذي التزم به

ال يكون مستحيالً، والحال هكذا، إقناع أوباما بتقديم رسالة ضمانات للفلسطينيين في مقابل استئناف 
اس تجميد جزئي لالستيطان ال يشمل القدس ويتيح استمرار البناء في ثالثة آالف المفاوضات علي أس

فخير لقضية فلسطين أن تتعهد الواليات المتحدة بأنها لن تعترف باألمر الواقع الذي تفرضه . وحدة
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، وأن الحل النهائي لن يتأثر بهذا االستيطان 1967إسرائيل عبر االستيطان في األراضي المحتلة عام 
 ولما كانت واشنطن قد . 2004يما عدا ما التزمت به إدارة بوش في رسالتها إلي حكومة شارون عام ف

وفقاً لما أسمته الوقائع « أي تبادل أراض»التزمت في تلك الرسالة بإجراء تغييرات متبادلة متفق عليها 
 أوباما إليه في علي أن تشمل رسالة إدارة« أبومازن»الجديدة علي األرض، فمن الضروري أن يصر 

 ال ينطبق بأية حال علي الوقائع الجديدة التي تم 2004 نصاً واضحاً علي أن ما ورد في رسالة 2009
ومن شأن رسالة ضمانات الي الفلسطينيين علي هذا النحو أن . «2004أبريل »فرضها بعد ذلك التاريخ 

صل اذا أعلنت نهاية الطريق الي الحل تضمن عدم االعتراف باآلثار المترتبة علي االستيطان الذي سيتوا
السلمي اآلن، أو في حال فشل المفاوضات مجدداً، واذا أودعت هذه الرسالة لدي مجلس األمن، ستكون 
لها حجية دولية أيضاً فضالً عن أنها حجة علي أية إدارة أمريكية قادمة مثلما كانت رسالة بوش الي 

راجع موقفه تجاه العالقة بين االستيطان واستئناف شارون حجة علي إدارة أوباما وأحد أسباب ت
التحرك من أجلها، تحديداً دقيقاً أيضاً « أبومازن»ويمكن أن تتضمن الرسالة، التي نناشد . المفاوضات

ألسس المفاوضات وبالتالي توضيح نهاية الطريق الذي ستقود إليه هذه المفاوضات، أليس هذا أفضل من 
  السلمية من اآلن والتفرغ للبكاء والعويل؟إعالن نهاية طريق الجهود 

  15/11/2009الوفد، مصر، 
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  عصام شاور . د

أطلق النائب وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية السيد جميل المجدالوي نداء ومبادرة من قطاع غزة               
نية وخاصة فتح وحماس للعودة إلى حوار القاهرة         وذلك لحث الفصائل الفلسطي    2009 نوفمبر   12بتاريخ  

جميـع  _ 1: وإنهاء االنقسام الداخلي، المبادرة تتلخص في ست نقاط وهي مختصرة على النحو التـالي               
تتحاور _ 3األطراف ترسل مالحظتها حول الوثيقة المصرية إلى القاهرة ،          _ 2الفصائل توقع المبادرة ،     

ما تتفق عليه الفصائل يصبح جزءا من الورقـة         _ 4 الورقة  المصرية ،      الفصائل لمدة يومين استنادا إلى    
بعد يومين يتم اإلعالن    _ 6يلتزم الجميع بما ورد في الورقة المصرية فيما اختلف بشأنه           _ 5المصرية ،   

وإضافة إلى تلك البنود أوضح النائب المجـدالوي بـأن الـضمان            . عن االتفاق الشامل وآليات التطبيق      
جاح تلك المبادرة هو تحميل مسؤولية االنقسام  للطرف الذي يخل بالشروط أمام شعبه وأمتـه،                الوحيد لن 

  . وهذه النقطة بالذات تكشف مدى التطابق بين مبادرة المجدالوي ومواقف سابقة لمن يختلفون مع حماس 
قـط الموقـف   اعتقد أن مبادرة النائب المجدالوي ومن وجهة نظري الشخصية ال جديد فيها، فهي تدعم ف              

