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   وحدة جديدة في القدس900 وتقرر بناء االستيطانترفض طلباً أميركياً بتجميد " إسرائيل" .1

سـلطات  ، أن     يـسي برهـوم جرا   نقالً عن مراسلها،     الناصرة من   18/11/2009الغد، األردن،   ذكرت  
االستيطاني في القدس   " غيلو" بيت استيطاني في حي      900االحتالل اإلسرائيلي صادقت أمس، على بناء       

المحتلة، ما تزامن مع طلب أميركي قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقف البنـاء االسـتيطاني فـي                  
  .القدس المحتلة

أمس، أن الواليات المتحدة تطالب حكومة االحتالل       اإلسرائيلية ذكرت   " يديعوت أحرنوت "وكانت صحيفة   
وحسب الصحيفة، فإن الطلب األميركـي جـاء         .اإلسرائيلي بتجميد االستيطان في حي غيلو االستيطاني      

على لسان المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط، جورج ميتشل، الذي التقى أول مـن أمـس فـي           
  .تمهيدية مع الفلسطينيين، المحامي يتسحاق مولخوواشنطن، ممثل نتنياهو لشؤون االتصاالت ال

وقال ميتشل لمولخو، إن اإلدارة األميركية تلقت معلومات مفادها أن بلدية االحتالل في القـدس المحتلـة              
، وطلب ميتشل، أن يبـادر رئـيس        )االستيطانية(غيلو  " لضاحية"تعتزم إقرار مشاريع بناء أحياء سكنية       

إلى وقف عملية استصدار تراخيص البناء، ألن األمر سيجعل من الصعب جـدا             الحكومة بنيامين نتنياهو    
اسـتمرار  "استئناف المفاوضات، وحتى أنه قد يحبط كل محاوالت استئنافها، وأضاف ميتشل قـائال، إن               

 من شأنه أن يقضي على فرص إعادة الفلـسطينيين إلـى            1967البناء في المناطق التي احتلت في العام        
  ".المفاوضات

وقالت الصحيفة، إن هذه هي المرة األولى التي يتوجه فيها ميتشل بطلب كهذا، بمعنى أنه يتعلـق بأحـد                   
أحياء القدس المحتلة االستيطانية، وقد رفض المحامي مولخو الطلب مباشرة، كمـا أن مكتـب رئـيس                 

ة تل أبيب بالنـسبة     جزءا من القدس، وأن حاله كحال مدين      " غيلو"الحكومة نتنياهو أعلن رسميا أنه يعتبر       
  .إلسرائيل

والبناء في حـي غيلـو      . مسألة البناء في غيلو هي ضمن إجماع وطني واسع        "وتابع مكتب نتنياهو، إن     
  ".يتواصل على نحو مستمر منذ عشرات السنين وال يوجد في إجراء إقرار البناء هناك أي تجديد

اإلذاعـة  أن  ،  زهير انـدراوس  سلها،  نقالً عن مرا  الناصرة  من   18/11/2009 القدس العربي،    وأضافت
 عن رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين تعقيبه على الطلب األمريكي بوقف أعمـال              نقلت اإلسرائيلية العامة 

طلب غير شرعي ويشكل خطا أحمر ال يمكن إلسرائيل أن تـسمح لنفـسها              'بناء في المستوطنة قوله انه      
 القدس ويجب أن يبقـى هـذا الموضـوع خـارج            بتجاوزه، فهناك إجماع بين الجمهور على البناء في       

  .'المفاوضات مع الفلسطينيين
لـن  'من جانبه رفض رئيس بلدية القدس نير بركات بشدة الطلب األمريكي بوقف أعمال البنـاء وقـال                  

علمـا أن كافـة التقـارير       ' أتعاون مع وقف البناء في القدس لليهود والعرب في شرق المدينة وغربهـا            



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1616 :        العدد       18/11/2009األربعاء  :التاريخ

تي تصدرها منظمات حقوق اإلنسان تؤكـد علـى أن الـسلطات اإلسـرائيلية تمنـع                الصحافية وتلك ال  
  .الفلسطينيين من البناء وتنفذ سياسة هدم بيوت واسعة النطاق في األحياء الفلسطينية في المدينة

