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  36  :كاريكاتير
***  

  
  األوراقخلط وقد ن..  سلوكنا مرتهن بخطوات عباس:مشعل لحزبيين عرب .1

نخبة من قادة المكتب الـسياسي      ، أن    دمشق  من بسام بدارين  عن،  17/11/2009القدس العربي،    ذكرت
بحضور رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وعضو المكتب سامي خاطر وعزت            ،  لحركة حماس 

 مؤتمر األحزاب العربيـة    العربية المشاركين في     األحزاب عددا كبيرا من قادة      وا وضع ،الرشق وآخرين 
  .بعضا منها' القدس العربي'حضرت ، ؤيتها االستراتيجية المرحليةفي دمشق بصورة تقديرات الحركة ور

انا اخلص الناس لعملية    (.. وفي السياق قال مشعل انه يقترح على الرئيس عباس اعالنا بالصيغة التالية             
ويرى مشعل ان عباس لـو      ) اضع االمانة بين ايدي الشعب واتنحى عن المشهد       .. السالم واسرائيل قتلتها  

  .حترمه الناس ولشكل ذلك مخرجا حقيقيا له وللمصالحةفعل ذلك ال
وفي الشروحات  ) ذاهبون الى خلط اوراق   (سئل قادة حماس عن تصوراتهم لاليام المقبلة فاعتمدوا عبارة          

قيل بان الرئاسة انتهت صالحياتها، وان االدارة االمريكية لن تعطي عباس سلما للنزول عن الشجرة فاذا                
يح نفسه سيتغير الواقع الموضوعي وسيتراجع عن ذلك بغطاء عربـي او بعمليـة           التزم الرجل بعدم ترش   

  .تذاكي وان حصل فسنشهد مزيدا من اضعاف مؤسسة الرئاسة
 خالـد مـشعل  أبـدى        ، أن دمشقمن  شاكر الجوهري    عن،  13/11/2009المستقبل العربي   وأضافت   

سياسية، كما دعمت موقـف ياسـر   استعداد حركته لتدعيم موقف محمود عباس في حال صوب مواقفه ال          
مفتوحة " حماس"عرفات الرئيس السابق رغم األخطاء الكثيرة التي ارتكبها، لكنه لوح بأن خيارات حركة              

  .في حال عمل عباس على اخراجها من المشهد
وكشف مشعل عن أن ما سبق أن أعلنه سابقا من استعداد الحركة لقبول حل مرحلي يتمثل في اقامة دولة                   

  . يهدف إلى إسقاط الذرائع التي توظف لمعاداتها، وإيجاد قاعدة للتحرك1967ية ضمن حدود فلسطين
مشعل الذي كان يتحدث في جلسة خاصة جمعته مساء الخميس مع عدد من قادة األحـزاب الـسياسية،                  

، نفى أن يكون اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية يطوف عواصم            "المستقبل العربي "بحضور  
على الورقة المصرية، وقال إن حديث بعـض النـاطقين          " حماس"ربية إلقناعها بقبول تعديالت حركة      ع

واعتبر أن هذه الورقة التي امتنعت حركته عـن التوقيـع           . بلسان عباس عن ذلك هو من قبيل المناورة       
ي باستثناء النص   عليها، إلى حين تدققها، استنادا إلى النص الذي تم التوافق عليه، تخلو من أي فهم سياس               

  .على تشكيل قيادة فلسطينية مؤقتة لحين إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية
  تعديالت مصرية على الورقة

  :  وعدد مشعل بعض التعديالت التي أدخلت على الورقة المصرية من وراء حركته
ألجهزة األمنية، دون أن يقصد     جاء في النص الذي تم التوافق عدم نشوء تشكيالت عسكرية خارج ا           : أوال

  .بذلك تشكيالت المقاومة الفلسطينية، فتم التعديل بما يعني سالح المقاومة
جاء في النص المتوافق عليه تشكل قيادة مؤقتة لمنظمة التحرير لحين إعادة بنائها، تتكـون مـن                 :  ثانيا

ألمنـاء العـامين للفـصائل      رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس الـوطني الفلـسطيني، وا          
  ..!  ، فتم شطب هذه الفقرة"قراراتها غير قابلة للتعطيل"الفلسطينية، وشخصيات مستقلة، 

اتفق على تشكيل اللجنة العليا لإلنتخابات بالتوافق، ويصدر مرسوم رئاسي بتـشكيلها فـي ضـوء                : ثالثا
رئاسي بعد التـشاور مـع القـوى        التوافق، فتم إعادة صياغة هذه الفقرة لتنص على صدور المرسوم ال          

  . السياسية، بدال من أن يكون التوافق ملزما للرئيس
  . ذات األمر حدث بالنسبة للمادة المتعلقة بتشكيل محكمة اإلنتخابات: رابعا
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وهيكلـة األجهـزة    "تم اإلتفاق على إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية، فتم تعديل النص ليصبح             : خامسا
  "..! إعادة بناء"طب ، بعد ش"األمنية

وكشف في السياق عن أن فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان اتصل به أكثر من مرة يتوسط مـن أجـل                    
هل كنت تقبل الموافقة على تعديل تجريه قطر على نص          "وقال مشعل أنه سأل السنيورة      . اتمام المصالحة 

  .وقال إن السنيورة رد بالنفي" ؟..ء ظهركاإلتفاق الذي تم التوصل إليه، بين الفرقاء اللبنانيين، من ورا
مع بعض األطراف العربية أنهم يتعاملون معها باعتبارها حركـة ال           " حماس" واعتبر مشعل أن مشكلة     

وقال إن اطرافا فلسطينية تستقوي بعالقاتها مع اميركا وغيرها علـى           . سند لها، ولذا يسهل الضغط عليها     
في الحـوار   " فتح"السياق إلى أن أحمد قريع حين كان يترأس وفد          وأشار في هذا    . بعض البلدان العربية  

هـل يقبـل األميركـان بهـذا     ": فتح"كان يسأل الوسيط المصري حين يقترح أمرا ال توافق عليه حركة           
  ؟..النص

  التوقيع لن يحل المشكلة 
لحة وأكد مشعل أن التوقيع على الورقة المصرية لن يحل المـشكلة، واضـعا أمـران لنجـاح المـصا                  

  :وديمومتها
  . أن يقبل بعضنا بعضا داخل النظام السياسي الفلسطيني، قائال إن هذا غير متوفر: األول
  .وجود حد أدنى من البرنامج السياسي الوطني: الثاني

وأبدى مشعل ثقته بأن النادي الذي يضم سوريا وإيران وقطر قادر على الصمود في وجه األعداء، مؤكدا                 
يظلون عربنا وأهلنـا،    .. نحن لن ندير ظهرنا للعرب    "وقال  . د لعبة عض األصابع   تجي" حماس"أن حركة   

أن الذي خرق األمن القومي العربي معزز مكرم من قبل هذا           "، مالحظا   "ونحن لم نسئ ألي دولة عربية     
  "..!النظام، أما الذي لم يسئ لهذا النظام يوما، فإنه مستهدف من قبله

إن غاية المنى عند الكثير من المفاوضين هو أن يأخذوا شـيئا رمزيـا              "فيما يتعلق بالقدس    "وأكد مشعل   
وأشار مشعل إلى ما قاله عباس في خطابه األخير من أن التوصل إلى اتفـاق               ". يغطي تنازلهم في القدس   

مع حكومة ايهود اولمرت كان وشيكا، وتساءل إن كان األمر كذلك، فما هو الذي عرضه اولمرت علـى                  
  ؟..س وقبل به رئيس السلطةعباس بخصوص القد

 وأكد مشعل أن ال أحد متمسك بالقدس الشرقية، وقال إنه تم بيع حق العودة لالجئين، مشيرا إلى أن هذا                   
مضيفا أنه توجد مشاريع يضغط بها علـى        .. هو تقييم بعض األنظمة العربية مثل األردن، وغير األردن        
  . الالجئين عن عدم العودةقاعدة التوطين، وإنشاء صناديق بعضها عربي لتعويض

  مخاوف من التزوير
وأبدى مشعل شكوكا عميقة في امكانية التزام عباس بأي اتفاق يتم التوقيع عليه معه، وقال لو تراضـينا                  
على الورقة المصرية، فإن هناك مخاوف حقيقية من تزوير اإلنتخابات، ومن مواصلة العمل على حظر               

  .  في الضفة الغربية" حماس"وجود 
  . ووصف مشعل الوضع الفلسطيني بأنه غاية في الصعوبة، ويزيده تعقيدا غياب منطق الصواب والخطأ

والحظ أنه رغم الكاريزما التي كان يتمتع بها الرئيس الفلسطيني السابق، فإنه لحظة رفع الغطاء العربي                
  . والدولي عنه، انتهى أمره

ن على تغيير ثقافة المجتمع الفلـسطيني ومواقـف          وقال إن سالم فياض رئيس حكومة رام اهللا يعمل اآل         
الناس، وذلك من خالل المال، والهاء الناس بأمور تافهة من طراز أكبر سدر كنافـة، وأطـول ثـوب،                   
مضيفا أن فياض يشتري منزال وسيارة لكل من يحمل رتبة عميد فمـا فـوق فـي األجهـزة األمنيـة                     

  . ير الوضع الفلسطينيالفلسطينية، مبديا أن هذا ما يدفع باتجاه تفج
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ورأى مشعل أن الرئيس األميركي باراك اوباما انكشف عجزه، وذلك جراء مصالحه مع اليهود، وكـون                
ولفت إلى أن مصالح اميركا لدى العرب مؤمنة، ال         . بنيامين نتنياهو أقوى منه داخل الكونغرس األميركي      

  . بالثمن الذي تدفعه اميركا إلسرائيليهددها أحد، في حين أن مصالح اميركا لدى اسرائيل مرهونة 
  كلينتون هددت عباس بمصير عرفات 

فهو الذي طلب منه اشـتراط التمـسك        . واعتبر مشعل أن اوباما علق عباس فوق الشجرة، وتركه فوقها         
بوقف اإلستيطان مقابل اسئناف المفاوضات مع نتنياهو، وهو الذي طلب منه سحب تقرير غولدستون من               

  ..!نسان، وهو الذي طلب منه إصدار مرسوم اجراء اإلنتخابات، ثم تركه وحيدامجلس حقوق اإل
وكشف مشعل عن أن هيالري كلينتون وزيرة الخارجية األميركية هددت عباس حين التقته في أبو ظبي،                

وقال مشعل إنها ذكرت عباس بمصير ياسر عرفات، وقالت         . قبيل إعالنه قراره عدم الترشح لوالية ثانية      
  .ه يوجد هناك بدائل في الساحة الفلسطينيةله إن

واعتبر مشعل أن اللحظة الراهنة تحتاج إلى موقف تاريخي، مالحظا أن خطاب عدم الترشـح، وجهـه                 
وتوقع مشعل أن تقرر لجنة المتابعـة العربيـة         . عباس ألميركا وأطراف دولية، وليس للشعب الفلسطيني      

  .ون وقف اإلستيطاناستئناف المفاوضات الفلسطينية مع اسرائيل د
حين " بالباع والدراع "وقف مع عرفات    " حماس" وطالب مشعل رئيس السلطة بالصمود، مذكرا أن حركة         

  .وتوقع عدم صمود عباس في وجه الضغوط باتجاه تنازله إلسرائيل. رفض التنازل
ن عباس يريـد    وقال إ ". نحن ذاهبون نحو تغييرات في الساحة الفلسطينية      " وبناء على ذلك، توقع مشعل      

التراجع عن موقفه حيال اإلستيطان بغطاء عربي، أو تخريجات تفرق بين اللقاء مع نتنياهو والتفـاوض                
  .معه

 ولم يستبعد مشعل عودة عباس عن قراره عدم الترشح لوالية ثانية بغطاء عربي، مالحظا أن هـوامش                 
 تيار التسوية باتوا في اسوأ حال،       وأضاف أن رموز  . المناورة في مشروع التسوية السياسية ضاقت كثيرا      

  .ويفتقدون لإلرادة
  مأزق عباس 

إذا أصر على موقفه بعدم الترشح، فإنه يخرج        "وشخّص صعوبة الحالة التي يمر بها رئيس السلطة قائال          
  .من الساحة، وإذا عاد عن قراره دون وقف اإلستيطان، يكون قد حرق نفسه، بأكثر مما هو عليه الحال

أنه ليس مطلوبا حدوث فرز كامل في الـساحة         " حماس"رى رئيس المكتب السياسي لحركة       ومع ذلك، ي  
  ".مضطرون لبعض الخلط.. "الفلسطينية

  : في هذه المرحلة بما يلي" حماس" وحدد مشعل طروحات حركة 
القبول بالمصالحة مع عباس في حدها المتاح، وهو تعديل الورقة المصرية، وفق مطالب الحركـة،               : أوال
وإن كان هذا لـيس مـا نحبـه         "ون اضافات أخرى تدخل عليها، وذلك من أجل عبور حاجز اإلنقسام،            د

  ".إنهم يواصلون الرهان على أن يقهرونا"ذلك .. واعتبر مشعل أن فرص ذلك ضعيفة ". ونفضله
 اماتتهـا،   اسرائيل.. التسوية ماتت .. اتفاقية اوسلو ماتت  "الرؤية والبرنامج السياسي الذي يرى أن       :  ثانيا

  ".واميركا لم تنقذها
  صعوبة إطالق انتفاضة جديدة 

نحن ال  "الفتا إلى   ".. نحن نملك هذا  "وأكد على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية، وخيار المقاومة، قائال          
مؤكدا وجود وضع يـسمح     ". ، فلنبق في حالة حرب    "يظبط"السلم لم   .. نطلب إعالن الحرب على اسرائيل    

هذا "وقال  . تتبعه ذلك من قدرة على تعظيم اوراق القوة الفلسطينية، وعلى رأسها المقاومة           بهذا، مع ما يس   
  "..ما نعمل على فعله في الضفة الغربية وقطاع غزة

الجهاد " لكن مشعل اعتبر أن خيار اطالق انتفاضة فلسطينية جديدة أمر صعب، مؤكدا في ذات اآلن أن                 
  ".ماض إلى يوم القيامة
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وقال إن عودة المقاومة يحتـاج إلـى   .  وقف المقاومة في الضفة الغربية تم قهرا ال قرارا     وأشار إلى أن  
  .وقت، مؤكدا توفر الظرف السياسي الستئناف المقاومة، وعدم توفر الظرف الموضوعي على األرض

ظاهر الصورة في غزة أنهم يتحدثون عن المصالحة والبناء، لكن بـاطن            "وفيما يتعلق بغزة، قال مشعل      
نحن شغالين على   "مؤكدا  ".. الصورة يقول إن معظم المال والجهد يذهب للمقاومة واإلستعدادات العسكرية         

  ".المقاومة
وقال مشعل نعرف أنه يوجد في الساحة الفلسطينية برنامجين سياسيين مختلفين، غير أنه ال بد من الحـد                  

  ".األدنى من التوافق
متمسكون بكل شـبر مـن      .. لن نتخلى عن المقاومة   ..ئيللن نعترف بإسرا  " وأكد مشعل مواقف حركته     

  ".األرض الفلسطينية، وأي حديث آخر هو من قبيل المناورة
كلما قوينا على األرض، وامتلكنا القدرة علـى        " وقال مشعل في إطار تحدثه عن السيناريوهات المقبلة،         

قعة، معتبرا أن حركته في حالة عض       األداء السياسي، كنا أكثر قدرة على التعامل مع السيناريوهات المتو         
  .اصابع مع اميركا واسرائيل، وليس مع عباس

الكـل  " وشخص مشعل الحالة الراهنة باعتبارها مرحلة يتساوى فيها كل األطراف بالتأثر بالمأزق، قائال              
نحن في حالة توازن المأزق، لكننا نحن الطرف األكثر صبرا، فيما ضاقت هوامش الطـرف       .. في مأزق 

  ".خر كثيرا جدا جدااآل
 وختم مشعل، بتأكيد عظمة الدور الذي يمكن أن تقوم به األحزاب العربية، وحثهم على جمع التبرعـات                 

. تحاصـر ماليـا   " حماس"لصالح المقاومة الفلسطينية استعدادا لمرحلة مقبلة من المقاومة، مشيرا إلى أن            
، قائال المال يوظف في اإلسـتعداد لتـصعيد         وحذر من ربط الدعم المالي بتنفيذ عمليات عسكرية مقاومة        

كما ركز على أهمية تأثير األحزاب على المواقـف الـسياسية لحكوماتهـا حيـال المقاومـة                 . المقاومة
 .الفلسطينية

  
  67 تطلق حملة لحشد دعم دولي لمشروع قرار يعترف بدولة مستقلة على حدود السلطة .2

 إلصدارفت السلطة الفلسطينية تحركها نحو دعم دولي كث: مراد مراد،  أحمد رمضان-  باريس،رام اهللا
 وعاصمتها 67 يونيو /قرار في مجلس األمن يعترف بدولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران

 رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات في مؤتمر صحافي في رام وأعلنالقدس، 
 لدعم توجهها الستصدار األوروبي دول االتحاد إلىلب رسمي  بطأمس السلطة الفلسطينية تقدمت أن ،اهللا

   . لالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلةاألمنقرار من مجلس 
 في رام األوروبي لدول االتحاد  وممثالً قنصال27ً واألوروبيالتقيت اليوم ممثل االتحاد : "وقال عريقات

 الدولي باستصدار قرار لالعتراف بالدولة األمنجلس  مإلىاهللا وتقدمنا لدولهم بطلب رسمي لدعم توجهنا 
 تساؤل أوخالل االجتماع لم اسمع أي معارضة  "أضاف". الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 ايجابي ولدينا اتصاالت األوروبي من االتحاد األوليالرد  "أن، مؤكدا "األوروبيمن ممثلي دول االتحاد 
  ".األوروبيناك موافقة وتعاون بهذا االتجاه من االتحاد مسبقة مع هذه الدول وه