علما بأن  ،  "وقع ثم ناقش    " المصري وموقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تقوم على أساس           
النقاش ال يعني بالضرورة تغيير ما تم توقيعه ، أما بالنسبة للتحفظات فهي مسألة شكلية تتوقـف علـى                   

  . قف الفصائل ؟ اإلجماع عليها ليؤخذ بها ، فإن كان األمر كذلك فلماذا ستتغير موا
ما جد على مبادرة السيد المجدالوي  هو تصريح  الحق لقيادي بارز في الجبهة الشعبية والذي أكد بـأن               
حماس في غزة وافقت على المبادرة ولكن موقفها في سوريا ما زال قيد البحث ، أما بالنسبة لحركة فتح                   

راسة، ولكنني أعتقد وحتى لو لم يـصدر عـن          فالمبادرة بالنسبة لها قيد الد    _ حسب القيادي الجبهاوي      _
أي شيء يتعلق بهذه المبادرة فإن مـا صـدر عـن            _ حتى كتابة هذه السطور     _ حركتي فتح وحماس    

فحمـاس  . الحركتين بالنسبة لجهود القاهرة يؤكد رفض حماس  للوثيقة المصرية وعدم قبول فتح بنقاشها             
ا لن توافق على الوثيقة المصرية، وكذلك فإن فتح هددت          أكدت بأنه دون أخذ تحفظاتها بعين االعتبار فإنه       

بسحب توقيعها على الوثيقة المصرية إذا ما تم إجراء أي تعديل عليها، وبالتالي فالموقف بالنسبة لحركتي                
فتح وحماس واضح جدا ، وأتوقع نفيا قريبا لتصريحات القيادي في الجبهة الشعبية وربما تكـون هنـاك                  
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أي داخـل   _ س والجبهة الشعبية بسبب تكرار مقولة حماس غزة وحماس سـوريا            أزمة خفيفة بين حما   
  .وإظهار فرق في المواقف لتبدو لينه في غزة ومترددة في سوريا_ ، وخارج 

  16/11/2009صحيفة فلسطين، 
 

 !! وفضائيات السالم االقتصادي"فلسطين الغد" و"فلسطين" .64
   ياسر الزعاترة

التـي  " فلسطين الغـد  " بأننا سنحظى بعد ثالثة شهور بمشاهدة فضائية         بشرنا العارفون في سلطة رام اهللا     
وبحـسب  . بدأت تحضيراتها تحت إشراف مسؤول اإلعالم في اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن            

األقـصى  (مديرها معتز بسيسو ، فإن الفضائية الجديدة ستعمل بأسلوب مختلف عن الفضائيات الـثالث               
، وهي تسعى لطرح الوجـه اآلخـر        ) فلسطينية التابعة لفتح ، فلسطين التابعة للسلطة      التابعة لحماس ، ال   

فضائيتنا مستقلة ومتنوعة ومعتدلة ومسلية ، وستركز علـى         "للشعب الفلسطيني ، ولخص ذلك بالقول إن        
ملها مـن   التي بدأت ع  " الفلسطينية"يقال أيضا إن فضائية     ".إبداعات الفلسطينيين وثقافتهم وفنونهم المختلفة    

القاهرة ورام اهللا منذ أسابيع وما زال بثها محدودا ستتوقف بالكامل بعد المعركة التي نشبت بين مؤسسها                 
من الواضح بحسب معلومات    .نبيل عمرو والرئيس الفلسطيني إثر خسارته في انتخابات اللجنة المركزية         

س بوصفه مـسؤول اإلعـالم فـي        كثيرة أن الفضائية الجديدة ستكون جزءا من إمبراطورية دحالن ، لي          
حركة فتح ، ولكن بوصفه أحد الشخصيات المحورية التي يعول عليها األمريكـان واإلسـرائيليون فـي                 

، ) أسماء مختلفة لشيء واحد   (تثبيت مشروع السالم االقتصادي أو الدولة المؤقتة ، أو دولة األمر الواقع             
 وحركة فتح والمنظمة إذا شغر موقـع رئيـسها          فضال عن كونه أحد الورثة األساسيين لمشروع السلطة       