القانون اإلسرائيلي ال يفرق بين اليهود والعرب وبين شرق وغرب والطلـب            'رغم ذلك زعم بركات أن      
  .' لليهود فقط ليس قانونيا ال في الواليات المتحدة وال في أي مكان متنور آخر في العالمبوقف البناء

  
 "مستقبل الدولة الفلسطينية في ظّل حل الدولتين: " استراتيجيتقدير .2

 في االراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تناول لألوضاعيقدم مركز الزيتونة تقديرا استراتيجيا شهريا 
ل الظروف االقليمية الحالية وتعطل المركز في تقديره شهر تشرين االول مستقبل الدولة الفلسطينية في ظ

بين ” إسرائيل“لتحقيق هذا الهدف، حيث تربط » اسرائيل«عملية السالم، مشيرا الى العوائق التي تضعها 
معالجة الملف االيراني وملف حماس وبين التقدم في عملية السالم، كما انها تضع شروطا مسبقة 

مة موحدة للكيان الصهيوني، وفي ظل التطورات للتفاوض من ابرزها يهودية الدولة والقدس كعاص
الحاصلة في السلطة الفلسطينية والعجز عن اجراء انتخابات واعالن فريق التسوية عن نيته اعالن الدولة 
من جانب واحد، فان هذا التقرير يحمل قيمة اضافية، ذلك انه يناقش الجوانب القانونية والتاريخية 

ة، مستعرضا تجربة امين الحسيني ثم ياسر عرفات ومنتهيا بسيناريوهات المرتبطة باعالن دولة فلسطيني
اعالن الدولة في عهد محمود عباس، والتي كان ابرزها اعالن السلطة االستقالل وهو السيناريو االول 
في هذا التقرير الذي ناقشه، وانتهى الى كونه سيناريو من المستبعد ان يحقق اهدافه، االمر الذي يترك 

 مفتوحا لمزيد من التدهور، خاصة أن الحقائق التي تنشئها اسرائيل على ارض الواقع تقف حائال الباب
 .امام قيام هذه الدولة كما يذكر التقدير المقدم من مركز الزيتونة

 ملخص
 سنة 181 وتكرس من خالل قرار األمم المتحدة رقم 1937جرى طرح مبدأ حّل الدولتين منذ سنة 

". دولة فلسطين"، لكن التآمر الدولي والموقف العربي منع قيام "دولة إسرائيل"ت ، وبموجبه قام1947
وبالرغم من تبني بوش هذه الرؤية لم تر الدولة الفلسطينية النور، وعندما دعت إدارة أوباما إلى قيام 

على ، لم تتعهد بتنفيذ مستلزمات هذا اإلعالن، بل أعلنت نيتها عدم ممارسة الضغط "دولة فلسطين"
كي تقبل بهذا الحّل، في الوقت الذي تتسارع الخطوات اإلسرائيلية لفرض الحقائق على " إسرائيل"

، بما فيه التطبيع، "السالم الشامل"كما تصر على أن يكون . الجدار واالستيطان: األرض، من خالل
 .فلسطينيةونزع سالح حزب اهللا وحماس، وزوال التهديد اإليراني؛ مقدماً على قيام الدولة ال

قيام الدولة : ضمن أحد ثالثة سيناريوهات؛ األول" الدولة الفلسطينية"لذلك، من المتوقع أن يتحدد مستقبل 
قيام دولة فلسطينية مؤقتة، على : الثاني. المستقلة ذات السيادة، وهو أمر مستبعد ضمن المعطيات الحالية
يرجح استمرار : الثالث". السالم الشامل" لـخلفية إطالة أمد واستمرار عملية المفاوضات قبل الوصول

على حاله، وذلك بسبب توقف المفاوضات، وعدم توفر إمكانية اقتراب الحد " سلطة الحكم الذاتي"سيناريو 
 .األعلى اإلسرائيلي من الحد األدنى الفلسطيني

 :أمل فلسطينٌي يتجدد
، إلى قيام دولة فلسطينية، ضمن 2001 /11 /10كان الرئيس األمريكي جورج بوش االبن قد دعا في 