 مرحلة التعاون إلى األمن مجلس إلى حول توجهنا األوروبيانتقلنا من مرحلة الحديث مع االتحاد "وتابع 
 كل دول العالم والمجموعات الدولية لمساندتنا واستطيع القول انه لدينا أبوابسنطرق "، مؤكدا "والتنسيق

 لمساندة األمن الدائمين في مجلس األعضاءطلبنا دعما من الدول " عريقات  وأوضح".وقدعم غير مسب
  ". روسيا والصينإلىالقرار ومنها بريطانيا وفرنسا وسنتوجه 

 ، مشيراً" الجانبأحادي إعالناً المتحدة لن يكون لألمم والجمعية العمومية األمناعتراف مجلس "ن أ وأكد
  ".1988 االستقالل في إعالن "إلى
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 األمن لكن لن نذهب غدا لمجلس األمن ودعم عربي لتوجهنا لمجلس إجماع اآلنلدينا : " عريقاتوأوضح
 المقبل في جولة للدول الالتينية وسنطلب دعم األسبوعبل ستكون خطواتنا مدروسة والرئيس سيتوجه 

  ".دعم الدولي الالزم ودول عدم االنحياز لحشد الاألفريقيةالدول الالتينية وسنطلب دعم المجموعة 
 الدولي األمن كعضو دائم في مجلس األميركية اإلدارة نطالب إننا": "فرانس برس"وقال عريقات لوكالة 

 /االعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران
   ".1967يونيو عام 

 للدولة الفلسطينية من طرف إعالن أي رفضها األميركية دارةاإل إعالنوكشف عريقات بعد قليل على 
 وبشكل رسمي االعتراف األميركية اإلدارةالسلطة الفلسطينية سبق أن طلبت مراراً من  "أنواحد، 

 إلى عن مبادرة الذهاب األميركية اإلدارة هذه المرة لم نتحدث بعد مع إننا"وأوضح  ".بالدولة الفلسطينية
  ".تراف بالدولة لالعاألمنمجلس 

للحفاظ على خيار الدولتين " تصوت الواليات المتحدة مع القرار أنوأكد المسؤول الفلسطيني انه يتوقع 
 عارضت إذاسنستغرب جدا  "أضاف".  يدعم القرارأنومن يريد الحفاظ على خيار الدولتين عليه 

معارضة مرجعيات عملية السالم  الن معارضتها تعني األمنالواليات المتحدة القرار وان نذهب لمجلس 
  ". للدولتينأوباما باراك األميركيبما فيها رؤية الرئيس 

 تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية األمننطلب من مجلس  "أنهو " آخرخيار " السلطة لديها أن وأوضح
  ".اإلسرائيلي  ليتم تطبيقها على الشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل1949المدنيين زمن الحرب لعام 

 إطار منظمة التحرير ستعمل بشكل هادئ وفي أن مصادر فلسطينية رفيعة أكدتفي سياق متصل، 
  . المتحدةواألمم األمنالتنسيق مع جامعة الدول العربية لبحث ملف القضية الفلسطينية في مجلس 

  17/11/2009المستقبل، 
  

  الل لن يكون شيءأسوأ من االحت: التهديدات اإلسرائيلية رداً على قريع .3
رد أحمد قريع، رئيس الحكومة الفلسطينية السابق وعضو :  كفاح زبون، نظير مجلي-  رام اهللا،تل أبيب

على التهديدات اإلسرائيلية بإلغاء اتفاقيات أوسلو فقال في تصريحات  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،
ال يوجد هناك ما هو أسوأ من "ائيلية،  اإلسر"يديعوت أحرونوت" التابع لصحيفة "واي نت"لموقع 
لكننا لن نرضخ ألساليبها الحالية كما لم .  وتحتل أرضنا من جديد"إسرائيل"فلتعد . وقد جربناه. االحتالل

لقد فاوضنا إسرائيل منذ أوسلو ولكنها لم تكن مخلصة "وقال أبو العالء . "نرضخ في الماضي
فإما . ولم نعد مستعدين لمواصلة التجربة. اليهوديةبل زرعت وطننا في المستعمرات . للمفاوضات

وسئل عن قصده بالساحات األخرى، . "مفاوضات جدية من دون استيطان وإما التوجه إلى ساحات أخرى
كل اإلمكانيات مفتوحة، من الساحة الدولية إلى االنتفاضة الشعبية المسالمة وغيرها من سبل "فأجاب 

  ."الكفاح الشعبي
 17/11/2009 الشرق األوسط،

  
   والحكومة الفلسطينية تعلنان رفضهما للتهديدات اإلسرائيليةالرئاسة .4

رفضت الحكومة الفلسطينية أمس   : وكاالت األنباء، مراد فتحي-  غزة، رام اهللا المحتلة،القاهرة
ودعت تهديدات رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو واعتبرت أنها تهدد أمن المنطقة واستقرارها 

وجاء في بيان للحكومة عقب  .في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي" االضطالع بمسؤوليته"ـالمجتمع الدولي ل
رفض مجلس الوزراء التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء اإلسرائيلي : "اجتماعها برئاسة سالم فياض

رائيلي ورفضه لوقف األنشطة إنه في ظل التعنت اإلس: " وتابع،"باتخاذ المزيد من اإلجراءات األحادية
االستيطانية في األراضي المحتلة بما فيها القدس، وكذلك رفضه االلتزام بمرجعية واضحة لعملية السالم، 



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1615:         العدد       17/11/2009الثالثاء  :التاريخ

ومن (..) فإن على المجتمع الدولي أن يتحمل بنفسه مسؤولية إنهاء أطول احتالل شهده التاريخ الحديث
، وعاصمتها 1967ولته المستقلة على حدود عام أجل ضمان حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة د

 ".القدس الشريف
لمنع " تبحث عن حجج وأعذار" بأنها طسرائيلإ" ،كما اتهم الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

على قرار السلطة الفلسطينية التوجه إلى مجلس األمن " السريع"قيام دولة فلسطينية، وذلك بعد رد فعلها 
قيام دولة فلسطينية هو الطريق الوحيد لألمن "وأكد أبو ردينة أن  .ي النتزاع اعتراف بالدولةالدول

 ".والطريق إلى السالم يتطلب مرجعية عملية السالم الواضحة(...) واالستقرار في المنطقة بأسرها
 17/11/2009الشرق، قطر، 

  
  ود الدولة؟لماذا ترفض حماس التوجه إلى مجلس األمن لتأكيد حد: عبد ربه .5

 أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة      ، ياسر عبد ربه   ، أن رام اهللا من   17/11/2009األيام، فلسطين،   نشرت  
التحرير الفلسطينية، أعرب أمس، عن استغراب اللجنة من أن أصواتاً في حركة حماس، خرجت لترفض               

وجه بتقرير غولدسـتون إلـى      إذا كنا نت  : وقال في تصريحات صحافية    .التوجه إلى مجلس األمن الدولي    
مجلس األمن، فلماذا ال نتوجه إليه للمطالبة باالعتراف بحدود الرابع من حزيران كحدود لدولة فلـسطين                

إال إذا كانت حركة حماس تريد عدم االلتزام بتلك الحدود، حتـى تـصبح األبـواب                : وأضاف .المستقلة
 إلى أن هذا القرار سيكون عائقاً أمـام التوسـع           أمامها مفتوحة من أجل قبول حل الدولة المؤقتة، مشيراً        

اإلسرائيلي، وأمام أية أحالم مريضة عند أي طرف يريد أن يقبل بمشروع أو خطة أقل من حدود الرابع                  
 من حزيران، والعاصمة القدس الشريف

، ينيجيهان الحسو محمد يونس ،القاهرةورام اهللا نقالً عن مراسليها في  17/11/2009الحياة، وأضافت 
مثل حماس تفتعل ضجة على ": عبد ربه قارن السلوك اإلسرائيلي بموقف حركة حماس، وقالأن 

مواضيع ستعالج ومطروحة في الورقة المصرية مثل إطالق المعتقلين وعودة الموظفين في حين أنها هي 
صالحة تهرباً  بتعمد البعد عن صلب المإياها، متهماً " ألف معلم من غزة40 إلى 30التي طردت ما بين 

  ."من استحقاقاتها
وعما تردد من أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيحصل على صالحيات المجلس التشريعي، أجاب 

وضرب مثاالً على التمديد الذي جرى لوالية الرئيس . "المجلس المركزي هو مصدر السلطات": عبد ربه
دعينا ": وقال. ابات في األراضي الفلسطينية انتخإجراء، متوقعاً عدم 1999الراحل ياسر عرفات عام 

  ."ال يريدونها، هم يريدون مملكة اإلسالم في غزة فقط) حماس(لالنتخابات وهم 
  

  فكرة توجه السلطة لمجلس األمن مناورة لخلق حالة حراك سياسي: يوسف أحمد .6
لة، تلويح السلطة  أحمد يوسف، وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المقا. اعتبر د:غزة

الفلسطينية في رام اهللا بالتوجه إلى مجلس األمن النتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية أنه يأتي من باب 
المناورة والتكتيك لخلق حالة حراك على الساحة الدولية، إلبقاء القضية الفلسطينية حية في مداوالت "

  ".ات التسويةالمجتمع الدولي، السيما بعد حالة االنسداد في مفاوض
لكن قيمتها : "، لكنه استدرك بالقول"يأتي في إطار سياق التسوية وليس خارجه"واعتبر أن هذا التحرك 

القانونية والسياسية أنه إذا أخذت السلطة هذا االعتراف من مجلس األمن يصبح كل ما أقامته إسرائيل من 
وشدد على أن أي جهود دولية تتغافل حق  ".مستوطنات داخل هذه المناطق باطلة من الناحية القانونية

  .العودة والتعاطي مع الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية سيكون مآلها الفشل، كما قال
  .الفيتو سيضعها في موقف سياسي حرج" النقض"وأشار يوسف إلى أن استخدام الواليات المتحدة لحق 
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ء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال أقدمت وسخر المسؤول في حكومة هنية من تهديدات رئيس الوزرا
ماذا ممكن أن تقوم به إسرائيل لتعيد : "السلطة على ذلك واحتالله لمناطق في الضفة الغربية قائال

  احتالله،
 نحن نعتبر أن المناطق كلها محتلة بما فيها قطاع غزة، فهذا التهديد ال يقدم وال يؤخر ألن المناطق 

  ". الناحية القانونيةأصال الزالت محتلة من
  16/11/2009 قدس برس،

  
   مخرج لألزمة الحالية في العملية السلميةيرى عدم وجود أيعبد ربه  .7

 رأى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:  محمد يونس، جيهان الحسيني- القاهرة ،رام اهللا
، مشيراً في "لعملية السلميةعدم وجود أي مخرج لألزمة الحالية في ا" ياسر عبد ربه الفلسطينية

الطريق مغلق تماماً على صعيد المفاوضات وعملية السالم وال أرى أي " أن إلى "الحياة"تصريحات إلى 
ليس هناك مخرج، سنرجع لطرح القضية في مجلس األمن ألنه ال يوجد أي حل آخر مع رئيس ... أفق

لم "وأوضح عبد ربه أن السلطة الفلسطينية  . "قطسوى هذا الحل ف) نتنياهو(الحكومة اإلسرائيلية الحالية 
السلطة ال تتخذ إجراءات أو خطوات ...  عزمها إعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحداًطالقإتعلن 

 الحصول على قرار من مجلس األمن يعترف بأن حدود الدولة إلىنسعى ": وقال. "أحادية الجانب
، متهماً اإلسرائيليين بافتعال ضجة لصرف "، هذا هو موقفنا1967الفلسطينية هي الرابع من حزيران عام 

  . "فهم ال يريدون مفاوضات وال يريدون حالً"األنظار عن الموضوع األساسي، 
  17/11/2009الحياة، 

  
   لالنعقاد لبحث نتائج لجنة االنتخابات وآليات حماية السلطة"المركزي" التنفيذية تدعو اللجنة .8

 اللجنة التنفيذية ، أن نائل موسى،رام اهللانقالً عن مراسلها في  17/11/2009 الحياة الجديدة،نشرت 
، أمس، المجلس المركزي لالنعقاد منتصف الشهر المقبل، لمناقشة نتائج لمنظمة التحرير دعت رسمياً

أعمال لجنة االنتخابات المركزية، والخطوات الواجب اتخاذها لحماية السلطة الوطنية الشرعية 
   .نيةالفلسطي

وعقدت اللجنة التنفيذية برئاسة محمود عباس ظهر أمس اجتماعا في المقر الرئاسي بمدينة رام اهللا بحثت 
 إلىفيه جملة من القضايا الساخنة وعلى رأسها قرار لجنة االنتخابات، والمصالحة الوطنية والتوجه 

دولة فلسطين وعاصمتها  كحدود ل1967مجلس األمن بشأن االعتراف بحدود الرابع من حزيران عام 
وأمور تتصل بتفعيل هيئات ومؤسسات منظمة  . في مواجهتهاإلسرائيليةالقدس الشريف، والتهديدات 

  . موازنات وخطط عمل للدوائر في المدى القريبوإيجادالتحرير 
ية وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحفي، نظم عقب االجتماع، على أحقية ووال            
 أنالمجلس المركزي في اتخاذ ما يراه لحماية الشرعية الفلسطينية والسلطة الوطنية التي أنـشأها الفتـا                 

المركزي الذي يمثل السلطة العليا بغياب المجلس الوطني برلمان منظمة التحرير، هو صاحب الحق في               
الـسلطة الوطنيـة الرئاسـة،      توفير الحماية للشرعية الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة بما فيها مؤسسات          

 اللجنة التنفيذية قررت دعوة المركزي لالنعقاد يـوم الخـامس           إنوقال عبد ربه    .  الحكومة، والتشريعي 
عشر من الشهر المقبل، وسوف يكون أمامه تقارير حول الخطوات الواجب اتخاذهـا لحمايـة الـسلطة                 

  .وشرعيتها
أن الوثيقة المصرية هي وحدها التـي يمكـن اعتمادهـا           وأكد عبد ربه باسم اللجنة التنفيذية مجددا على         

الفتـا أن  .  على هذه الوثيقةإقحامها يتم إضافاتلتحقيق المصالحة الوطنية، معلنا رفضها أي تعديالت أو      
وان ما تثيره يـأتي     .. القضايا التي تثيرها حماس واردة في الوثيقة المصرية، ولها معالجة تفصيلية فيها           
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ورأى أمين سر اللجنة التنفيذية أن أمام حماس الفرصة كي تقبل           . ا الرافض للمصالحة  للتغطية على موقفه  
  . االنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدهاإلىأو الذهاب .. إضافاتالوثيقة دون مالحق، أو 

رئيس المجلسين الوطني ، أن  محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 17/11/2009الحياة، وأضافت 
المركزي لمنظمة التحرير سليم الزعنون أكد أن المجلس المركزي سيتخذ في اجتماعه المقبل قراراً و

ورجح أن يقرر المجلس .  التي ستشهدها السلطة بسبب عدم إجراء االنتخابات"حسم حال الشلل"رسمياً لـ
زي في هذا أهم نقطة على جدول أعمال المجلس المرك": وقال. أن يتولى مهمات المجلس التشريعي

، لكنه شدد على أن "االجتماع هي البحث في تسلم سلطات المجلس التشريعي إذا لم تجر االنتخابات
  ."االنتخابات هي األصل، لكن إذا استمر عدم التجاوب، فإننا سنأخذ األمور بأيدينا إلى حين تحقق ذلك"
  

  ة حتى إجراء االنتخابات والسلط التحرير لمنظمة سيعين عباس رئيساً"المركزي":  األحمدعزام .9
 كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد النقاب عن أن المجلس المركزي لمنظمة :رام اهللا

 ديسمبر المقبل، وسيتخذ قرارا بتكليف محمود / كانون أول20 و15التحرير الفلسطينية، سيعقد جلسة بين 
وأكد األحمد في تصريحات  .ى إجراء االنتخاباتعباس برئاسة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، حت

أن منظمة التحرير هي المرجعية العليا للسلطة الفلسطينية، وأنها بذلك الملجأ في أي " قدس برس"لـ
هناك مقترحات بمناقشة نقل صالحيات المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تنتهي : "وأضاف .إشكال

ى المجلس المركزي، أنا شخصيا ضد هذا السيناريو، ألن  يناير المقبل إل/واليته في كانون ثاني
صالحيات المجلس المركزي ال يمكن نقلها، وهناك اقتراح لحل السلطة، وأنا ضد هذا المقترح ألن 
السلطة تنهار وال تحل، وبالتالي كل السيناريوهات محتملة وواردة للنقاش، ومن السابق ألوانه الحديث 

  ". ألنه ال شيء ثابت منها حتى اآلنعن أي من هذه السيناريوهات
  16/11/2009 قدس برس،

  
  "المركزي "إلى" التشريعي" ترفض نقل صالحيات  البرلمانيةالتغيير واإلصالح كتلة .10

 المجلس المركزي بإحالل بشدة الدعوات التي تطالب أمسانتقدت حركة حماس  : اشرف الهور-غزة 
 الخالف الفلسطيني إلنهاءفي حال لم يتم عقد اتفاق لمنظمة التحرير، بدال من المجلس التشريعي، 

  . يناير القادم/ كانون الثاني24الداخلي، قبل موعد 
 بها مسؤولون من أدلى صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية التصريحات التي .د ووصف

هذه "وقال  ."رطقة سياسيةه"حركة فتح والمطالبة بتولي المجلس المركزي مهام المجلس التشريعي بأنها 
 ." قيمة على ارض الواقعأيةليست لها " هذه التصريحات أن، مؤكدا "التصريحات تعكس جهال قانونيا

 مهام أن إلى سنوات، الفتا أربع والية المجلس التشريعي واضحة بحكم القانون، وهي أن إلى وأشار
لمنتخب القسم الدستوري، واستشهد  المجلس الجديد اأعضاءالمجلس التشريعي تنتهي عندما يؤدي 

  .البردويل بحالة المجلس السابق الذي استمر في عمله عشر سنين
ي حديث أ" وأضاف، "ال والية للمجلس المركزي على المجلس التشريعي" انه الًئ البردويل قاوأضاف