  .محمود عباس بطريقة أو بأخرى
 مليون دوالر ، لكن عالقات الرجل المتشعبة تجعـل حـديث            30ثمة تكهنات بشأن التمويل الذي يصل       

ليس هذا هو المهم ، فما يعنينا هـو         .التمويل هامشيا إلى حد كبير ، إذ لن يعجز الرجل عن توفيره بحال              
حدث عن فضائيات األصل أنها تبث من شعب ولشعب يقع تحت االحتالل ، ومن أراض تقع تحت                 أننا نت 

االحتالل أيضا ، ومن الطبيعي أن تكون برامجها منسجمة مع هذا الواقع ، لكـن مـا تابعـه النـاس ،                      
ية واألرجح أنهم سيتابعونه في الفضائية الجديدة ال يبدو منسجما مع هذه الحقيقة ، ومـن يتـابع فـضائ                  

فلسطين سيتأكد من ذلك ، ال سيما إذا كان ممن يتذكرون برامج إذاعة الثورة الفلسطينية فـي طبعاتهـا                   
   .القديمة

وممارساتها الدموية ، تلبس فضائية فلـسطين       " إمارتها الظالمية "فيما يتصل بالعالقة مع حركة حماس و      
 يذكرنا بوفاء الـسلطة االسـتثنائي       دروع الحرب ، أما في فيما يتصل باالحتالل فثمة لباس آخر مختلف           

بالتزاماتها المنصوص عليها في خريطة الطريق ، وعلى رأسها وقـف اإلرهـاب والتحـريض ، إذ ال                  
، بما فيها بث األغاني الوطنية التي تتحدث عن العدو          " الثورية"تتورط الفضائية في أي شكل من أشكال        

  .والقتال والشهادة
طاع غزة ، لم تجد فضائية فلسطين غضاضة في بـث أغنيـة الراحـل               أثناء العدوان الصهيوني على ق    

، األمر الذي أثار استهجان بعض عناصر فتح نفسها في المنتـديات ، وبـالطبع               " سواح"عبدالحليم حافظ   
سـيقول   .ألنهم هم من يتحمل وزر ذلك أمام الناس ما دام اآلخرون يحصلون على الشرعية من الخارج               

صحيح . قصى التابعة لحركة حماس ليست أحسن حاال ، لكن الواقع ال يصدق ذلك            البعض إن فضائية األ   
أن قدرا من التحريض والعدائية في التعامل مع السلطة وحركة فتح ما زال يطبع خطابها ، األمر الـذي                   
يستحق إعادة النظر ، لكن ذلك في حقيقته جزء طبيعي من الرد على ممارسات تلك السلطة بحق الحركة                  

  .لضفة ، فضال عن مواقفها السياسية اإلشكالية الكثيرة على مختلف الصعدفي ا



  

  

 
 

  

            35 ص                                     1614:         العدد       16/11/2009اإلثنين  :التاريخ

أما الفارق الذي ال ينكره إال حاقد أو متحامل فهو أن فضائية األقصى ما زالت تذكّر كل من يشاهدها أن                    
فلسطين ما زالت تحت االحتالل ، وأن على أرضها شعب يسعى للتحرر ويدفع التضحيات لقاء ذلـك ،                  

هنا في فضائية فلسطين ، وهو مـا سـيتكرر فـي             . جوهر الفكرة التي تعنينا في هذه السطور       وهذا هو 
، هنا نحن أمام إعالم دولة وليس       " متنوعة ومعتدلة ومسلية  "التي يقول مديرها إنها ستكون      " فلسطين الغد "

ية الجديدة بعيدا   أليس هذا هو جوهر حركة فتح الجديدة بقائدها العام ولجنتها المركز          . إعالم حركة تحرر  
  .عن لغة الترويج والشعارات؟،

  16/11/2009الدستور، 
  

  :كاريكاتير .65
  

  
  16/11/2009الشرق، قطر،     