، األمر الذي أحيا األمل لدى رئاسة السلطة الفلسطينية بأن الحلم الفلسطيني بات "حّل الدولتين"إطار 
مقابل ذلك، أعلنت رئاسة السلطة موافقتها المبدئية على خطة خريطة الطريق، وبدأت . قريب التحقق

وبالرغم من تكرار بوش لوعوده باقتراب .  بموجب هذه الخريطةبتنفيذ االلتزامات األمنية المترتبة عليها
 .تاريخ قيام الدولة الفلسطينية، إالّ أن ذلك لم يتحقق حتى أفل نجم بوش وانتهت فترة واليته الثانية

ولكن سرعان ما عاد أمل الفلسطينيين بالشروق من جديد، بعد أن تولى باراك أوباما مقاليد الحكم في 
من أجل قيام " مواصلة السعي"و" حّل الدولتين" وجدد، منذ بداية واليته، تبني إدارته رؤية البيت األبيض؛
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أسهمت دعوة أوباما هذه، في رسم أفق جديد أمام عملية السالم، الفلسطينية اإلسرائيلية، ! دولة فلسطين
وقيام " حّل الدولتين"ـب" السالم الشامل"والعربية اإلسرائيلية، حتى إنه جرى ربط إمكانية انطالق عملية 

 .الدولة الفلسطينية
 :ورفض فلسطين" إسرائيل"قبول 

بعد أن تخلت بريطانيا عن انتدابها على فلسطين، رفعت األمر إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة التي 
 ، مبدأ حّل الدولتين، الذي يدعو إلى قيام دولة عربية ودولة1947/ 11/ 29أقرت بدعم من أمريكا في 
 .يهودية، على أرض فلسطين

ثم قبلت األمم المتحدة بهذا ". دولة إسرائيل"استغلت الحركة الصهيونية صدور القرار، وأعلنت قيام 
ومن جهة ثانية، لم ". عضوٍ دائمٍ"إلى الجمعية العامة بصفة " إسرائيل"اإلعالن، ووافقت على انضمام 

ثم أعلنت حكومة عموم ". قرار التقسيم"ل مع مقتضيات يتقبل الفلسطينيون الواقع الجديد، ورفضوا التعام
ولكن لم تعترف هيئة األمم المتحدة بالحكومة ". دولة مستقلة"فلسطين، بأن فلسطين بحدود االنتداب 

الفلسطينية وال بإعالنها، ثم قامت األردن بضم الضفة الغربية إليها، بينما وضعت مصر قطاع غزة تحت 
 .إدارتها المدنية

/ 11 /15وة تعد استجابة فلسطينية لمبدأ حّل الدولتين، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في وفي خط
 دولة؛ األمر الذي 120وقد اعترف باإلعالن نحو . 181على أساس القرار " استقالل فلسطين "1988

 استقاللهم على أدى إلى تمتع المنظمة نظرياً بوضعية الدولة، ومع ذلك لم يتمكن الفلسطينيون من ممارسة
 .أرضهم
 :وعود بال ضمانات... أمريكا

دولة "وإعالن رؤيته الداعية إلى قيام " حّل الدولتين"، جدد بوش االبن إطالق مبدأ 2001 /11 /10في 
وبالرغم من أنه حدد نحو ثالث مرات، موعداً لقيام الدولة الفلسطينية، إالّ أنه فشل في تحقيق ". فلسطينية

، التي )2003 /4/ 30( للفلسطينيين؛ وذلك نتيجة تقييد دعوته بشروط خريطة الطريق وعده الذي قطعه
طالبت الجانب الفلسطيني باختيار قيادة جديدة، تكون ملتزمة في محاربة المقاومة وضرب بنيتها التحتية، 

 .واالنخراط في عملية تنسيق أمني، فعال، مع قوات االحتالل اإلسرائيلي
 التي 14، ووعد بمراعاة التحفظات الـ"دولة يهودية"كـ" إسرائيل" بوش دعمه لـوفي المقابل، أعلن

جعلتها حكومة شارون شرطاً للموافقة على خريطة الطريق؛ التي من ضمنها، عدم العودة إلى حدود 
، وبقاء الكتل االستيطانية تحت السيطرة اإلسرائيلية، وأن يتم تحديد طبيعة 1967الرابع من حزيران 