وسة السياسية ، ونوعا من الهلاألساسي يعكس خلال في الصالحيات، وتعديا على القانون إنماخالف ذلك 
، من خالل بث "يهربون من استحقاق المصالحة والشراكة السياسية"واتهم قادة فتح بأنهم . "المحمومة
  ." من الشرعية وحتى القبول الشعبياألدنى الحد إلىهياكل ميتة تفتقر "الحياة في 

س السياسة  نفإطار ما يجري الحديث عنه من سحب صالحية المجلس التشريعي يأتي في أنوشدد على 
 من أنورأى  . لفوز حركة حماس في االنتخابات التشريعيةاألولالتي انتهجتها حركة فتح منذ اليوم 

هو ذاته من تآمر مع االحتالل العتقال النواب " سحب صالحيات المجلس التشريعي إلىيسعى اليوم 
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فية حركة حماس  هذه التجربة، وهو الذي تآمر لحصار غزة ثم العدوان عليها، بهدف تصإلجهاض
  ."ومشروع المقاومة

  17/11/2009القدس العربي، 
  

  بداية العام القادم من األردن لدعم عباس نتصالللسلطة   والسادسة الخامسةتانالكتيب: "معاريف" .11
أن الكتيبة الخامسة التابعة للسلطة الفلسطينية ستصل من األردن " معاريف"كشفت صحيفة : القدس المحتلة
قادم بهدف دعم محمود عباس والمحافظة على سلطته هناك لتنتشر في أنحاء مختلفة من بداية العام ال
وأشارت الصحيفة إلى أن الكتيبة السادسة الموجودة في األردن أيضاً، ستصل بعد شهر  .الضفة الغربية

 ".كيث دايتون"من وصول الخامسة، وذلك في إطار خطة ممنهجة يشرف عليها 
مع عودة هذه الكتيبة للضفة الغربية، سيتم تدريب لواء "أنه " جيروساليم بوست"ة من جانبها، أفادت صحيف

آخر منتشر حالياً في الضفة، تدريبات مكثّفة هو اآلخر، مع ذلك فإنه كلما احتاج الرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس إلى مغادرة حدود رام اهللا، فإن كال من الجيش اإلسرائيلي وجهاز المخابرات العامة 

  ".، يشاركان بصورة فعالة في ضمان أمنه وسالمته"الشاباك"
وأشارت الصحيفة إلى أن العام المنصرم شهد تحسناً في أداء ومهنية قوات األمن الفلسطينية، وخاصة في 

 .إطار مواجهة حركة حماس في الضفة
 17/11/2009السبيل، األردن، 

  
  وطها لإلفراج عن كافة األسرىشاليط للتمسك بشرل فصائل المقاومة اآلسرة يدعوبحر  .12

أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الفصائل . دعا د : غزة/المحافظة الوسطى
اآلسرة للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، إلى التمسك بشروطها لإلفراج عن كافة األسرى بما فيهم 

 مشرفة يتم من خاللها كسر المعايير اإلسرائيلية أصحاب المحكوميات العالية، والوصول إلى صفقة تبادل
  .التي تفرضها، والتي تعيق إتمام الصفقة حتى هذه اللحظة

بحر خالل زيارته لألسير المحرر يونس حسين والذي أفرجت عنه سلطات االحتالل أمس . وأشاد د
محمد شهاب،  عاماً على رأس وفد ضم كال من النائبين جمال نصار و22األول، بعد اعتقال دام 

بالصمود األسطوري لألسرى الفلسطينيين خلف القضبان، وبدورهم الريادي في قيادة المقاومة على مدار 
  .مراحلها المختلفة، والدور الوحدوي الذي يلعبونه داخل السجون

بدوره؛ رحب األسير المحرر بهذه الزيارة، وأطلع الوفد على األوضاع المعيشية التي يعانيها األسرى 
إلجراءات التعسفية التي تنتهجها إدارة السجون بحقهم جميعاً، مشدداً على ضرورة توحد أبناء الشعب وا

  .الفلسطيني كافة لإلفراج عن األسرى جميعاً وعدم التنازل عن الثوابت
  17/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
   المقالة تعيد تفعيل وحدة حقوق اإلنسان في غزةالحكومة .13

الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة، أمس، تفعيل وحدة حقوق اإلنسان التابعة أعادت وزارة : )ا.ب.د(
وأكد وزير الداخلية المقال فتحي حماد في لقاء مع المنظمات الحقوقية عقد  .لها للتصدي ألي تجاوزات

في غزة حول هذا الشأن، حرص الوزارة على حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها وعالج أي تجاوزات أو 
وقال حماد إن حقوق اإلنسان تقف على سلم أولويات وزارته، مؤكداً عدم وجود  .أخطاء من عناصرها

وذكر أن نزالء السجون اعتقلوا على خلفية . أي معتقل سياسي في سجون األجهزة األمنية في قطاع غزة
طاع غزة وأعلن أن وزارته شرعت في توسيع وتحسين السجون التابعة لها في ق ".أعمال تخريبية"

وأوضح أن وحدة حقوق اإلنسان التابعة للوزارة  .لتحسين ظروف احتجاز المعتقلين وصون أوضاعهم
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 تحقيق جودة عمل هذه الوحدة إلىمع نشأة وزارة الداخلية لكن الوزارة تطمح "ليست جديدة حيث نشأت 
  ".ومن هنا كان تفعيلها من جديد

  17/11/2009الخليج، 
  

 في القطاع" مجاعة خفية"ر من  وزير الزراعة يحذ:غزة .14
 حذَّر وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية المقالة محمد رمضان اآلغا مما : ضياء الكحلوت-غزة 

يون ل التي بدت مالمحها تتضح في قطاع غزة، ويعاني نتيجتها مليون ونصف الم"المجاعة الخفية"أسماها 
صبح يفتقد الكثير من العناصر والمركبات الغذائية المواطن الفلسطيني أ"وأكد اآلغا أمس أن  .إنسان

الالزمة لحياة اإلنسان؛ األمر الذي يؤثر بشكل خاص في صحة األطفال والنساء الحوامل، نتيجة انخفاض 
المناعة، وعدم القدرة على مقاومة األمراض، وبالتالي التأثير في نمو ودرجة الذكاء، بما ينعكس كذلك 

  ."ي والحياتي والمهني لديهمعلى المستقبل التعليم
 المجتمعين )روما المنعقد في" مؤتمر األمن الغذائي العالمي الثالث"ـفي رسالة ل (ودعا وزير الزراعة

في روما إلى الضغط بقوة باتجاه إنصاف الشعب الفلسطيني وتخليصه مما يعانيه في توفير لقمة العيش 
برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن ألطفاله ونسائه والعيش حياةً كريمةً، مطالبا 

 .ثالثة أعوام ورفع الظلم عن الصيادين والمزارعين في الضفة الغربية وقطاع غزة
 اآلغا أن االحتالل يفرض طوقًا بحريا ويمنع الصيادين من ممارسة مهنتهم ومصدر رزقهم الوحيد أكدو

ين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من حقهم في بحر غزة؛ وأكد أن االحتالل يحرم المواطن
 أمنستي، مشيرا إلى قضم األرض الفلسطينية -في المياه، كما كشف مؤخرا تقرير منظمة العفو الدولية

 .بجدار الفصل العنصري، حيث يمنع المزارعون من زراعة أراضيهم وقطف محصولهم
 17/11/2009العرب، قطر، 

  
   لتمكينها من تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين"األونروا"لب بدعم مالي لـمنظمة التحرير تطا .15

 أمس زكريا االغا مسؤول دائرة الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية .دعلن  أ: اشرف الهور-غزة 
، والدول "ونروااأل"ن المنظمة ستطلب خالل اجتماع الهيئة االستشارية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين أ

وقال  .المانحة بزيادة حجم التبرعات للوكالة الدولية، لسد عجزها المالي، بهدف تمكينها من تقديم خدماتها
ن الوفد الفلسطيني سيؤكد على ضرورة استمرار وكالة الغوث في تأدية مهامها وتقديم خدماتها إاالغا 

لديارهم التي شردوا منها  رسوم عليهم حتى عودتهم أليلالجئين الفلسطينيين دون تقليص ودون فرض 
 وتوسيع قاعدة المتبرعين "األونروا" وفد المنظمة سيطلب زيادة التبرعات لميزانية أن  وأوضح.48عام 

سد العجز "ودعوة المانحين الوفاء بالتزاماتهم المالية والوفاء بتعهداتهم المالية تجاه المؤسسة الدولية لـ
 موازنتها إجمالي مليون دوالر من 20 الحالي البالغ نحو  للعام"األونروا"المالي الذي تعاني منه 

  .، وذلك لتمكينها من تحسين الخدمات لالجئين الفلسطينيين ومخيمات اللجوء"االعتيادية
  17/11/2009القدس العربي، 

  
 بيل كلينتون للمسجد األقصى" اقتحام"وزارة األوقاف تستنكر بشدة : غزة .16

ير األوقاف والشؤون الدينية في حكومة الوحدة الوطنية المقالة طالب أبو شعر، وز.  استنكر د:غزة
باقتحام المسجد األقصى تحت ) "15/11(بغزة، قيام الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون، أمس األحد 

وقال أبو شعر في تصريح مكتوب، عمم على وسائل  ".حراسة مشددة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي
إن قوات االحتالل الصهيوني قامت بإغالق بوابات : "نسخة منه مساء اليوم" س برسقد"اإلعالم ووصل 

المسجد األقصى في ذلك اليوم، ومنعت المصلين من االقتراب منها، باإلضافة إلى أنهم منعوا حراس 
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اإلجراءات التي يقوم بها "وأكد وزير األوقاف أن  .المسجد من االقتراب من ساحات المسجد أيضاً
رفون الصهاينة تأتي ضمن خطط مبرمجة وممنهجة ومدعومة أمريكيا كما هو واضح؛ بهدف تهويد المتط

  ".المدينة المقدسة، وإضفاء طابع اللوبي الصهيوني عليها
التحرك والنهوض بهبة جماهيرية عاجلة جادة وغاضبة احتجاجاً "ودعا األمتين العربية واإلسالمية إلى 

، " أمريكية التي تضاف إلى سلسلة الجرائم والملفات السوداء الخاصة بهم-يو على هذه الممارسات الصه
  .على حد تعبيره

  16/11/2009 قدس برس،
  

   يبحث مع مبارك وكوشنير جهود استئناف عملية السالمعباس .17
 يبحث رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس اليوم الثالثاء في القاهرة:  نادية سعد الدين-عمان 

مع الرئيس المصري حسني مبارك، وفي عمان مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير آخر 
  .التطورات على الساحة الفلسطينية، والتحرك الراهن الستئناف مفاوضات عملية السالم

الرئيس عباس سيلتقي اليوم في القاهرة "إن " الغد" لـوقال السفير الفلسطيني لدى عمان عطا اهللا خيري
  ".رئيس مبارك إلجراء مباحثات حول األوضاع الراهنة في األراضي المحتلةبال

الرئيس عباس سيلتقي اليوم في عمان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير "وأشار خيري إلى أن 
 المفاوضات، إضافة إلى استئنافإلجراء مباحثات حول الوضع الراهن، والموقف الفلسطيني من 

ها عباس مع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي خالل االتصال الهاتفي األخير بشأن المباحثات التي أجرا
  ". عملية السالمفاستئناجهود 

  17/11/2009الغد، األردن، 
  

  أبو مازن قام بقفزات سياسية غير محسوبة ستأتي بنتائج عكسية: الزهار .18
 أن رئيس السلطة الفلسطينية     ،"حماس"أكد الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة         : غزة

  .قام مؤخراً بقفزات سياسية غير محسوبة ستأتي بنتائج عكسية) أبو مازن(محمود عباس 
ـ      أبو مازن خرج عن إطار الشرعية الفلسطينية       "إلى أن   " فلسطين اليوم "وأشار الزهار في حديث خاص ب

  ".تمثل الشارع الفلسطينيسواء في منصبيه كرئيس للسلطة أو لمنظمة التحرير التي باتت ال 
وتعليقاً على تصريحات سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني التي أعلن فيهـا أن المجلـس                

ف بصدد حسم مسألة حالة الشلل التي دخلتها الـساحة الفلـسطينية ليغـدو مـصدراً                .ت.المركزي لـ م  
هذا كالم يعكس تربية    ":" حماس"حركة  للسلطات بدالً من المجلس التشريعي، قال عضو المكتب السياسي ل         

  ".غير شرعي"، مشدداً على وصف الزعنون بأنه "قيادةً وعناصر" فتح"
وعن عزم السلطة الفلسطينية استصدار قرار من مجلس األمن الدولي لالعتراف بالدولة الفلسطينية، قلل              

ض على مجلس األمن فسيجابه     هم يعرفون مسبقاً أنهم إن عرضوا هذا العر       :" الزهار من شأن ذلك بالقول    
شهادة وفاة للمفاوضات التي مضى عليها أكثر من        "، مؤكداً أن ما يتحدثون عنه يعد        "األمريكي" الفيتو"بـ
  ". عاما18ً

ـ          بعودة حركته للكفـاح المـسلح،      " فتح"وتعقيباً على تلويح الدكتور نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية ل
ـ      عباس زكي سبقه بالحديث عن هـذا       "، الفتاً إلى أن     " االستهالك المحلي  "أوضح الزهار أن هذا التلويح ل

  ".األمر، لكنه سرعان ما ندم على ما قال ألنهم عاقبوه
وفي سؤاله عن التقاء قيادات في الحكومة الفلسطينية بغزة، بالدكتور محمود الهباش، وزيـر األوقـاف                

المكرمة باألمس، بين الزهار أن هذا اللقاء ال يعني         والشؤون الدينية بالحكومة الفلسطينية في الضفة بمكة        
و في الحـج ال     (..) إن اللقاء كان استجابةً لظرف الحج       :" أنه تم خالله مناقشة أي موقف سياسي، قائالً       
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من الورقة المصرية للمصالحة، شـدد  " حماس"وفيما يتعلق بموقف  .، كما قال"رفث وال فسوق وال جدال 
  ... تتهرب من التوقيع الزهار على أن حركته ال

  16/11/2009وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
  

  األولى تحرير األرض وإنهاء االنقسام .. إعالن الدولة ليس له جدوى: البردويل .19
حركة حماس قللت من أهمية إجراءات السلطة باتجاه قرار         ، أن   غزةمن  ،  17/11/2009الخليج،  ذكرت  

إعالنا ليس له جدوى هدفه الهـروب مـن اسـتحقاقات           "ية، واعتبرتها   دولي يدعم إعالن الدولة الفلسطين    
األولى من التهديد بـإعالن     "وقال القيادي في الحركة النائب صالح البردويل        ". المقاومة والمصالحة معا  

ال أعتقـد أن القـضية تتعلـق        "، مضيفاً   "دولة في الهواء هو العمل على تحرير األرض وإنهاء االنقسام         
 بالمائة من األرض الفلسطينية يرفضها العالم، وإنمـا القـضية تتـصل        20 في الهواء على     بإعالن دولة 

بمدى قدرتنا على تحرير األرض، وعندها يمكن للشعب الفلسطينى أن يختار ماذا سيفعل أمـام التهديـد                 
ولة فلماذا ال   إذا كان البد من إعالن د     "، متسائالً   "1988بإعالن الدولة بعدما كان قد تم اإلعالن عنها عام          

  .في ميثاقها" حماس"؟، في إشارة إلى فلسطين التاريخية التي تتمسك بها "تكون من البحر إلى النهر
في، بيـان مكتـوب وصـل    ، حركة حماس أكدت، أن غزة من، 16/11/2009قدس برس،  وأضافت  

يض عن ذلـك    ال التعو " أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى التخلص من االحتالل          ،نسخة منه " قدس برس "
  .، كما قالت"بأفكار ال تالمس أرض الواقع

وإفرازاتها، وإعادة " أوسلو"يتطلب إنهاء اتفاقيات "أن خيار إعالن الدولة الفلسطينية " حماس"وأوضحت 
النظر في واقع منظمة التحرير الفلسطينية، كما يجب أن يكون ثمرة لنجاح الشعب الفلسطيني ومقاومته 

  "...لفي دحر االحتال
  

  الستعاد حقوق الشعب الفلسطيني" الكفاح المسلح"شعث يلوح بالعودة إلى خيار  .20
الكفـاح  "لم يستبعد نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح العودة إلى خيار              :ـ أشرف الهور   غزة

الستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، المتمثلة في إنهاء االحتالل اإلسـرائيلي وعـودة الالجئـين              " المسلح
  .تعويضهم وإنهاء االستيطان واإلفراج عن األسرىو

، "خطيرة جداً "ووصف شعث وهو مفاوض سابق، وعمل وزيرا للشؤون الخارجية المرحلة الحالية بأنها             
تتطلب نضاالً شعبياً ونضاالً دولياً من أجل فرض حصار دولي على إسرائيل يكون شبيهاً              "الفتاً إلى أنها    

  ".أفريقيا إبان نظامها العنصريبالحصار الذي فرض على جنوب 
  17/11/2009القدس العربي، 

  
  بشأن المصالحة قيد الدراسة " مبادرة الشعبية: "حماس .21

والناطق بلسان كتلتها البرلمانية الدكتور صالح البردويل، أمس، أن " حماس"أكد القيادي في حركة  :غزة
باهتمام، وأنها تقوم بدراستها لتعطي " فلسطينالجبهة الشعبية لتحرير "حركته تلقت المبادرة التي قدمتها 
  . الرد عليها في األيام القليلة القادمة

  17/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  تنفي التقدم بصفقة األسرىحماس .22
 األلمانية بشأن وجود تطورات ملموسة في صفقة تبادل "دير شبيجل "نفت حركة حماس ما نشرته مجلة

 فى "حماس" عن أسامة حمدان ممثل حركة "صوت األقصى"ت إذاعة ونقل .األسرى بين حماس وإسرائيل
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بيروت قوله أمس إن المفاوضات مازالت مستمرة ولم تصل إلى نهاية الطريق لكن ال يوجد تطور 
   أسيرا،450ملموس في المباحثات، وشدد على تمسك الحركة بشروطها إلتمام الصفقة بإطالق سراح 