مؤقتة، "، حصراً؛ بحيث تكون "إسرائيل"، بين السلطة و"المفاوضات الثنائية"ة الفلسطينية من خالل الدول
 .ومنزوعة السالح" ذات حدود غير دائمة، ذات سيادة محددة

". إسرائيل"ودعم قيام دولة فلسطين إلى جانب " حّل الدولتين"وجدد أوباما، وعد سلفه، بوش، في تبني 
ثم أعاد مراجعة . ، تاريخ انتهاء واليته األولى، موعداً لقيام الدولة الفلسطينية2012وحدد نهاية سنة 

 .2011الموعد وقدمه حتى نهاية سنة 
ومع اختالف بالنبرة واألسلوب، سار أوباما وفق سياسة سلفه، لجهة ازدواجية المعايير، حيث اقتصر 

على أي من " ممارسة الضغط"رته وعدم نية إدا" مواصلة السعي"وعد إدارته للفلسطينيين فقط بـ
كما لم تُبد إدارته أي التزام بترقية المؤسسات الفلسطينية بما يتناسب ". إسرائيل"األطراف؛ يقصد بذلك 

 .مع قيام دولة؛ من المفترض أن يجري اإلعالن عنها في المستقبل القريب؟
، خالل "بالده"ه بالضمانات التي قدمتها لهم وأما فيما يتعلق باإلسرائيليين، فقد جدد لهم أوباما التزام إدارت

 ".السالم الشامل"عهد سلفه بوش؛ بما فيها التعامل مع التهديد اإليراني، وإطالق عملية 
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فيما يتعلق بوقف االستيطان، بينما أخذت تراعي " إسرائيل"هذا، وتراجعت إدارة أوباما عن الضغط على 
مع " التطبيع"وذلك من خالل البدء بالتركيز على عملية بشكل واضح أولويات الحكومة اإلسرائيلية؛ 

 .السوري واللبناني: االستيطان، ومحاولة تحريك المسارين" تجميد"الدول العربية واإلسالمية، عبر بوابة 
 :شروط وعقبات"... إسرائيل"

 واالستراتيجية يقوم الموقف اإلسرائيلي من الدولة الفلسطينية على أساس االعتبارات الدينية والتاريخية
واالقتصادية واألمنية والسياسية؛ فمختلف التيارات السياسية هناك ترى بأن فلسطين جزء من أرض 

عدم العودة لحدود الرابع : اإلجماع الذي يدعو إلى" إسرائيل"وعلى هذه الخلفية، يتبلور في ". إسرائيل"
اء الكتل االستيطانية في الضفة تحت ، وبق"دولة إسرائيل"، والقدس عاصمة موحدة لـ1967من حزيران 

 ".ذات سيادة"السيطرة اإلسرائيلية، وعدم السماح بقيام دولة فلسطينية 
منذ قبلت دعوة بوش األب " إسرائيل"مع الدول العربية؛ هو هدف " السالم الشامل"لذلك، كان تحقيق 

سلطة حكم "سلو سوى على ولذلك، لم توافق حكومة رابين في اتفاقية أو. للمشاركة في مؤتمر مدريد
وعلى هذه الخلفية، رفضت حكومة شارون، في البداية، حّل الدولتين، ولم . للفلسطينيين، ليس غير" ذاتي

وأعلنت موافقتها على المسودة الثالثة للخريطة . توافق على المسودات األولى والثانية لخريطة الطريق
 .14للتحفظات اإلسرائيلية الـ ، بعد أنَ ضمنَت مراعاة بوش 5/2003/ 25فقط، في 

" الدولة"ومع ذلك، بدأت العمل في ثالثة مسارات متوازية؛ من المفترض أن تحدد عند اكتمالها مستقبل 
تسمين "إطالق عملية بناء الجدار العازل، وتسريع وتيرة االستيطان تحت شعار : الفلسطينية؛ هي

 .بشكل أحادي الجانب"  االرتباطفك"القائمة، وإعالن نيتها تنفيذ خطة " المستوطنات
وتابعت حكومة أولمرت سياسة سابقتها، فاستمرت في عملية بناء الجدار، وسرعت وتيرة االستيطان، 