والذي يهدد ويؤجل إتمام الصفقة وأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق طالما مؤكدا أن التعنت اإلسرائيلى ه
 .يرفض االحتالل االلتزام بمطالب المقاومة

 17/11/2009الشرق، قطر، 
  

  هددت بضم المستعمرات وتجميد األموال وإعادة الحواجز المرفوعة" إسرائيل" .23
نتنياهو حذر مـن أي     االسرائيلي   أن رئيس الوزراء     فلسطين المحتلة  من 17/11/2009 الخليج،   ذكرت

كل خطوة أحاديـة    "وهدد بأن   ". إسرائيل"من دون أن يوضح اإلجراءات التي قد تتخذها         " تحرك أحادى "
، مجددا دعوته   "إسرائيل"ستنسف مجموعة االتفاقات السابقة وتؤدي إلى خطوات من جانب واحد من قبل             

، أمـس،   "الكنيست"في  " الليكود"ي اجتماع لكتلة    وف. السلطة إلى استئناف التفاوض من دون شروط مسبقة       
  .اعتبر أنه ال يوجد أحد يمكن التحدث معه لدى الفلسطينيين، متهماً السلطة بالتهرب من المفاوضات

بما فيها ضم مستعمرات " الرد"سلسلة من إجراءات ) الليكود(وبشكل أوضح عدد وزراء من حزبه 
، غير انه "باللعب بالنار"اتهم وزير البيئة جلعاد اردان قادة السلطة و. الضفة ما يعني إلغاء اتفاقات أوسلو

سيخسر الفلسطينيون الكثير في حال إعالن "، وأضاف "زوبعة في فنجان"اعتبر أن األمر ال يزيد عن 
بقطع التحويالت المالية التي تعود للسلطة " إسرائيل"وأشار إلى احتمال أن تقوم ". االستقالل بشكل أحادي

. كما هدد بإعادة عدد من الحواجز التي أزالها االحتالل في اآلونة األخيرة. جب اتفاقات اقتصاديةبمو
  ".ضم رسمي لقسم من المستوطنات"وكذلك 

قوية ورادعة " إسرائيل"إننا في مرحلة حساسة و: "وقال رئيس حزب العمل ووزير الحرب ايهود باراك
 قرارات حاسمة وقد نشأ أساس للشروع في مفاوضات بما فيه الكفاية من أجل أن تتحرك في اتخاذ

التجربة تثبت أن تنفيذ خطوة باالتفاق أفضل "وقال ". واالتفاق يعني إقامة دولة فلسطينية ونهاية االحتالل
  ".لجميع األطراف من خطوة من جانب واحد، ومن المناسب أن يعيد الفلسطينيون النظر في الموضوع

اعة بنيامين بن اليعازر انه ال ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد احتمال واعتبر وزير التجارة والصن
تترجم ضيق الفلسطينيين "إعالن الفلسطينيين االستقالل من جانب واحد، بيد انه أشار إلى أن هذه الفكرة 

  ".على الساحة الدولية" إسرائيل"وأعرب عن قلقه من تنامي عزلة ". الذين ال يرون نهاية لالحتالل
يديعوت « صحيفة ، أن أسعد تلحمينقالً عن مراسلهاالناصرة  من 17/11/2009الحياة،  توأضاف

عن أوساط نتنياهو أن مكتب األخير بحث في األيام األخيرة كل الخيارات المتاحة للرد نقلت  "أحرونوت
 .على خطوة فلسطينية أحادية الجانب، منها ضم المستوطنات الكبرى في محيط القدس إلى إسرائيل

 "تسعيرة« يضغطون على نتنياهو ليحدد على المأل "منتدى السباعية الوزارية«وأضافت أن أعضاء في 
  .  للفلسطينيين لدى درسهم إعالناً عن دولة مستقلة"شارة إنذار«تكون بمثابة 

وتابعت أن عضوي المنتدى الوزيرين موشي يعالون وبيني بيغين يؤيدان وجوب أن ترد إسرائيل بشكل 
 أن "المنتدى«ويرى أعضاء . الجانب على أي قرار سياسي يتخذه الفلسطينيون من دون موافقتهاأحادي 

ليدرك الفلسطينيون خطورة خطوة كهذه والثمن الذي « يجب التلويح به "مخزن ردود فعل«لدى إسرائيل 
  . :سيدفعونه

 
   !"واآلن يريدون دولة.. قادة السلطة قالوا لنا اسحقوا حماس" :ليبرمان .24

ح وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان خالل جلسة الخارجية واألمن في الكنيست صر
قادة السلطة الفلسطينية مارسوا ضغوطاً كبيرةً على إسرائيل وطالبوها بسحق حماس "اإلسرائيلي بأن 

، وعلى الرغم من هذا المطلب من قبل "الرصاص المصبوب"خالل الحرب علي غزة في إطار عملية 
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دة السلطة الفلسطينية اآلن يشتكوننا في المحكمة الدولية بالهاي ويتهموننا بارتكاب جرائم حرب في قا
  ".غزة

هذه الخطوة تعني :"وحول احتمال أن يعلن الفلسطيني عن إقامة دولة بشكل أحادي الجانب قال ليبرمان
ة أحادية الجانب من قبل إلغاء االتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فعلى كل خطو

  ".الفلسطينيين سنرد عليها بخطوات أحادية الجانب
وسئل ليبرمان هل األمريكيين سيستخدمون حق النقض الفيتو على أي قرار فلسطيني أحادي الجانب 

ال يوجد شئ مؤكد بما يتعلق بالفيتو األمريكي في مجلس األمن "إلقامة دول فلسطينية، قال ليبرمان 
  .قد بأن األمريكيين سيعارضون إقامة دولة فلسطينيةولكنني أعت

  16/11/2009وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
  

  انتشار ظاهرة العنف واإلجرام تسيطر على األغلبية العظمى من اإلسرائيليين: استطالع .25
 العنف أظهر استطالع للرأي يقيس مقاومات الحياة االجتماعية في الكيان اإلسرائيلي، أن انتشار ظاهرة

ووفقًا لالستطالع، يرى  .واإلجرام تسيطر على األغلبية العظمى من اإلسرائيليين وتنغص عليهم حياتهم
 .العام الماضي% 73من اإلسرائيليين أن اإلجرام هو آفة العصر بالنسبة لهم، وذلك مقابل % 81

شاره على اإلسرائيليين العبرية أنه باإلضافة إلى سيطرة العنف واإلجرام وانت" هآرتس"وذكرت صحيفة 
وأبدى المصوتون تخوفهم من اتساع ظاهرة . غير انه ليس العامل الوحيد الذي يزعجهم ويخيفهم

الرشاوى وإساءة االئتمان في صفوف قادة حكومتهم، باإلضافة إلى اتساع الهوة بين الفقراء واألغنياء في 
 .الماضيالعام % 61مقابل % 79الدولة العبرية، وقد صوت لصالح ذلك 

وأشار أغلبية اإلسرائيليين إلى أنهم يثقون بدولتهم التي باستطاعتها تأمين حياتهم وحياة أبنائهم من الناحية 
األمنية، فيما يشكو الشعب اإلسرائيلي من األزمة االقتصادية وتبعاتها ويبدي تخوفه من ازدياد حدة الفقر 

 .ائهمالتي لن تؤدي بهم إلى تهيئة حياة كريمة لهم وألبن
 17/11/2009السبيل، األردن، 

 
  2008 عام حجم تبرعات يهود أميركا إلسرائيل تتراجع مقارنة ب": هآرتس" .26

، أمس، أن هناك تغييراً في شكل العالقة بين المنظمات اليهودية في "هآرتس"ذكرت صحيفة  :يو بي أي
 تقلص حجم التبرعات للدولة الواليات المتحدة وإسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك كان له أثر كبير على

 . العبرية
بالنسبة " إسرائيل لم تعد ابنة العم المسكينة"في واشنطن ناتاشا موزغوفيا أن " هآرتس"وكتبت مراسلة 

ليهود أميركا الشمالية، مشيرة إلى أن حجم التبرعات التي تم جمعها خالل مؤتمر المنظمات اليهودية في 
اشنطن األسبوع الماضي، انخفضت بمقدار الثلث، مقارنة مع العام القارة األميركية، الذي عقد في و

 .  مليون دوالر900الماضي، حين بلغت التبرعات وقتئذ 
وأشارت موزغوفيا إلى أن إحدى المشاكل الصعبة التي تؤثر على العالقة بين يهود أميركا وإسرائيل هي 

د الشبان المشاركين في مؤتمر المنظمات انصهار اليهود في المجتمع األميركي، إضافة إلى انخفاض عد
  . اليهودية في أميركا الشمالية، بسبب انخفاض الميزانية لهذا العام

  17/11/2009السفير، 
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  إلى مالذ للمجرمين" إسرائيل" إسرائيلية تحذر من تحول أوساط .27
" إسرائيل" تحول من ضرورة العمل على منع" يعقوب نئيمان"حذر وزير العدل في الحكومة االسرائيلية 

إلى مالذ للمجرمين اليهود من مختلف دول العامل، من خالل االستخدام السيئ لقانون العودة الذي يسمح 
 .ألي يهودي بالهجرة إلى فلسطين المحتلة

وطالب نئيتمان خالل استجواب في الكنيست بوجوب دراسة إدخال تعديل على هذا القانون مع عدم 
 .على حد قوله. دولة الشعب اليهودي عبر العالم" إسرائيل"ن اليهود، وبكون المساس بمبدأ التكافل بي

وتأتي أقوال نئيتمان في ظل ارتفاع وتيرة الجرائم التي يرتكبها مهاجرون يهود، جدد بعضهم عليه 
 .سوابق جنائية في الدول التي هاجر منها، وآخرون هربوا من قبضة القضاء في تلك الدول
  17/11/2009السبيل، األردن، 

  
   بمشاركة شركتين فرنسيتينيمزق القدس ويربط بين المستوطنات" إسرائيليقطار " مشروع .28

للجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات ا" أن 17/11/2009السفير، ذكرت 
، وخاصة  على نسخة منه، الدول العربية"السفير"في بيان حصلت دعت ، "منها وفرض العقوبات عليها

قطار " الفرنسيتين، لضلوعهما في المشروع اإلسرائيلي "ألستوم" و"فيوليا"الخليجية، إلى مقاطعة شركتي 
 . ، الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي"القدس الخفيف

لكشف هذه المعلومات "وكانت اللجنة الوطنية للمقاطعة عقدت أمس مؤتمراً صحفياً في القدس المحتلة، 
 . "ل العربية، وخاصة الخليجيةوإحراج الدو

ربط "، إلى 2002 الذي فازت به الشركتان لدى طرحه في "قطار القدس الخفيف"ويهدف مشروع 
ضمان توسعها " في المدينة، و"المستعمرات في القدس المحتلة وحولها، وتطوير البنى التحتية االستيطانية

يعزز التمييز "، فضالً عن أنه "كاً التفاقية جنيفيعد انتها"، ما "على حساب األرض والحقوق الفلسطينية
 . "انتهاك حقوق الفلسطينيين"، ما يجعل الشركتين متواطئتين في "العنصري ضد الفلسطينيين

وإزاء هذه المعطيات، قاطع عدد كبير من المؤسسات المدنية، في السويد وبريطانيا وفرنسا وأستراليا، 
 . ول عربيةوهو ما لم تفعله د. هاتين الشركتين

، "شبكة السكك الحديدية الخليجي"، ومشروع "قطارات أبو ظبي"وتشارك هاتان الشركتان في مشروع 
 6,8بل أن الستوم ربحت مؤخراً عقداً سعودياً بقيمة " مليار دوالر، وفقاً للبيان، 25المتوقع أن تبلغ كلفته 

 . "دينة المنورةمليار ريال سعودي لبناء خط قطار فائق السرعة يربط مكة بالم
 3,2 بلغ قرابة 2009 و2002وتابع البيان أن مجموع مشاريع ألستوم في الدول الخليجية، بين العامين 

 مليون 150ومن بين هذه المشاريع، تأمين توربينات الغاز لمحطة الزور في الكويت، قيمته . مليار يورو
 مليون يورو؛ وبناء محطة 360ت قيمتها يورو؛ وتزويد شركة المنيوم البحرين بمولدات كهربائية بلغ

 مليون 550 مليون يورو؛ وبناء سكة الحديد في دبي بقيمة 325لتوليد الكهرباء في إمارة دبي بقيمة 
 مليون يورو؛ وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء في منطقة شعيبة في 300يورو، حصة الستوم منه 

 .  مليار يورو1,9السعودية، بقيمة 
 رئيس ديوان  أنالقدس ماهر الشيخ من نقال عن مراسلها 17/11/2009القدس، فلسطين، وأضافت 

في بناء " فيوليا"و" الستوم"رئيس السلطة الفلسطينية رفيق الحسيني قال، إن موضوع استمرار شركتي 
خط القطار الخفيف سيكون على جدول أعمال اجتماع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مع 

 .الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الثالثاءوزير 
أطلق مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، والمطران عطا اهللا حنا، رئيس أساقفة و

 .دعوات مشابهة الكنيسة األرثوذكسية اليونانية في القدس
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   في رفح نفق وإصابة آخرين داخل فلسطينيوفاة  .29
 تهريب  أنفاق بصعقة كهربائية داخل احد      أصيب أن بعد   أمسيني  قضى شاب فلسط   : اشرف الهور  -غزة  

 الحـادث وقـع حـين       أن األنفاقوقال عاملون في      حدود جنوب غزة مع مصر،       أسفلالبضائع المقامة   
 من العـاملين    آخرين اثنين   إصابة إلى أدىتعرض الشاب لصعقة كهربائية، وانهيار جزء من النفق، ما          

  .بجراح
17/11/2009القدس العربي،   

  
  يكشف عن استخدام األسرى الفلسطينيين حقوالً للتجارب الطبية اإلسرائيليةتقرير .30

كشف تقرير فلسطيني، النقاب عن قيام إسرائيل باستغالل أسرى فلسطينيين كعينات مخبرية حية : رام اهللا
وقياس تأثيراتها لتجريب األدوية الجديدة المنتجة في مختبرات وزارة الصحة اإلسرائيلية على أجسامهم، 

على الوظائف الحيوية ألجسام أولئك األسرى، وهو ما حذرت منه منذ سنوات عديدة حذرت عدة 
 .منظمات طبية ومؤسسات صحية وإنسانية من استغالل األسرى الفلسطينيين لتنفيذ تلك التجارب عليهم

 تلك القضية إلى السطح، إن عودة: وقالت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، في تقرير لها 
أثارت تخوفات كبيرة وكثيرة في صفوف األسرى الفلسطينيين وذويهم ، إذ باتت الكثير من األسر 

  .الفلسطينية تخشى على مستقبل أبنائها ووضعهم الصحي داخل المعتقالت اإلسرائيلية
 مصلحة السجون وأشار تقرير وزارة األسرى، إلى أن هذه التجارب واالختبارات ال تتم من خالل

ودوائر التحقيقات، وإنما بوساطة وزارة الصحة اإلسرائيلية التي تمارس اإلشراف والمتابعة وإعداد 
الدراسات العلمية حول استجابة حاالت المعتقلين لألدوية والمستحضرات والحقن والمواد الكيميائية التي 

  .يعرضون لها
 اإلسرائيلية تماما كاستخدام الحيوانات المخبرية في وتتم هذه العملية في إطار السلسلة المؤسساتية

مختبرات وزارة الصحة إذ أنها تعتبر عمال مشروعا وعلميا باإلضافة إلى كونها انتهاكاً لكرامة اإلنسان 
  .وتهديداً لحياته

إن عضوة البرلمان قالت فيه حول هذا الموضوع، " مؤسسة التضامن الدولي"وفي بحث خاص قدمته 
ي، ورئيسة لجنة العلوم البرلمانية سابقا، داليا ايزك، قد كشفت النقاب في وقت سابق داخل اإلسرائيل

أروقة الكنيست وفي جلسة أمام أعضائه، عن ممارسة ألف تجربة ألدوية خطيرة تحت االختبار الطبي 
  .تنفذ سنويا بحق األسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون اإلسرائيلية

بين يديها وفي حيازة مكتبها ألف تصريح منفصل من وزارة الصحة اإلسرائيلية، وأضافت في حينه أن 
  .إلجراء ألف تجربة دوائية على معتقلين فلسطينيين وعرب داخل السجون اإلسرائيلية

16/11/2009قدس برس،   
 

   خالل أيلول الماضي معتقال239 و جريحا96ا و شهيد11: تقرير .31
ة العربية من السلطة الوطنية الفلسطينية عـدد ضـحايا الممارسـات             قدر تقرير تلقته الجامع    ):وكاالت(

وقال التقرير الـذي    .  فلسطينيا ما بين شهيد وجريح ومعتقل      346 الماضي بـ    أيلول في شهر    اإلسرائيلي
 ضد الشعب الفلـسطيني فـي       اإلسرائيليةفي القاهرة على نسخة منه ان االنتهاكات        ) بترا(حصل مراسل   

 مـن   أطفال 8 هناك   أن معتقال، موضحا    239و جريحا   96 و  شهيدا 11 عن   أسفرت الماضي   أيلولشهر  
 اإلسرائيليوبموجب التقرير نفذت سلطات االحتالل      .  نساء من بين المعتقلين    4 طفال و  31 و بين الجرحى 

 183 الرصـاص فـي      إطـالق  اقتحاما للتجمعات السكانية الفلسطينية استخدمت       594خالل الشهر ذاته    
  اقتحاما منها،
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 الدينية  األماكن اعتداءات على    8 اعتداء على الممتلكات الفلسطينية الحكومية والخاصة و       68 مثلما نفذت   
  . اعتداء ضد الفلسطينيين54ودور العبادة في حين نفذ المستوطنون 