وأما على المستوى الفلسطيني، فقد أصرت على ضرورة التزام السلطة . وفعلت مشروع تهويد القدس
اس؛ ما أدى إلى حصول االنقسام السياسي، بشروط خريطة الطريق، التي تمثلت في إسقاط حكومة حم

 .ومن ثم االنفصال الجغرافي بين الضفة والقطاع
، أصر أولمرت على ضرورة اعتراف الجانب الفلسطيني 2007وخالل مؤتمر أنابوليس، خريف 

" يهودية إسرائيل"لم تعترف السلطة بـ. ، مقابل الخوض في مفاوضات الحّل الدائم"يهودية إسرائيل"بـ
تالي جرى تأجيل إنجاز االتفاق حول قضايا الوضع الدائم؛ بما فيها تحديد طبيعة الدولة الفلسطينية وبال

 .ومستقبلها
هو قال بأنه قد أعلن موافقته ". قيام دولة فلسطينية"وبعد أخذ ورد، أعلن نتنياهو موافقة حكومته على 

، وإقرار "إسرائيل دولة يهودية"تراف بـاالع: هذه، ألنه متأكد بأن الفلسطينيين ال يقبلون شروطه، وهي
هذا باإلضافة . ، وإعالن التنازل عن حق الالجئين بالعودة"دولة إسرائيل"بقاء القدس عاصمة موحدة لـ

في حين استمرت حكومته . السوري واللبناني والبدء بعملية التطبيع: إلى شرط إطالق مساري التسوية
9من عملية البناء؛ من المتوقع أن يقتطع نحو % 75 إنجاز نحو في بناء الجدار؛ مع العلم بأنه قد تم %

 مستوطنة، فضالً عن توفير 160وسرعت وتيرة االستيطان؛ حيث أقامت . من إجمالي مساحة الضفة
% 20 ألف؛ أي نحو 500 بؤرة استيطانية أخرى، وارتفع عدد المستوطنين إلى نحو 200الغطاء لنحو 

هذا، وتعلن الحكومة اإلسرائيلية بأن هدف زوال التهديد اإليراني يحتل . ضفةمن عدد الفلسطينيين في ال
المرتبة األول على أجندتها، وهو مقدم على ما سواه من أهداف وأولويات؛ بما فيها قيام الدولة 

 !.الفلسطينية
 :انقسام وانفصال... المشهد الفلسطيني

في عملية التسوية السلمية، ) ف.ت.م(وفصائل يشكل السعي لقيام دولة فلسطينية، مبرر انخراط فتح 
حيث حصلت المنظمة . ولعل ذلك هو دافع التوقيع على اتفاقيتي أوسلو وطابا، مع الجانب اإلسرائيلي

، معظم القطاع 2000انتقالية، غطت تدريجياً، في منتصف سنة " سلطة حكم ذاتي"بموجبهما على قيام 
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ها قد انحصرت بإدارة السكان الفلسطينيين، دون السيادة على من الضفة، مع العلم بأن مهام% 42ونحو 
وأخيراً، وافقت على خطة خريطة الطريق؛ بما فيها . األرض، والمياه، والمعابر، والعالقات الخارجية

 .من التزامات أمنية
من جهة أخرى، تنطلق حركة حماس وفصائل المقاومة، من قناعتها بأن أرض فلسطين للفلسطينيين، 

ومع ذلك، وسعياً منها للوصول إلى برنامج وطني جامع، . حقهم إقامةَ دولة مستقلة على أرضهمومن 
؛ التي دعت إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة )6/2006/ 26(أقرت هذه الفصائل، وثيقة الوفاق الوطني 

مقاومة، وعلى هذا األساس، ما تزال تتمسك بال.  وعاصمتها القدس1967بحدود الرابع من حزيران 
، وتطالب بضرورة تفكيك المستوطنات، وانسحاب القوات اإلسرائيلية "إسرائيل"وترفض االعتراف بـ
 .1949إلى حدود خط الهدنة 

ومع التزام محمود عباس، من موقعه في رئاسة السلطة، بشروط اللجنة الرباعية، وبمقتضيات خريطة 
كلها حماس ومن ثم حكومة الوحدة التي كانت الطريق؛ حيث جرت الدعوة إلى إسقاط الحكومة التي تش

: األولى. تقودها هذه الحركة؛ أدى هذا األمر إلى تعريض الساحة الفلسطينية إلى مشكلتين كبيرتين
: الثانية. االنقسام السياسي، الذي أفقد الدولة الفلسطينية، وفق وثيقة الوفاق، دعامة اإلجماع الوطني

لقطاع، األمر الذي يشكل مانعاً طبيعياً يحول دون تحقق حلم قيام الدولة االنفصال الجغرافي بين الضفة وا
 .242الفلسطينية على أساس مرجعية القرار 

 :على هذه الخلفية، بات المشهد الفلسطيني منقسماً إلى موقفين هما
ن موقف رئاسة السلطة وحركة فتح، الذي يقول بأنه متمسك بقيام دولة فلسطينية بحدود الرابع م. 1

وفي الوقت نفسه، يعلن التزامه بخطة خريطة الطريق، التي تدعو .  وعاصمتها القدس1967حزيران 
بحدود مؤقتة، وتؤجل البتّ في مستقبل القدس إلى المرحلة " قيام دولة فلسطينية"في المرحلة الثانية إلى 

 !.والتطبيع" الشاملالسالم "الثالثة، حيث من المفترض االتفاق حول قضايا الحّل الدائم في سياق 
موقف حركة حماس وبعض فصائل المقاومة، التي توافق على قيام الدولة الفلسطينية، بحدود الرابع . 2

 ".إسرائيل"، وما تزاُل مصرةً على عدم االعتراف بـ1967من حزيران 
 :بين السلطة والدولة... الكيان الفلسطيني

الفلسطينية؛ على أساس حّل الدولتين، خالل " الدولة"قبل بناء على ما تقدم، من المتوقع أن يتبلور مست
 :الفترة القريبة القادمة، وفق أحد السيناريوهات التالية

 :دولة. 1
والسلطة ) ف. ت. م(يقوم هذا السيناريو على أساس ما يسعى إليه الطرف الفلسطيني الذي يقود 

، "دولة فلسطينية"عوة إدارة أوباما إلى قيام الفلسطينية، من خالل مشاركته في عملية التسوية السلمية ود
لكن هذه األسس تفتقر ". قيام دولة فلسطينية"وعلى خطاب نتنياهو، في بار إيالن، الذي وافق فيه على 

إلى الصالبة الكافية لضمان تحقق هذه اإلمكانية، خصوصاً بعد إعالن اإلدارة األمريكية عن نيتها عدم 
األطراف، ورفض الطرف اإلسرائيلي قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، كما على أيٍ من " ممارسة الضغط"

 .1967يرفض العودة إلى حدود الرابع من حزيران 
عدم تجميد االستيطان، فضالً عن وقفه أو : ويفقد هذا الحّل حظوظه، بسبب إصرار حكومة نتنياهو على

مضطرد، ووصول عملية بناء الجدار إزالته، في حين تستمر زيادة عدد المستوطنين في الضفة بشكل 
إضافة لذلك، جعلت . إلى نهاياتها، واستكمال مشروع ضم القدس وتهويدها واعتبارها خارج التفاوض

ونزع سالح المقاومة الفلسطينية " السالم الشامل"إمكانية قيام الدولة الفلسطينية أمراً مرتبطاً بـ" إسرائيل"
علم، بأنه ال يوجد في األفق ما يمكن أن يصل بالحد األعلى اإلسرائيلي مع ال!!!. التهديد اإليراني" زوال"و

إلى الحد األدنى الفلسطيني، فضالً عن تزايد قوة تيار المقاومة وتراجع شعبية تيار التسوية، باإلضافة إلى 
 .على األرض تمنع عملياً نشوء دولة فلسطينية حقيقية" إسرائيل"أن الحقائق التي تنشئها 
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 :مؤقتةدولة . 2
يقوم هذا السيناريو على أساس أن خريطة الطريق دعت في المرحلة الثانية إلى قيام دولة فلسطينية 
بحدود مؤقتة، في حين تشير التحفظات اإلسرائيلية على الخريطة، إلى ضرورة أن تكون هذه الدولة 