17/11/2009الدستور،   
  

   يحذر من ارتكاب مجازر وحشية بحق الفلسطينيين التميمي .32
ضـد  " مجـازر وحـشية   "لسطين تيسير التميمي، أمس، مـن ارتكـاب         حذر قاضي قضاة ف   ): وكاالت(

هـذه  "وقال التميمي فـي بيـان إن        . الفلسطينيين وذلك استناداً على الفتاوى التي يطلقها حاخامات اليهود        
الفتوى تبين أن المواطن العربي بشكل عام، والفلسطيني بشكل خاص، أصبح مستهدفا أكثر من أي وقت                

بتقـديم  " اإلسرائيلية"واتهم المؤسسة الرسمية    ". ن اليهود في مختلف أنحاء العالم     مضى من قبل المتطرفي   
من خالل قيامها بإنشاء معاهد دينية عسكرية خاصة يتلقـى فيهـا            "الدعم بشكل كامل لهؤالء الحاخامات      

  ". جنود االحتالل علومهم الدينية أثناء الخدمة العسكرية
17/11/2009الدستور،   

 
 بيل كلينتون للمسجد األقصى" اقتحام" تستنكر بشدة "وقافوزارة األ": غزة .33

حكومة المقالة بغزة، قيام الاستنكر الدكتور طالب أبو شعر، وزير األوقاف والشؤون الدينية في : غزة
باقتحام المسجد األقصى تحت حراسة مشددة من قبل "، الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون، األحد

  ".ئيليقوات االحتالل اإلسرا
التحرك والنهوض بهبة جماهيرية عاجلة جادة وغاضبة احتجاجاً "ودعا األمتين العربية واإلسالمية إلى 

، " أمريكية التي تضاف إلى سلسلة الجرائم والملفات السوداء الخاصة بهم-على هذه الممارسات الصهيو 
  .على حد تعبيره

16/11/2009قدس برس،   
  

  "األونروا " خدماتلسطينيون يحتجون على تقليصالجئون ف: " جباليامخيم" .34
تظاهر فلسطينيون في مخيم جباليا لالجئين شمال القطاع احتجاجاً على تقليص وكالة  :رائد الفي -غزة 

بالتقصير تجاه الالجئين في القطاع " ونروااأل"واتهم المتظاهرون . لخدماتها المقدمة لالجئين" ونروااأل"
. يشية متدهورة، داعين العالم الحر ودعاة الحرية والديمقراطية إلى رفع الحصارالذين يعانون ظروفاً مع

تنظيم إضراب شامل عن العمل اليوم الثالثاء " أونروا"وقررت االتحادات التي تمثل الموظفين في 
  .احتجاجا على أوضاعهم الوظيفية وللمطالبة بتحسين رواتبهم

 أبو حسنة تقليص الخدمات المقدمة لالجئين، مؤكداً أن عدنان" أونروا"نفى المتحدث باسم من جهته 
 ألف الجئ على 850تزيد من خدمتها وتقدم مساعدات ألكثر من " أونروا"العكس هو ما يحدث، إذ إن 

  .وقال إن الوكالة تقوم بعملية مسح شامل لتحديد الفئات األكثر فقرا لتقديم المساعدات لها. مستوى القطاع
17/11/2009الخليج،   

  
 نعلى المسؤولين إليجاد حلول لمشاكل الالجئين الفلسطينيي" أشد"جولة لـ: لبنان .35

شرح الواقع " جولته على المسؤولين اللبنانيين بهدف "أشد" الفلسطيني الديمقراطيبدأ اتحاد الشباب 
 الحلول إيجاد في اإلسهامالصعب الذي يعيشه الشباب الفلسطيني في مخيمات لبنان، والطلب منهم 

المعالجات المطلوبة للقضايا والمشكالت الملحة والناجمة بمعظمها عن القوانين اللبنانية المتعلقة و
 .  بحسب بيان اشد"بالالجئين الفلسطينيين في لبنان
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 برئاسة رئيس االتحاد في لبنان يوسف احمد وزير الشباب والرياضة "أشد"ولهذه الغاية، زار وفد من 
م الوفد الوزير عبد اهللا مذكرة تتضمن ابرز القضايا الملحة التي يعاني منها وسل. الدكتور علي عبد اهللا

ان يحمل هذا الملف ويوليه االهتمام والرعاية المطلوبة لما لهذه القضايا "الشباب الفلسطيني، متمنيا عليه 
 . " بالنسبة للشباب الفلسطيني في لبنانأهميةمن 

17/11/2009السفير،   
  

  لسطينيين تطالب بزيادة تعويضاتهاأسر شهداء ف: لبنان .36
منظمة التحرير "نفذت عشرات عائالت أسر الشهداء الفلسطينيين اعتصاماً أمام مقر مؤسسة شؤون 

، بدعوة من المنظمة النسائية الديموقراطية  جنوب لبنانصورمدينة  في مخيم البص في "الفلسطينية
رفع ":  مذكرة تطالب بإعطائهن حقوقهن وهي"ةالمؤسس" قطاع أسر الشهداء، وسلمت مديرة -الفلسطينية

  ."راتب الشهيد كراتب المناضل الحي، وتوفير الضمان الصحي وإعطاء بدل التعليم ألبناء أسر الشهداء
17/11/2009الحياة،   

  
   لتطوير رياض األطفال في فلسطينإماراتيةحملة  .37

والتي أطلقتها حرم حاكم الشارقة الشيخة جواهر القاسمي رئيسة " سالم يا صغار"بدأت حملة : الشارقة
 ، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في فلسطين، بعقد دورات التدريباألسرة لشؤون األعلىالمجلس 

للكادر اإلداري والتربوي لرياض األطفال المستهدفة ضمن مشروع تطوير رياض األطفال والذي 
 مربية 200ويشمل التدريب ،  روضة أطفال في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة200يستهدف 

   المختارة األطفال مديرة في رياض 100 وأطفال
17/11/2009الخليج،   

  
   في الشارقة"معرض فلسطيني ثقافي "افتتاح .38

اهللا العويس مساء أمس  افتتح مدير عام دائرة الثقافة واالعالم في الشارقة عبد : نواف يونس-الشارقة 
الخالق قنصل عام  األول المعرض الفلسطيني المشارك في فعاليات المعرض بحضور السفير حسين عبد

غنائية لفرقة الفنون الشعبية سبق االفتتاح عروض فلكلورية  و. الشماليةواإلماراتفلسطين في دبي 
 إلى جانب اللوحات التشكيلية، المالبس التراثية الفلسطينية، إضافة إلىالفلسطينية، ويضم المعرض 

  . جانب األجنحة المخصصة لدور النشر الفلسطينيةإلىالمشغوالت اليدوية والتطريز واألدوات والبسط 
17/11/2009الخليج،   

  
 يحذر من إضاعة الفرصة المتاحة لتحقيق السالمو من ايباك األردني يلتقي وفدا عاهلال .39

 وفدا يمثل لجنة الشؤون العامـة األميركيـة اإلسـرائيلية           ، امس ، التقى الملك عبداهللا الثاني    :بترا–عمان  
في اجتماع ركز على ضرورة تجاوز العقبات التي تواجه الجهـود المـستهدفة حـل الـصراع                 ) آيباك(

إلى أن طريق السالم واضحة وهي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلـة             أشارو .الفلسطيني اإلسرائيلي 
للحياة، وحذر من مغبة االستمرار في تقويض الجهود المبذولة إلنهاء الصراع وإضاعة الفرصة المتاحة              

ـ    وأضاف .لتحقيق السالم الذي يشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة لألمن واالستقرار في المنطقة           ى  إنـه عل
إسرائيل أن تختار بين السالم الذي يحقق األمن والقبول في إطار السالم الشامل وفقـا لمبـادرة الـسالم           

  .رالعربية، وبين البقاء في عقلية القلعة في منطقة متوترة تواجه احتماالت تفجر الصراع بشكل مستم
17/11/2009الرأي، األردن،   
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  الباردمخيم نهر ية في األمن  اإلجراءات اللبناني تبررقيادة الجيش .40
بعض األشخاص فـي محـيط      " بأن   ، أمس ،بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني        أفاد  

مخيم نهر البارد يعمدون بين فترة وأخرى، الى القيام بتصرفات سلبية تجاه قوى الجيش المنتـشرة فـي                  
وأوضـحت القيـادة أن     . "ها هـذه القـوة    المنطقة، احتجاجاً على طبيعة اإلجراءات األمنية التي تتخـذ        

"      ما حواجز التفتيش عند مداخل المخيم، تهدف أوالً وأخيراً         اإلجراءات األمنية التي يتخذها الجيش وال سي
الى الحفاظ على سالمة األهالي من خالل منع تسلل اإلرهابيين والمطلوبين للعدالـة وإدخـال األسـلحة                 

تعليماتها واضحة وحازمة للوحدات العسكرية بوجوب مساعدة       "أن  ، مشيرة الى    "والمتفجرات والممنوعات 
كل الجهات الحريصة على أوضاعهم الى مزيد من التعـاون          "، وداعية   "األهالي وتسهيل شؤونهم الحياتية   

  ."…لتسهيل إقامتهم وحفظ أمنهم وسالمتهم، وتعجيل عملية إعمار منازلهم
17/11/2009الحياة،   

 
 نية تناقش سالح المقاومة الوزارية اللبنااللجنة .41

ناقشت اللجنة الوزارية اللبنانية لصياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومـة            : حسن عبداهللا  -بيروت
سعد الحريري في اجتماع ثان لها أمس مشروع البيان الجديد للحكومة الذي تقدم به وزير اإلعالم طارق                 

اومة بشكل عام، ومن المقرر أن يبحث اجتمـاع         حيث تطرقت المناقشات إلى موضوع سالح المق      ، متري
  .الغد في الشق االقتصادي

 أكد النائب وليد جنبالط أن السالح يبقى ضرورياً لمواجهة أي عـدوان إسـرائيلي محتمـل                 ،من جهته 
 طالما أن مزارع شبعا وتالل كفرشـوبا وقريـة          ،بالتعاون مع الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة األخرى      

 .محتلةالغجر ال تزال 
17/11/2009الوطن، السعودية،   

 
  لرئاسةل بممارسة مبارك ضغوطاً على عباس إلثنائه عن قرار عدم الترشح تكهنات .42

وسط تكهنات بضغوط مصرية إلثناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن :  صالح جمعة-القاهرة 
 مندوبها الدائم لدى جامعة قراره عدم الترشح للرئاسة، أعلن بركات الفرا سفير فلسطين في القاهرة،

 ساعة 24الدول العربية أنه تقرر تبكير لقاء القمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس مبارك 
لبحث تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية ) األربعاء(بدال من الغد ) الثالثاء(لتعقد صباح اليوم 

لرئيس محمد حسني مبارك سيمارس ضغوطاً على وقالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن ا. والعربية
الرئيس محمود عباس خالل القمة التي ستعقد بينهما في القاهرة اليوم للتراجع عن قراره بعدم ترشيح 
نفسه في انتخابات الرئاسة الفلسطينية المقبلة إلحباطه من المماطالت اإلسرائيلية في تنفيذ التزاماتها بشأن 

 .ة وتراجع الموقف األميركي، وضعف الدعم العربيإقامة الدولة الفلسطيني
  17/11/2009الشرق األوسط، 

  
  "االونروا" العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين ترفض تقليص خدمات الدول .43

رفضت الدول العربية المضيفة لالجئين وهي اضافة الى االردن، سورية ومصر ولبنان، :  بترا–عمان 
 مليون الجىء، وسعت في اجتماعها التنسيقي 4.7روا التي تقدمها لنحو وفلسطين، تقليص خدمات االون

الى بلورة مواقف موحدة وتعزيز تنسيقها عشية اجتماع اللجنة االستشارية للوكالة اليوم ، والدول 
وتمسك ممثلو األردن وسوريا ولبنان ومصر وفلسطين بمواصلة تقديم  .المضيفة والمانحة لالجئين غدا

  . الكامل لالونروا وتوسيع قاعدة المتبرعين لها، لتظل تسهم في خدمة القضية الفلسطينيةالدعم المالي
  17/11/2009الدستور، 
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  "أكاذيب اإلعالم اإلسرائيلي"وهذا من " معاريف"المعلم لم يلتق مراسل :  السوريةالخارجية .44

لخارجية السوري وليد نفت دمشق نفياً قاطعاً حدوث لقاء في باريس بين وزير ا:  سعاد جروس-دمشق 
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية في بيان . اإلسرائيلية" معاريف"المعلم ومراسل صحيفة 

إن ما تردد من مزاعم في هذا الصدد، يندرج ضمن سلسلة "نسخة منه، " الشرق األوسط"تسلمت 
ين واآلخر على ترويجها بهدف اإلثارة األكاذيب المختلقة التي اعتادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بين الح

  ".وتضليل الرأي العام
  17/11/2009الشرق األوسط، 

  
  المناسب  في الوقت سيجري مجلس األمن إلى  طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية:دبلوماسي .45

ة أكد دبلوماسي عربي في األمم المتحدة أن تقديم طلب االعتراف بالدولة الفلسطيني:  علي حسن-القاهرة 
إلى مجلس األمن سيجري في الوقت المناسب ويبقى مرتبطا في الوقت الحاضر باجتماع لوزراء 

وقال المندوب الدائم للجامعة العربية يحيي المحمصاني، إن قرار إحالة هذا الملف إلى . الخارجية العرب
  .لسالم العربيةمجلس األمن اتخذ في اجتماع عقد الخميس الماضي في القاهرة للجنة متابعة مبادرة ا

  17/11/2009عكاظ، 
  

  تدعم إعداد دليل مصور خاص عن القدس" اإليسيسكو" .46
، دعماً مالياً للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية "إيسيسكو"قدمت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

ص عن مدينة القدس والثقافة والعلوم، التي يوجد مقرها في رام اهللا، يخصص إلعداد دليل مصور خا
  . المحتلة

وسيحتوي . وسيتكون الدليل المصور الخاص عن القدس من ستة فصول، مع مقدمة تاريخية عن المدينة
الدليل على جميع المعالم واآلثار اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس وخارج أسوار المسجد األقصى 

  .وداخل سور البلدة القديمة
  17/11/2009الراي، الكويت، 

 
   نجاد تنتقد الحصار على غزة زوجة .47

انتقدت زوجة الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد، في خطاب نادر خالل اجتماع عمل لزوجات القادة 
والمسؤولين المشاركين في قمة الغذاء في روما امس االول، الحصار اإلسرائيلي المفروض على 

العمل " االولى، أعظم السادات فراحي، دول العالم الى اإليرانيةودعت السيدة . الفلسطينيين في قطاع غزة
 النساء أصواتالعالم يحتاج لالستماع الى "واوضحت ان ". بجدية لحّل االزمة اإلنسانية في غزة

ال تملك الحق في " "إسرائيل"عنها، قولها أيضاً ان " برس تي في"ونقلت قناة ". الفلسطينيات وأطفالهن
  ".مواصلة حصارها على غزة

  17/11/2009السفير، 
  

   تعارض إعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحدأميركا .48
حاليا، إن الواليـات    " إسرائيل"قال أعضاء في مجلس الشيوخ األميركي، يزورون        :  القاهرة -على حسن   

 ضد أي إعالن فلسطيني للدولة في مجلس األمـن التـابع لألمـم              "الفيتو«المتحدة ستستخدم حق النقض     
  .المتحدة
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وأشار السناتور جوزيف ليبرمان، وهو عضو مستقل في مجلس الشيوخ، إن أي إعالن منفرد في شـأن                 
  .الدولة هو الشيء الوحيد الذي لن يحرك عملية السالم المتعثرة إلى األمام

وفي أول رد أمريكي على توجه الجانب الفلسطيني إلعالن الدولة فيما اعتبـرت اإلدارة األمريكيـة أن                 
 للحصول على دولة فلسطينية بحدود الرابع مـن         "أفضل وسيلة «ين الفلسطينيين وإسرائيل هو     التفاوض ب 

  .1967يونيو 
وقال المتحدث باسم الخارجية األمريكية إيان كيلي في تصريح صحافي ندعم قيام دولة فلسطينية تكـون                

هـو فـي    «سطينية  مضيفا إن أفضل وسيلة للحصول على هذه الدولة الفل        . نتاج مفاوضات بين الطرفين   
  ."التفاوض بين الطرفين

17/11/2009عكاظ،   
  

  "لأصدقاء إلسرائي"صف وزراء حكومة الظل لحزب المحافظين البريطاني ن": الغارديان" .49
 البريطانية أن نصف وزراء حكومة الظل لحزب المحـافظين          "الغارديان«ذكرت صحيفة   ) : يو بي أي  (

 بريطانيـة،   "أفضل جماعة ضـغط   «كلين ما يوصف بأنه     ، مش "أصدقاء إلسرائيل «البريطاني المعارض   
 ماليين جنيـه إسـترليني فـي الـسنوات الثمـاني            10قدم أعضاؤها تبرعات للمحافظين وصلت إلى       «

 . "الماضية
جمعية «ونقلت الصحيفة عن منتجي فيلم وثائقي ستبثه القناة البريطانية الرابعة حول الموضوع، وصفهم              

، وأن المنظمات المؤيـدة     "ذات اتصاالت قوية في البرلمان    «محافظين بأنها    في حزب ال   "أصدقاء إسرائيل 
  . إلسرائيل تتوقع أن يزداد تأثيرها إذا فاز المحافظون في االنتخابات المقبلة في حزيران

وبحسب الفيلم الوثائقي، تعرض وزير خارجية الظل ويليام هيغ، الذي حصل على تبرعـات شخـصية                
اء الجمعية، لتهديدات بقطع التبرعات عنه، بعدما وصف العدوان اإلسـرائيلي           بآالف الجنيهات من أعض   

  . "غير متكافئ«، بأنه 2006على لبنان في 
ـ    مركـز  « ألف جنيه إسترليني من رئيس 15بدوره، قبل زعيم الحزب المعارض ديفيد كاميرون تبرعاً ب

ي بوجو زابلودوفيتش، الذي يدير أعمـاالً       ، الملياردير الفنلند  "األبحاث واالتصاالت البريطاني اإلسرائيلي   
 ألف جنيه استرليني    30في مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية، كما حصل على تبرعات بأكثر من              

  . من جمعية أصدقاء إسرائيل
17/11/2009السفير،   

  
   تحذر من أي خطوة أحادية الجانب إلعالن الدولة الفلسطينيةفرنسا .50

طق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو امس بأن فرنسا تـرى ان      صرح النا :  أ ف ب   -باريس  
  . اإلقدام على خطوة احادية الجانب تعلن دولة فلسطينية قد يكون مضراً بقيامها

لم نكف عن التذكير بالضرورة الملحـة لقيـام         «: وتابع. لكنه لم يوضح لماذا ستكون تلك الخطوة مضرة       
 مستقلة وديموقراطية تعيش بسالم الى جانب اسرائيل في حدود آمنة ومعترف            دولة فلسطينية قابلة للحياة   

  . "بها على اساس قرارات مجلس األمن ومبادرة السالم العربية
اننا بصدد القيام بدراسة معمقة     «، و "المسألة اليوم تتمثل في كيفية الدفع بهذا اإلعالن       «وأوضح الناطق ان    

  ."ين بالتشاور مع الواليات المتحدةلهذا الموضوع مع زمالئنا األوروبي
17/11/2009الحياة،   
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  من منازلهم وطرد الفلسطينيينبوضع حد لحصار غزة " إسرائيل"مون يطالب -كي .51
تكف عن «طالب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون حكومة إسرائيل بأن            :  راغدة درغام  -نيويورك  

ضـرورة  «د في تقرير رفعه إلى الجمعية العامة أمس، على          وشد. "طرد الفلسطينيين من منازلهم وهدمها    
  . "ان تتوقف عمليات الهدم العقابية فوراً

وأكد بان في التقرير الذي تناول أوضاع حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلـة اسـتناداً إلـى                  
يقات في كل ادعاءات    ضرورة إجراء تحق  «المعلومات التي قدمتها مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،         

انتهاكات القانون اإلنساني الدولي وانتهاكات حقوق اإلنسان عبر آليات مساءلة ذات صـدقية واسـتقاللية          
  ."وشفافية، مع المراعاة الكاملة للمعايير الدولية

جميع أطراف النزاع إلى أن     «ودعا  . "أهمية مراعاة حق الضحايا في الحصول على تعويض       «وأشار إلى   
  . "التزاماتها بكل دقة في إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني الدوليتتقيد ب

فتوى محكمة العدل الدولية في شأن الجدار تفرض على حكومة إسرائيل أن تكف             «وقال األمين العام إن     
ينبغـي  « مؤكـداً أنـه      ،"فوراً عن تشييد الجدار وتفكك أجزاءه التي شيدتها بالفعل في األراضي المحتلة           

  ."لحكومة إسرائيل أن تتخذ الخطوات الالزمة من أجل تيسير تنقل الفلسطينيين بحرية في الضفة الغربية
بوضع حد لحصار غزة الذي يؤثر سلباً في الحال اإلنسانية وحال حقـوق             «وطالب الحكومة اإلسرائيلية    

نحو فعال وفوري أزمة المياه ومرافق الصرف       اإلنسان للسكان المدنيين، وينبغي أن تعالج اسرائيل على         
  ."الصحي واألزمة البيئية في غزة

واجب إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة باالحتالل، أن تكفل صون حقوق الطفل وأن تتخذ           «وشدد على أن    
 إجراء  كل الخطوات الالزمة لمعالجة ما يتعلق باعتقال األطفال الفلسطينيين واحتجازهم، وينبغي لها كفالة            

كل عمليات الحجز في إطار االمتثال التام للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، السيما المحاكمة وفقاً لألصول               
  ."القانونية

أن تكفل التحقيق فوراً وعلى نحو فعال في كـل االدعـاءات المتعلقـة              «ودعا الحكومة اإلسرائيلية إلى     
يعزز بهمة تنفيذ مقررات    «ا المجتمع الدولي إلى أن      ودع. "بالتعذيب وسوء المعاملة، وأن يحاكم مرتكبوها     

وقرارات وتوصيات الجمعية العامة ومجلس األمن ومحكمة العدل الدولية وآليات األمم المتحدة لحقـوق              
، في إشارة إلى لجان تقصي الحقائق، وعلى رأسها لجنة غولدستون للتحقيق في الحـرب علـى                 "اإلنسان
  .غزة

17/11/2009الحياة،   
  

   امريكية اخرى للسلطة الفلسطينيةصفعة .52
  العربي رأي القدس

وجهت االدارة االمريكية صفعة قوية اخرى امس الى السلطة الوطنية الفلسطينية، عندما حسمت الجـدل               
الدائر حول اللجوء الى مجلس االمن الدولي العالن قيام دولة فلسطينية مستقلة، عندما قالت على لـسان                 

  .'ض هو افضل وسيلة للحصول على دولة فلسطينيةان التفاو'متحدث باسمها 
االدارة االمريكية بمثل هذا االعالن تكون قد رضخت للضغوط االسرائيلية بالكامـل، وافـسدت علـى                

تشبثوا به للهروب الى االمام، واعتقـدوا انهـم يمكـن ان            ' حلم يقظة 'الفلسطينيين وسلطتهم في رام اهللا      
  .د االستيطان استجابة لشرط العودة الى المفاوضاتيتحدوا االسرائيليين ورفضهم لتجمي

الرسالة االمريكية واضحة، تقول للرئيس محمود عباس والمجموعة المحيطة به، بان عليهم العودة الـى               
' الفيتـو 'مائدة المفاوضات مجدداً دون شروط، واذا حاولوا الذهاب الى مجلس االمن فلن يجـدوا غيـر                 

  .االمريكي في انتظارهم
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ان الرئيس عباس قد فهم هذه الرسالة ومضمونها جيداً، فقد اعلن دبلوماسي عربـي فـي االمـم                  ويبدو  
  .'ان تقديم طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية الى مجلس االمن سيتم في الوقت المناسب'المتحدة امس 

ـ                ' الوقت المناسب 'تعبير   ن يعني ان هذه الصفحة قد طويت، وان الحمـاس للـذهاب الـى مجلـس االم
الستصدار قرار باعالن الدولة قد فتر كليا، الن هذا الوقت المناسب لن يأتي ابدا في زماننا وزمان هـذه                   

  .االنظمة على االقل
وزراء الخارجية العرب هم الذين صعدوا آمال الفلسطينيين بطرح فكرة اللجوء الى مجلس االمن هـذه،                

زيرة الخارجية االمريكية يمكن ان تؤيد تحركا في    عندما توهم البعض منهم، ان السيدة هيالري كلينتون و        
  .هذا الصدد كنوع من الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة

فاالدارة االمريكية ال يمكن ان تغـضب       . التقديرات العربية هذه كانت خاطئة مثل جميع مثيالتها االخرى        
اي وزن في المعادالت الدولية، وتستجدي الرضـاء        الحكومة االسرائيلية الرضاء انظمة عربية ليس لها        

  .االمريكي
هذا القرار االمريكي برفض ذهاب العرب الى مجلس االمن الدولي العالن الدولة الفلسطينية المـستقلة                
يؤكد ان اللقاء المغلق الذي تم بين الرئيس باراك اوباما ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو لـم                 

مثلما صورته بعض االوساط االمريكية، وانما حقق انسجاما كامال بين الرجلين ظهرت اول             يكن متوترا،   
  .ثماره في احباط هذا التحرك الدبلوماسي العربي في المنظمة الدولية

السؤال الذي يطرح نفسه االن هو عما سيفعله الرئيس عباس والمجموعة المحيطة بـه والتـي هـددت                  
  حال فشل مشروع اعالن الدولة من قبل مجلس االمن؟باللجوء الى خيارات اخرى في 

ضـده،  ' الفيتو'ادارة اوباما لم تسمح اساسا بوصول هذا المشروع الى مجلس االمن ناهيك عن استخدام               
  فما هي خياراتكم االن؟

  17/11/2009القدس العربي، 
 

   إقليم متمردغزة .53
  محمد إبراهيم المدهون

ض ومقاطعة وعدوان عسكري لتقويض الحكومة بغزة وإنهاء        سلسلة إجراءات ومالحقات وحصار وتحري    
الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني بعد أن خرج عن بيت الطاعـة اإلسـرائيلي، وبمـا أن الحلـول                  
العسكرية أثبتت فشلها وكذلك فشل التحريض على العصيان المدني، تعود مجدداً الهمهمات باعتبار غزة              

  جديدة لنفس الهدف، ولكن لماذا اآلن هذا التهديد بالذات؟إقليما متمردا وأتي كمحاوالت 
ال شك أن الفترة الزمنية غاية في الحساسية، فأوالً أبو مازن أمام استحقاق دستوري خطير وهام خاصة                 
بعد اإلعالن عن عدم الترشح للرئاسة، إضافة إلى هذا فإن الساحة األميركية واإلسرائيلية أمام تحـديات                

وأفغانستان والعراق ولبنان وأخيراً غزة، وهذا سيعني أنهما قـد ال يكونـان مـستعدين               صعبة في إيران    
علـى أي   . لمساعدة حليفهما عباس في وقت الشدة وربما هذا يفسر حالة الالمباالة األميركية اإلسرائيلية            

 فإنه من الواضح أن هذه هي إحدى المحاوالت األخيرة اليائسة بشكل عام فـي محاربـة حمـاس                 ، حال
  .وقطاع غزة

وفي مؤشر خطير على بدء التجهيز التخاذ هذا القرار، كشف مصدر دبلوماسي أوروبي أن مقربين مـن      
محمود عباس ورئيس حكومته سالم فياض، يتولون حملة واسعة النطاق لدى جهات أميركية وأوروبيـة               

 كان سـابقاً    وقد. للتحريض ضد قطاع غزة وفرض مزيد من التضييق عليه، للضغط على حركة حماس            
  .هناك تحريض سافر باجتياح قطاع غزة والقضاء على حماس تم تنفيذه ولم يحقق الهدف باالجتثاث

  الحيثيات
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يعني وقف دفع االلتزامات المالية من قبل رام اهللا بخصوص الميـاه            " إقليما متمردا "إن إعالن قطاع غزة     
ميع المساعدات المالية إلى قطـاع غـزة،        والكهرباء للشركات اإلسرائيلية نيابة عن قطاع غزة ووقف ج        

باإلضافة إلى هذا فإن كل الذين يتقاضون أجورهم من رام اهللا سيتم وقف رواتبهم حتى يضاعفوا عامـل                  
ضغط على حكومة غزة، وأيضاً فإن كل المؤسسات األجنبية سوف تتحمل تبعات كل ما يجرى لهم فـي                  

ة في غزة، وهذا تخويف لهم ودفعهم لترك غـزة          حال تعرضهم ألي خطر ألن الرئيس ال يملك أي سلط         
وكذلك قطع كل ارتباطاتهم بغزة، وكذلك سيتم اإليعاز للبنوك أن تقفل فروعها في غـزة حتـى ال يـتم                    

، كل ذلك سـيكون موازيـاً مـع تـشديد           )مهدورة الدم (تحويل األموال للقطاع، كل ذلك يعني أن غزة         
  .الحصار
  الدوافع

لتغطية الحقيقية على الفشل الذريع في المفاوضات مع العدو والـذي يعنـي أن            يسعى هذا السيناريو إلى ا    
وجود عباس لم يعد له أي داع، وأن شخص عباس بل كل فتح تمت أهانتها بشكل بذيء، واألمـر اآلن                    

  .محرج جداً بالنسبة لعباس الذي راهن على العدو ولم يراهن على شعبه
سطينية بنوع من خلط األوراق واإلربـاك وتحـسين الموقـع           ويصاحب ذلك استباق نتائج المصالحة الفل     

وهـذا  . التفاوضي، وهذا األمر يعكس مدي هشاشة الموقف العباسي والفتحاوي من الحوار الفلـسطيني            
يحقق رغبات فئة في رام اهللا في االنتقام من حماس واستعادة المكاسب والممالك الشخصية، وبناء عليـه                 

  .حفهذه محاولة لهم لعلها تنج
وليس خافياً على أحد أن خشية عباس من عدم قدرته على إجراء انتخابات في غزة والضفة يأخذ نحـو                   
سيناريو إعالن غزة إقليماً متمرداً وبالتالي يجري انتخابات في الضفة فقط التي سـتعطيه وفـتح واليـة              

  .جديدة قد تسمح بعقد صفقات سياسية وتمرير اتفاقات
  اإلمكانية

 غزة إقليم متمرد من الناحية الواقعية والعملية يكاد يكون أقرب للخيال منه للواقع حيث ال                إن اإلعالن بأن  
وقد ال يحتاج عباس أي أساس      ، يوجد سند أو نص قانوني صريح يعطي الرئيس هذا الحق أو الصالحية           

  .قانوني لمثل هذا العمل الجنوني، فعباس لم يعط وزناً للدستور في كثير من قراراته
لناحية الواقعية ال يمكن أن تعلن إقليما متمرداً ليس لك عليه السيادة السياسية بـالمطلق بمعنـى أن                  ومن ا 

فلسطين من الناحية السياسية والقانونية تحت االحتالل المباشر، فليست الضفة بأرض محررة وال غـزة               
الل متمـرداً دون أن تملـك       من الناحية القانونية والسياسية كاملة التحرير، فكيف تعلن إقليما تحت االحت          

مع العلم أنه قد تم إنشاء السلطة الفلسطينية بـأمر مـن الحـاكم              . الوالية القانونية السياسية السيادية عليه    
العسكري الصهيوني بمعنى أن الوالية القانونية والسيادة السياسية ال زالت تحت إمرة الحاكم العـسكري               

  .الصهيوني
عـالوة علـى أن الـشعب       . رار سيضع فتح في مواجهة الكل الفلـسطيني       ومن الناحية السياسية هذا الق    

الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية لن تقبل هذا اإلعالن على اإلطالق، وسيكون عباس تخطى مرحلة              
وقد ال يكون هذا القرار موافقاً عليه من قوى داخل فتح ألنه باختصار            . الخيانة والتآمر بالقول والتحريض   

.  فتح بالكلية أصبحت ليس فقط في حلف التسوية بل أصبحت ضد شعبها وقـضيتها الوطنيـة                سيعنى أن 
  .ورغم كل ذلك فمن الواجب تبني السيناريو األسوأ

  التبعات
في حال حدوث مثل هذا األمر الخطير فال شك أن تبعاته ستكون خطيرة وال يمكن إصالحها وتقفز على                  

 الفصل الكامل بين الضفة وغزة، والعالقة بـين حمـاس وفـتح             جميع المراحل السابقة، فسياسياً يتكرس    
وكذلك الفشل التام ألي حوار مهما كان المصلحون والوسـطاء،          ، ستأخذ صيغة طالق بائن بينونة كبرى     

  .أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فال شك أنها ستكون نكسة خطيرة يتحمل عباس تبعاتها وآثارها
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ن تجد لها صيغة قانونية تضبط إدارتها وسياساتها الداخليـة والخارجيـة            وقانونياً سيترتب على حماس أ    
وكذلك جهازها القضائي، ليس غريباً أن تواجه غزة وحكومتها عباس قضائياً داخلياً وخارجيـاً للجـرائم                

  .التي ستكون تبعات مثل هذا القرار
 الخدمات الصحية واإلنـسانية     كثير من الخدمات وخصوصاً الحيوية مثل الماء والكهرباء والطاقة وكذلك         

ستكون بال أدنى شك مهددة بالتوقف التام أو شبه التام وهذا سيلقي بظالله على الواقع الفلـسطيني فـي                   
  .غزة

عالوة على أن حصار غزة الذي يدخل عامه الرابع ألقى بظالله السيئة والكارثيـة علـى كـل مرافـق                 
، والخطوة المتوقعة ستضيف عبئا إضافياً علـى أعبـاء          ماليا، تجاريا، معيشيا، زراعيا، صناعيا    : القطاع

  .الغزيين، ال يتوقع أحد كم سيكون حجمها وكذلك قدرتهم على تحملها
إن اإلعالن عن غزة إقليماً متمرداً سيعني الغطاء اإلضافي لضرب غزة مجدداً من قبل األعداء بـشكل                 

مة وبالتالي إدخال غزة في دوامة جديـدة        أقسى وأكثر من ذي قبل، وهذا يتطلب عبئا إضافيا على المقاو          
  .من المواجهات العسكرية الدامية

  المواقف
ال شك أن النظام العربي الرسمي وخصوصاً دول ما يسمى بمحور االعتدال ستكون أقرب لقبول               : عربياً

 هذا القرار وتطبيقه ولو بشكل غير معلن والظهور بمظهر الداعي للوفاق وإعادة اللحمة، والـدليل هـو                
مواقفهم من حكومة حماس، أما دول الممانعة فستكون في موقف مختلف ولكن حسب مصلحة كل منهـا                 

أمـا الموقـف    . وخصوصاً في ظل التطورات األخيرة على الساحات المختلفة ومنها اإليرانية والسورية          
 هي دائمـاً    الشعبي العربي كان وال زال مع المقاومة ومحاربة الظلم والعدوان، وهي بالطبع ستكون كما             

  .مع غزة وخيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي الحر
كان وسيبقى الموقف الدولي موقفاً منافقاً ومعادياً مع بعض الفروقات بينهم، لذلك ال يمكن في هذه                : دولياً

األزمة التعويل على مواقفهم، ولكن يمكن التعويل بعض الشيء على الرأي العام والمنظمات اإلنـسانية               
ية واإلعالمية وكذلك الجاليات العربية والمسلمة التي لن تكون إال مع الشعب الفلسطيني في حقه               والحقوق

  .المشروع في المقاومة والعيش بكرامة
باإلمكان الحديث عن نظرتين إسرائيليتين لما عليه الوضع في غزة، أقصد سـيطرة حمـاس،               : إسرائيلياً

نقسام الحاصل على الساحة الفلسطينية، وما يستوجبه ذلك        نظرة آنية قصيرة المدى تتعلق بترسيخ هذا اال       
حسب ما يقول مروجـو     -من عدم تبني خيار إعالن غزة إقليما متمردا، ألن من شأنه على المدى البعيد               

  . إعادتها إلى شقيقتها الضفة الغربية-هذا الخيار
سـريعة، أي   " حزبلـة "ملية  ونظرة إستراتيجية بعيدة المدى تبدي خشية حقيقية وجدية من قيام حماس بع           

، وما يشكله ذلك من مخاطر عسكرية وأمنيـة ال قبـل            2تحولها رويداً رويداً إلى منظمة حزب اهللا رقم         
  !إلسرائيل بها

واضح جداً أن الموقف الفصائلي الفلسطيني سيكون بكليته ضد هذا الطرح وخصوصاً فصائل             : فلسطينياً
  .لنقابية والشخصيات المستقلةالمقاومة، وكذلك الحال للقوى الشعبية وا

وحماس ستواجه ذلك بالرفض الشديد وإظهاره بالمظهر الشيطاني المعادي للقضية الفلـسطينية والخيـار              
  .الفلسطيني واالنقالب الواضح على الديمقراطية

  كيف السبيل؟
وجـه مـع    العمل على طرح مبادرات سياسية في الساحة الفلسطينية تقطع الطريق على هذا الت            : سياسياً

وتقليل الفجوة سياسياً في الـساحة      ، قبول لمبادرات الحوار والمصالحة وخاصة الورقة المصرية األخيرة       
  .الفلسطينية الحزبية مع جميع الفصائل
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إرسال رسائل لكل األطراف المعنية، كالجامعة العربية، والدول العربية واإلسالمية، ومنظمـة المـؤتمر              
لرئيسية لتحمل مسؤولياتها في عدم الموافقة على مثل هذا األمـر وتبيـان             اإلسالمي واألطراف العربية ا   

والعمل على صناعة قناعة مصرية أن وصـول        . حجم الكارثة للعواقب التي ستنتج عن مثل هذا اإلجراء        
  .غزة إلى حالة بائسة سيشكل خطورة على أمنها القومي وهو األمر الذي ال يرغب أحد فيه

 على أحد أهمية الدور اإلعالمي في المواجهات الـسياسية وفـي إدارة األزمـات               لم يعد خافياً  : إعالمياً
والصراعات، لذلك ال بد من فضح أبعاد المخطط عبر حملة إعالمية تهدف لتوعية الرأي العام الفلسطيني                

تـي تـم   والعربي واإلسالمي ألبعاد هذا األمر المشين واألخطار المترتبة عليه وأبعاد تداعياته المختلفة ال     
  .ذكرها

يجب كسب الجماهير الفلسطينية عموماً والغزية خصوصاً وذلـك لتـأمين الجبهـة الداخليـة        : جماهيرياً
ال أحد فـوق    (والتواصل مع الناس جميعاً وتقديم النموذج الجيد في كل األمور وخصوصاً بترسيخ قاعدة              

  . رفض هذا اإلجراء المشينوالعمل أيضاً على توحيد الصفوف الفصائلية والشعبية حول). القانون
االستعداد على مستوى التحضير ألزمة مالية جراء المقاطعة المالية وتغطية النفقات وكذلك إيقاف             : إدارياً

والتحضير لتقديم خدمات إنسانية واجتماعية وصحية وتعليمية في ظل واقـع           ، النظام المصرفي في غزة   
  .صاً في المرافق الحيوية مثل الطاقة والمواد الغذائيةوالعمل على إيجاد بدائل وخصو، جديد أكثر صعوبة

إن الدعوة المشينة والتحريض السافر إلعالن غزة إقليما متمردا ال يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية وال               
  .يعزز من فرص المصالحة، ويأخذ القضية الفلسطينية بعيداً عن مشروع التحرر الوطني
  16/11/2009نت، .الجزيرة

  
  دولة الواحدة ليس للمناورة وال للتهديدات الحل .54

  ماجد كيالي
بدأت ) منذ توقيعها اتفاق أوسلو( عاماً 16 عاماً، وارتهانها له طوال 35بعد تبنيها حل الدولتين قرابة 

راجع (القيادة الفلسطينية تلوح بإمكان مغادرتها هذا الحل والتحول نحو حل الدولة الواحدة الثنائية القومية 
  ).5/11 "الحياة«ات صائب عريقات المنشورة في تصريح

طبعاً، ليس ثمة مشكلة من حيث المبدأ في هذا التحول، فلطالما أخطأت القيادة الفلسطينية بحصر نفسها 
في خيار واحد، ولكن المشكلة تكمن في طرح هذا األمر وكأنه بمثابة نزوة، أو في التلويح به إزاء 

كنوع من التهديد لها، رداً على تملصها من حل الدولتين وإصرارها على إسرائيل من قبيل المناورة، أو 
  .مواصلة سياساتها االستيطانية في الضفة الغربية

والواقع أن القيادة الفلسطينية كانت معنية منذ زمن طويل بإيجاد بدائل، أو خيارات وطنية متعددة، ولكنها 
ة والقطاع، ونمت ثقافة وسلوكيات وأنماط عمل بدالً من ذلك رسخت ارتهانها لحل الدولة في الضف

  . سياسية وبنى سلطوية تتناسب مع هذا الخيار وتصعب إمكان مغادرته
الحاصل اآلن أن الحركة الوطنية الفلسطينية رتّبت حساباتها على قاعدة االرتهان لكيان السلطة، وثمة 

 في السلطة، كما ثمة قطاع واسع من طبقة سياسية واسعة، باتت مرتهنة معنوياً ومعيشياً لمكانتها
 ألف 180الفلسطينيين يعيش على الدعم المقدم من الدول المانحة لعملية السالم، بواقع وجود حوالى 

  ).في الضفة والقطاع(موظف في السلطة في السلكين المدني واألمني 
ن السلطة، التي باتت تشكّل لصالح كيا) الرمزية والتمثيلية(فوق ذلك فقد تم تهميش مكانة منظمة التحرير 

وضمنها (حجر الزاوية في العمل الفلسطيني، سواء من جانب القيادة الرسمية أو من جانب المعارضة 
ويبدو أن من الصعب تصور استعادة المنظمة دورها ومكانتها، ليس ألن ال احد عملياً ). "حماس«حركة 

  .اءت خالله المنظمة انتهىيرغب في ذلك، وإنما ألن الزمن العربي والدولي الذي ج
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إضافة إلى كل ما تقدم فقد نحت القيادة الحالية مختلف أشكال النضال ضد إسرائيل، وال نقصد هنا فقط 
، فهذا األمر )التي طالما خيضت بأشكال مزاجية وفوضوية أضرت بالفلسطينيين(شكل المقاومة المسلحة 

 اعتاد الفلسطينيون خوضها قبل قيام السلطة يشمل أيضاً مختلف أشكال النضال الجماهيرية، التي
، حيث يلهج لسان )1993ـ1987(، ومن بينها األشكال التي تم انتهاجها في االنتفاضة األولى )1994(

  !حال القيادة بأن ال بديل عن المفاوضات إال المفاوضات
كل نزوة، وال على شكل ويستنتج من ذلك بأن طرح خيار الدولة الثنائية القومية ال يمكن أن يأتي على ش

مناورة عابرة، بمعنى انه يجب اإلعداد له، واالستعداد لتحمل تبعاته، والتداعيات التي يمكن أن تنجم عنه 
  .فلسطينياً، ومن جهة إسرائيل

وبديهي أن هذا الخيار يفترض مغادرة عملية المفاوضات، طالما أنها ال توصل إلى النتيجة المطلوبة، 
 بشأن مصير السلطة الفلسطينية القائمة، إن بشأن حلها، أو اإلبقاء عليها كمجرد سلطة وأيضاً اتخاذ قرار

  ). بإنهاء دورها التفاوضي(إلدارة أحوال الفلسطينيين، وكنوع من كيانية سياسية وطنية لهم 
من الواضح أن من تبعات هكذا خيار تحميل إسرائيل مسؤولياتها كسلطة احتالل، ولكن يجب أن يكون 

كما . حاً أيضاً ان من تبعاته عودة وطأة االحتالل على حياة الفلسطينيين في األراضي المحتلةواض
سيكون من تبعات ذلك تفكك شبكة العالقات السلطوية ـ الفصائلية، وتحمل الفصائل التحديات التي 

 الكفاح تفرضها عملية مواجهة سياسات االحتالل، وضمنها إعادة بناء ذاتها الستنهاض مختلف أشكال
  . الشعبي ضد السياسات االستعمارية العنصرية إلسرائيل

أيضا، فإن طرح هكذا خيار يتطلب إتاحته للنقاش العام، وإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية على 
أساسه، وضمن ذلك إيجاد ثقافة سياسية فلسطينية تدرك أبعاده، السياسية والقانونية والديموغرافية 

، أكانت على شكل دولة )بين اليهود والفلسطينيين(من المعلوم أن الحديث عن دولة واحدة و. والتاريخية
مواطنين أو على شكل دولة ثنائية القومية، على رغم أنها طرحت سابقاً في إطار الفكر السياسي 

 إلى نوع الفلسطيني، إال أنها مسألة معقدة، وصعبة، ولم تأخذ حقها من البحث والنقاش، كما لم تتحول بعد
  .من ثقافة سياسية شعبية

وعلى صعيد أشكال العمل، فإن القول بخيار الدولة الواحدة الثنائية القومية يفترض بالقوى الوطنية 
في بعض (المعنية أن تهيئ شعبها ألشكال نضالية معينة، وعلى رغم أن ذلك ال يستثني المقاومة المسلحة 

اً ظاهرة العمليات التفجيرية، أو ظاهرة القصف الصاروخي، ألن ، إال أنه ال بد أن يستثني تمام)الحاالت
هكذا عمليات ال تتناسب مع هدف التعايش في دولة واحدة، وال تمكّن من خلق التناقضات في مجتمع 

  .العدو، وال تساعد على خلق قوى متعاطفة مع حقوق الفلسطينيين في المجتمع اإلسرائيلي مستقبالً
، فإن طرح الدولة الواحدة ليس قابالً للتطبيق في المدى المنظور، ألنه ليس مجرد أخيراً، وكما هو معلوم

شعار، فهكذا طرح يحتاج إلى تفاعالت إسرائيلية مناسبة، وإلى نوع متميز ومضن وطويل من النضال 
  . الفلسطيني، كما يحتاج إلى إطارات دولية وعربية مالئمة

يها ذاتها كدولة يهودية، فمن المتوقع أن تشدد إسرائيل من وإلى حين ذلك، وبالنظر إلى غطرستها، ووع
سياساتها القمعية والعنصرية واالستيطانية إزاء الفلسطينيين، بمعنى أن ثمة مرحلة انتقالية صعبة 

  .ومريرة، سيواجهها الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية
د فكرة، أو التلويح بها من قبيل على ذلك فإن القيادة مطالبة بعدم طرح خيار الدولة الواحدة كمجر

المناورة، فما بالك بطرحها كنوع من التهديد إلسرائيل؟ واألحرى بهذه القيادة أن تعد نفسها وتعد شعبها، 
بكل جدية ومسؤولية، لمواجهة استحقاقات ما بعد مرحلة المفاوضات، ليس على مستوى الشعارات فقط، 

. لية والثقافة السياسية وأشكال العمل في مواجهة إسرائيل أيضاًوإنما على مستوى البنية والعالقات الداخ
  .بمعنى أنه آن األوان لوضع استراتيجية جديدة للعمل الفلسطيني

  17/11/2009الحياة، 
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  حركة حماس أخطأت كثيرا .55

  محمد خضر قرش
زة من  لم يكن يدر في خلدي كما لم أكن أتوقع ان تقدم حركة حماس على منع شعب فلسطين في قطاع غ                   

إلعتبارات عديدة لعل أهمها أنه كان رئيسا لكل        ،إستحضارالذكرى الخامسة لرحيل الرئيس ياسر عرفات       
للشعب الفلسطيني وأنه أستشهد مسموما على يد مغتصبي أألرض بعد رفـضه             الهيئات التمثيلية الشرعية  

 الذكرى ليس محصورا بحركة     وعليه فإن إحياء هذه   . ألتنازل عن الثوابت الفلسطينية أو المساومة عليها        
فياسر عرفات  . وإنما لكل شعب فلسطين دون إستثناء في الوطن والمهاجر والشتات على حد سواء              ،فتح  

لم يعد رئيسا لحركة فتح ، فذكراه باتت تخص شعب فلسطين ، وقد أثبت في كافة المحطات أنـه فعـال                     
ئنان على صحة الشهيد الشيخ أحمد ياسين بعد        فهو أول من بلغ مشفى مدينة الحسين الطبية لإلطم        . كذلك  

فعل ذلك إنطالقا من كونه رئيسا      ،فلم يسأل حينهاعن تبعات ونتائج زيارته له        ،إطالق سراحه من أألسر     
لمنظمة التحرير الفلسطينيةالمسوؤلةعن كل أبناء شعب فلسطين بغض النظـر عـن إنتمائـه الحزبـي                

اول المعزين، ولوال قيود أإلحتالل لكان اول المشاركين فـي          وحينما إستشهد كان     .والسياسي ومعتقداته 
إلغتيال القـادة    فالتجارب العديدة السابقة  ،وهذا ليس من باب التخمين والتقدير       . وداعه الى مثواه أألخير     

  . وهي كثيرة جدا في مسيرة الثورة أكدت وأثبتت ذلك 
فهذه علـى   ، عها من إحياء الذكرى فحسب    ومن المفيد هنا أن نذكر بان خطأ حركة حماس لم يكن في من            

. خطورتها ليست أكثر من خطِأ سياسي ستكون له تبعات سلبية على حركة حماس في أإلنتخابات القادمة                 
 فكان في إصرارها على إسـتالم دفـة إدارةالـسلطة           - واكاد اقول ألقاتل   -أما خطأحماس أإلستراتيجي    

دون أن توازن وباألدق تدرس جيدا النتائج المترتبة على         ،ية  التنفيذية عقب نجاحها في أإلنتخابات التشريع     
  . إستعجالها بتبوأ قيادة السلطة التنفيذية في مرحلة دقيقة للغاية وخطيرة 

فكل فلسطيني كان يعلم ويدرك بان القوى الدولية وأإلقليميـة وخاصـة الواليـات المتحـدة األميركيـة            
لطة ،ولن تمكناها من إدارة شوؤن الحكم الذاتي إلعتبارات         وإسرائيل لن تسمحا لحركة حماس بإستالم الس      

فحركة حماس كانت وما زالت تعلـم علـم    . ليس لها عالقة بالشأن الفلسطيني وإنما بالتوازنات أإلقليمية         
اليقين بان اإلمكانيات والقدرات الفلسطينية والعربية الحالية وفوقهما أإلسالمية عاجزة تمامـاعن تغييـر              

  . المعادلة
أضف الى ذلك أن حركة حماس كانت شاهدة أيضاعلى أالحداث الدولية وأإلقليمية التي بدأت مع إنهيـار               

 وما تبعه مـن إحـتالل عـسكري         1991 – كانون الثاني    – يناير   17أإلتحاد السوفياتي وما حدث منذ      
كـة حمـاس    كان على حر  . أمريكي مباشرما زال حتى أآلن قائما في العراق وأفغانستان وغيرهما كثير          

ومن أجل حماية المشروع الوطني الفلسطيني ومن أجل عدم إعطاء أإلحتالل ذرائع للتسويف والمماطلة              
. أن تكتف بإستالم السلطة التشريعية وتترك السلطة التنفيذية لغيرها، لحماية المصلحة الفلسطينية العليـا               

قع صدام حسين فيه وكانـت نتائجـه        تماما كما و  ، لقد وقعت حركة حماس في الفخ الذي نصب لها ولنا           
فالسلطة التشريعية هي أألساس ،لكونها تتحكم بالسلطة التنفيذية وبمن يكون          . كارثية على العراق وعلينا     

وقد نجم عن هذا الخطأ أإلستراتيجي شبه القاتل نتائج سـلبية           . رئيسا لحكومة الحكم الذاتي المحدود جدا       
  . ي عدة مجاالت وأماكن على حركة حماس وأإلخوان المسلمين ف

أنها فتحت عيون العالم كله عليها وعلى حركة أإلخوان المسلمين خاصة فـي الـدول المجـاورة                 : أولها
كمصر وأألردن وغيرهما ، حيث كشفت عن رغبتها في الحكم والسلطة وعدم أإلكتفاء بما كانت تمارسه                

فلـوأن حركـة    . ة لم تخُل من أإلسـتثناء       في السابق كقوة سياسية بدون المشاركة في الحكم كقاعدة عام         
حماس إكتفت بالسلطة التشريعية فحسب وأعلنت زهدها في أإلبتعاد عـن الـسلطة التنفيذيـة الـشكلية                 

 لسهلت أو لمكنت لحركتي أإلخوان المسلمين في مصروأألردن مـن           – وهي تعلم انها كذلك      –والوهمية  



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1615:         العدد       17/11/2009الثالثاء  :التاريخ

فإصرار حركة حماس على     . التي جرت بكال الدولتين      تحقيق نجاحات يعتد بها في أإلنتخابات التشريعية      
الى إتخاذ سلسلة إجراءات تقييدية ضد حركة أإلخوان        ، أإلمساك بالسلطة التنفيذية دفع بكل الدول العربية      

لقد قايضت حماس مصلحتها الذاتية بإستالم السلطة التنفيذية الشكلية بمصلحة أإلخـوان            . المسلمين فيها   
فال هي تمكنت من الحكم وال أإلخـوان المـسلمين          . م في العالم فخسرت أإلثنتان معا     المسلمين ومستقبله 

  . حققوا فوزا ذا معنى في أإلنتخابات فخسروا وندموا على ما فعلوه
 من تنفيذ برامج التغيير وأإلصالح التي جاءت بها وحازت على           – سيآن   –أنها فشلت أو أفشلت     : ثانيهما  

وعلى ضوء فتـرة حكمهـا      . ني على اساسه وخاصة محاربة الفساد والفاسدين      ثقة وتأييد الشارع الفلسطي   
القصير جدا لم تفتح أي ملف للفساد ولم تطلب من النائب العام البدء بالتحقيق وبذلك بقي شعارها حبـرا                   

  .على ورق كغيرها من أألحزاب
حركة فـتح بـسبب إنـدفاعها    أنها سرعت في زيادة حدة التوتر وبالتالي أإلصطدام المبكر مع         :وثالثهما  

باكثر من الالزم بإستالم السلطة التنفيذية حيث كانت أألخيرة تستأثر بها ، ودون التقليل مما كان يخطـط                  
ضد حماس من قبل إسرائيل فإن قرارها المتسرع وغير المدروس للحلول محل حركة فتح في الـسلطة                 

ح بان نجاح حماس في أإلنتخابات وإسـتالمها        فقد شعرت كوادر حركة فت    . دفع بأألخيرة الى التصدي لها    
السلطتين التشريعية والتنفيذية سيؤدي بهم الى فقدان مراكزهم ومواقعهم وتأثيرهم وإمتيازاتهم التي كانوا             

وعليه لم يكن مستغربا حدوث المواجهات المبكرة بين الحركتين والتي أدت            . 1994يشغلونها منذ العام    
   .2006 في العام الى أإلنقالب في قطاع غزة

إن عدم سماح حركة حماس بإحياء ذكرى الرئيس الراحل في القطاع ثيت مقولـة محاربتهـا                : ورابعها  
فإحيـاء  . فهي تخشى وتتخوف من وجهات النظر المخالفة لهـا          . للرأي أآلخر ولحرية التعبير وأإلنتماء    

العامة والهتاف لحركة فتح ممـا      الذكرى من شأنه خروج عشرات أآلآلف من الفلسطينيين الى الساحات           
وهذا بحد ذاته يـشكل لطمـة لحمـاس ولتجربتهـا     ، يكشف حجم التأييد الذي تحظى به فتح في القطاع         

  . القصيرةالفاشلة
أن ما حصل في القطاع من إنقالب أدى عمليا الى شق وحدة شعب فلـسطين والـى تـشكيل                   : وخامسها

 وعليه فقد إرتبط فصل قطاع غزة عن الضفة بـإنقالب           كيانين معزولين كالهما يرزخ تحت أإلحتالل ،      
  .كما أنه سيبقى محفورا في الذاكرة الفلسطينية أيضا حركة حماس وبات من المستحيل تبرأتها منه،

أن رفض حركة حماس إستقبال لجنة أإلنتخابات المركزية يشكل سابقة سلبية وخطـرة وموقفـا             :وسابعها
لـيس لهـا     فلجنة أإلنتخابات مهنية وفنية ومـستقلة ،      . ناحي الوطن   سيترتب عليه تعميق أإلنقسام بين ج     

عالقة بالخالفات بين الفصائل وهي نفس اللجنة التي أعلنت فوز حركة حماس في أإلنتخابات الماضـية                
  لذلك فإن عدم إستقبالها يعني عدم رغبتها في إجراء أإلنتخابات 

مة حركة حماس بإلغاء عطلـة أإلسـتقالل الـوطني          اللغط والتخبط الذي حدث حول قيام حكو      : وثامنها  
بقـرار مـن المجلـس      1988 تشرين الثاني والذي تم أإلعالن عنه في الجزائر عام           15المصادف يوم   

فهل تريد حركة   ! فما هو مغزى هذا التصرف والسلوك الغريب وكيف يمكن تفسيره         . الوطني الفلسطيني   
يوم إسـتقالل    لذكرى أإلنقالب ؟ هل تريد أن تنشىء       المصادف   2006- 6 -16حماس أن تستبدله بيوم     

وطني جديد لشعب فلسطين بدون العودة الى الهيئات التمثيلية ؟ أخطاء وتخبط حركة حمـاس إتـسعت                 
فالغاء إحياء ذكرى رحيل الرئيس ياسر       .وإمتدت أفقيا وعموديا ولم تعد مرتبطة بالمناكفة مع حركة فتح           

أإلنتخابات المركزية وإلغاء ثم تراجع حماس عن أإلحتفال بـاليوم          عرفات ورفض حماس إستقبال لجنة      
ليس له عالقة بحركة فتح ، لذلك ال بد لحركة حماس أن تقدم تفسيرا مقبوال لشعب                 الوطني الفلسطيني ،  

ألخطاء التي قامت بها سابقا مثل إسـتبدالها        اوإذا أضفنا اليها    .فلسطين حول سلسلة أألخطاء سالفة الذكر       
الفلسطيني بعلمها ورفعه على المؤسسات الرسمية عقب إنقالبها وهدم تمثال الجندي المجهول وجره             العلم  
عليها أن تدرك بأن بقاء الحال من المحـال         . الخ إلتضح لنا جلياماذا كانت تخطط له حركة حماس          ... 
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            ة لها وخاصة في    وانها مقبلة قريبا على صناديق أإلقتراع وعندها سوف تفرز الصناديق نتائج غير مسر
  . قطاع غزة تحديدا

لقد كشفت سلوكيات حركة حماس وأخطائها العديدة ، أنها متعطشة الى ممارسة السلطة وأإلستئثار بهـا                
فيكفي أن نقـدم     وبدون الخوض في أمثلة كثيرة ،     . بأكثر من رغبتها بمواجهةأإلحتالل وتحقيق أإلستقالل     

كانت تتهم السلطة الوطنية وبالذات أألجهزة أألمنية بمنعها مـن          فقد  . مثاال واحدا لتدعيم وتأكيد ما سبق       
إطالق صواريخ القسام على المستوطنات والمواقع العسكرية أإلسرائيلية ، وقد تغير الوضع تماما بعـد               

بل وتالحق كل من يطلق رصاصة على أإلحتالل بما في ذلك حليفتهـا              وها هي اآلن تحظر ،    . إنقالبها  
  . الجهاد أإلسالمي 

لم يشهد قطاع غزة هدوءا منقطع النظير وملفتا للنظر كما هو أآلن لدرجة إستحقت تقديرا عليه من أكثر                  
كمـا   ، - رئيس أألركان    –من مسوؤل إسرائيلي بسبب إلتزامها بالهدوء، وكان آخرهم غابي إشكنازي           

ترددها في التوقيع   ف .دفع بشاوؤل موفاز بأن يعلن بتصريح رسمي عن إستعداده لمفاوضة حركة حماس             
على ورقة المصالحة المصرية يعكس خشيتها من النتائج المترتبة على وضعها موضع التنفيذ وخاصـة               

على حركة حماس أن تدرك بأن الرجوع عن األخطاء فضيلة          . لجهة تحديد موعد أإلنتخابات التشريعية      
ينما ذهب الى صناديق أإلقتـراع      فالشعب الفلسطيني ح  . على قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المنافع         

 وإنتخب حركة حماس ،إنما كان يريد أن يرى إداء وسلوكا وممارسة جديدة تختلف عن تلـك            2006عام  
الـوطن وتكـريس     التي كانت قائمة سابقا، فإذا به أمام تصرفات وسلوكيات كان من نتائجها شق وحدة             

ية والمرافق التحتية في قطاع غزة جراء العـدوان         الفساد وتغييب المساءلة والشفافية والنزاهة وتدميرالبن     
  . أإلسرائيلي غزة جراء العدوان أإلسرائيلي 

ومن أإلنصاف القول بان كل ما سبق ال تتحمل مسوؤليته حركة حماس فقط وانما مسوؤليتها بقدر دورها                 
ع الـوطني   فهي مطالبة أآلن قبل الغد بإعادة تصحيح مسارها كله من أجل حمايـة المـشرو              . وأخطائها

ومـن   .الفلسطيني القائم على التخلص من أإلحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس            
المفيد تذكير حماس بأن الصبر والتروي وعدم التسرع ليس مفتاح الفرج فحسب وإنما طريق إنقاذ الوطن                

دية شاملة لمـسيرتها النـضالية      على حركة حماس أن تقوم بمراجعة نق      . ودحر أإلحتالل وتحقيق النصر     
لتجديد عافيتها أوال والتخلص من أألخطاء ثانيا وإعادة ثقة شعبها بها ثالثا ففعل ذلـك مـا زال متاحـا                    

لم ينكر أحد قط حقها في العمل فهـي فـصيل           . ومتوفرا بدون تمزيق إضافي لوحدة الشعب الفلسطيني        
الحق بما يـضمن وحـدة الجغرافيـا الفلـسطينية     أساسي لها أنصارها ومؤيدوها وعليها أن تمارس هذا    

هذا ما يجب أن تدركه جيدا قبل فـوات         . مستقبل دولة فلسطين لن يكون رهنا بما تقرره حركة حماس           .
. فاالكيد أنها لن تبقى مستأثرة بالسلطة في القطاع الى ما ال نهاية ، وعليها التصرف وفقا لذلك                  . أآلوان  

صيب وتمارس العمل السياسي المليء بالحيل والوعود والغش وعـدم          فهي كأي فصيل أو حزب تخطأ وت      
الصدق والتراجع والديماغوجية والتضليل والتنصل من أإللتزامات وتغيير المواقف وفقا لتطور ظـروف             

فعليهـا أن تختـار أي      . كل مرحلة ،وهذا جميعه يتعارض مع الشريعة أإلسالمية االتي تعمل وفقا لهـا              
  .الطريقين تريد 

  17/11/2009قدس العربي، ال
  

  ! الفلسطيني المركبالمأزق .56
 نواف الزرو

 عاما على إعالن االستقالل الفلسطيني في الخامس 21ربما تحتاج الحالة الفلسطينية اليوم ونحن أمام 
، إلى مراجعة وطنية فلسطينية وعربية شاملة، فالخريطة الجغرافية 1988/عشر من تشرين ثاني
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جية الفلسطينية أصبحت اليوم باهتة متفككة ال تبشر بانتقال حقيقي لحلم الدولة والسياسية واالستراتي
 .الفلسطينية المستقلة إلى حيز التطبيق على األرض

فإعالن الرئيس أبو مازن األخير حول نيته عدم ترشيح نفسه للرئاسة الفلسطينية مرة أخرى، ال يخلق في 
المأزق القائم منذ ذلك الوقت وخاصة منذ مدريد وبعدها الحقيقة مأزقا فلسطينيا جديدا، وإنما يعمق 

أوسلو، وهو مأزق مركب على مختلف الصعد الفلسطينية واإلقليمية، إذ أن كافة اآلفاق مغلقة أمام 
 ...!الفلسطينيين

فان تحدثنا عن المفاوضات واحتماالت التسوية فقد كانت وصلت إلى طريقها المغلق تماما منذ ما قبل 
 ..!لذي جاء فقط ليمزق ما تبقى من قناع عليهانتنياهو ا

 ..!.وان تحدثنا عن األرض واالستيطان فحدث وال حرج
 ...!وان تحدثنا عن االقتصاد، فاألحوال الفلسطينية على امتداد األرض المحتلة جحيمية ال تطاق

سياسي ما بين الضفة وان تحدثنا عن األحوال الفلسطينية الداخلية المتفاقمة في ظل قسوة االنقسام الجيو
 ...!وغزة فهي ال تسر حقيقة سوى دولة العدو

وان تحدثنا عن األوضاع العربية المحيطة فهي تبعث االرتياح الشديد لدى المؤسسة األمنية السياسية 
 ..!اإلسرائيلية

 ..!وكذلك على المستوى الدولي واألممي
، وما فعلته كلينتون "إسرائيل"ى النخاع لصالح اإلدارة األمريكية لم تغير من استراتيجيتها المنحازة حت

لنتنياهو، إنما أسقطت ورقة التين األخيرة " غير المسبوق"بتصريحاتها األخيرة حينما أعلنت تأييدها للحل 
عن عورة السياسة األمريكية، ومزقت القناع الذي تتخفى وراءه تماما، ولم تشفع لها في ذلك تراجعاتها 

 ..!. في تصريحاتها بعد ذلك في القاهرة وغيرها-يةاإلعالمية االستهالك–
 ...!أما عن اإلحباط واليأس الذي أصاب الرئيس والشعب الفلسطيني فحدث وال حرج

وحسن أن توصل الرئيس الفلسطيني أخيرا إلى اإلحباط من السياسة األمريكية ومن االستيطان 
 والمراهنين على التسوية الذي يتوصل بعد عناء اإلسرائيلي، ألنه بذلك يكون آخر الفلسطينيين المتفائلين

وكل الفلسطينيين وراءه في ذلك، بعد أن كانوا سبقوه .. كبير وطويل إلى اإلحباط منهم ومن مماطالتهم
 ...!ربما بسنوات من اإلحباط واليأس

بال ولعل معطيات المشهد الفلسطيني واألحداث التي تجري على األرض الفلسطينية على مدار الساعة 
 :توقف حيث الخرائط والبلدوزرات واالستيطان والتهويد ، تنطق بالحقائق

فقوات االحتالل ووحداتها المستعربة لم تتوقف عن اجتياحاتها ومداهماتها للمدن والقرى والمخيمات 
الفلسطينية على امتداد مساحة الضفة الغربية، كما تواصل دولة االحتالل سياسة البلدوزرات والجدران 

 .لتهامية، حيث لم تبق تقريبا مدينة أو قرية فلسطينية إال وطالتها االجتياحات والبلدوزراتاال
كما توغل دولة االحتالل عمليا في تقطيع أوصال الضفة الغربية جغرافيا وسكانيا، فكل مدينة فلسطينية 

صارات أصبحت معزولة عن قراها وعن أخواتها من المدن الفلسطينية األخرى بسبب سياسة الح
 .واألطواق الحربية التي تنطوي على مضمون قمعي جماعي للشعب الفلسطيني

 حاجز عسكري تنتشر على الطرق 1000 إلى 800 تتحدث المصادر الفلسطينية عن نحو -إلى ذلك
 ".الرئيسية وحول المدن الفلسطينية تنكل بكل أبناء الشعب الفلسطيني على مدار الساعة

 412 حالة اعتقال منذ بدء العام الجاري منهم 4524جماعية المستمرة، فهناك ناهيكم عن االعتقاالت ال
 ..أكتوبر/ حالة خالل تشرين األول

 ..!وعن االستيطان الجامح فحدث أيضا
 .....!فخريطة االستيطان تختطف عمليا القدس والضفة الغربية وتخرجهما من كل الحسابات
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أن عملية السالم انتهت وال " ما قاله السيد عمرو موسى منوعن عملية السالم وهذا األهم هنا، نستحضر 
توجد لها أي نتيجة، وال توجد عملية سالم، وهناك تدمير لكل فرص إقامة الدولة الفلسطينية من خالل 

 ".عملية االستيطان
آن األوان لوضع حد :" وفي هذا الصدد كثف المحلل االسرائيلي جدعون ليفي المشهد في هآرتس قائال

 لعبة –يتوجب أن نقول اآلن كفى لهذه اللعبة األكثر خطورة في المنطقة بعد لعبة الحرب : ه الحماقةلهذ
ليس هناك أمرا لم يبحث ولم يقال، بعد :" ، مضيفا في عبارات شديدة"، هذه لعبتنا الثانية"العملية السياسية"

، وخرائط الطرق "ع الرفمشرو"و " المشاريع االحتياطية"عدد ال ينتهي من المشاريع السلمية و
ال تبدأ مرة : والتسويات السياسية التي لم يطبق أي واحد منها يتوجب الصراخ في وجه الحكومة الجديدة

 ".أخرى في رقصة السحرة ودوامة المداوالت العقيمة
الوعود والتصريحات : "ثم يأتي الكاتب والمحلل االسرائيلي المعروف عكيفا الدار ليعلق في هآرتس

 ".رائيلية شيء وما يجري على ارض الواقع شيء آخر مختلف تمامااإلس
 ".حوار طرشان"ليلحق به المحلل بن كاسبيت في معاريف واصفا العملية بأنها 

 !؟...فهل هناك أوضح وأبلغ داللة من ذلك
ت عمليا كل ذلك بات حقيقة كبيرة، غير أن القيادة الفلسطينية هي التي لم تكن تريد رؤية ذلك وتمسك

 !باستمرار المفاوضات من اجل المفاوضات فقط وألنه ال بديل من وجهة نظرها للمفاوضات 
 ..! األسوأ في المشهد السياسي الفلسطيني هو استمرار االنقسام والتشظي الفلسطيني-ولكن

في ضوء كل ذلك فان الجدل الفلسطيني أصبح يحتدم بقوة حول المخرج والسيناريوهات الفلسطينية 
بقاء الوضع على ما هو عليه، أي أن "لة في المشهد السياسي، وهي تتراوح على األرجح ما بين المحتم

أو أن يقدم الفلسطينيون على حل السلطة وإعادة .. يقدم الرئيس عباس استقالته ويعلن فشل نهج السالم
لى مربعها أو أن يتمخض الوضع عن اندالع انتفاضة ثالثة تعيد القضية إ.. القضية لألمم المتحدة
 ".الصراعي على األرض

تبني إستراتيجية وطنية " دعوة الدكتور مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية إلى
تجمع بين المقاومة الشعبية ودعم الصمود الوطني واستنهاض أوسع حركة تضامن دولي وتحقيق الوحدة 

وطنيا فلسطينيا منطقيا، ففلسطين تحتاج اشد ما تحتاجه تشكل مخرجا " 2009 / 11 / 8األحد / الوطنية
 ...!في هذا الظرف لمأزقي إلى الوحدة الوطنية والى خطة استراتيجية شاملة

 !؟...فهل تتدارك الفصائل والقوى الفلسطينية المختلفة يا ترى الوضع المتدهور نحو هاوية سحيقة
ة يتطلع الشعب الفلسطيني وكل األحرار العرب معهم إنها مسؤولية وطنية وتاريخية فلسطينية عربية كبير

  ...!إلى أن يتحقق هذا السيناريو في مواجهة بلدوزر التهويد واالختطاف واإللغاء الصهيوني الجارف
  16/11/2009، 48عرب
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  :كاريكاتير .57
  

    
  17/11/2009القدس، فلسطين،   