ت اإلسرائيلية، فإن السيناريو ولو أخذنا بعين االعتبار مراعاة اإلدارة األمريكية للتحفظا". مؤقتة"أيضاً 
 ".دولة فلسطينية مؤقتة، ذات حدود غير دائمة"الراجح في هذه الحالة سوف يتمثل في قيام 

، )إيران، حزب اهللا وحماس(هذا مع العلم، بأن اإلدارة األمريكية تريد أن ترى زوال التهديد المتمثل في 
 ".إسرائيل"ة، وانطالق عملية التطبيع مع إضافة إلى تحرك مسارات التسوية؛ السورية واللبناني

أن تساعدها الموافقة في اصطياد عدة عصافير بحجر واحد؛ " إسرائيل"في ضوء هذا التصور، تأمل 
إطالق عملية التطبيع، وإضعاف موقف حزب اهللا وحماس، وتوفر موقف عربي متضامن حيال البرنامج 

 .سوريالنووي اإليراني، وتحرك المسارين اللبناني وال
ويعد رفض فريق التسوية الفلسطيني لهذا الحل، عائقاً يحول دون تنفيذه، حيث يجري تكرار اإلعالن عن 

ولكن التجربة تشير إلى أن هذا الفريق الفلسطيني يستجيب ". الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة"رفض حّل 
األمريكي؛ وما لقاء واشنطن بين في اللحظة األخيرة للضغط اإلسرائيلي، ويتعامل إيجابياً مع المطلب 

عباس ونتنياهو مع أوباما ببعيد، حيث تنازل األول عن شرط تجميد االستيطان قبل أي لقاء من رئيس 
 ".إسرائيل"حكومة 

ومع ذلك، تبقى الشروط اإلسرائيلية هي المانع الحقيقي الذي يؤجل إمكانية التوصل إلى أي من 
حيث تدعو الشروط اإلسرائيلية إلى استعادة غزة ). ة والدولة المؤقتةالدول(السيناريوهين األول والثاني 

لسيطرة عباس، وإخراج حماس من تحت مظلة الشرعية الفلسطينية، وحصر القرار الفلسطيني بيد 
 .عباس

 :استمرار سلطة حكم ذاتي. 3
المنظور، خصوصاً أن يشكل هذا السيناريو استمراراً للوضع الراهن، وال يبدو أنه قابل للتغير في المدى 

المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ما تزال متعطلة، وهي تقف أمام حائط مسدود منذ استالم حكومة 
 ".إسرائيل"نتنياهو سدة الحكم في 

ويعتمد هذا السيناريو على إصرار الجانب الفلسطيني الرسمي، مدعوماً بالتوجه الرسمي العربي، على 
وية دون توفر أدوات ضغط حقيقية على الجانب اإلسرائيلي، بينما يرتاح االستمرار في عملية التس

اإلسرائيليون إلى هذا الخيار ما دام في مقدورهم االستمرار في تهويد األرض واإلنسان، في الوقت الذي 
 .بإدارة الفلسطينيين وقمع تيارات المقاومة" صديقة"تقوم فيه سلطة فلسطينية 
إلى مناقشة احتمال رابع مرتبط بسقوط مشروع التسوية بشكله الحالي، وسقوط وفي هذا التقدير لم نجنح 

 .سلطة الحكم الذاتي، وعودة المقاومة المسلحة والمدنية لشكلها األول، وهو ما قد نناقشه في تقدير آخر
 :المقترحات

 قيام دولة الفلسطيني حول وثيقة الوفاق، التي تؤكد على" اإلجماع الوطني"إعادة االعتبار إلى . 1
 . وعاصمتها القدس1967فلسطينية بحدود 

ال " إسرائيل"، خصوصاً أن أمريكا و"مقايضة العودة بالدولة"التمسك بحق العودة، والتخلي عن سياسة . 2
 .تريدان إعطاء الفلسطينيين أكثر من حكم ذاتي؛ بغض النظر عن المسميات

" إسرائيل"، سوف يسهم في تطبيع وجود "ينية مؤقتةقيام دولة فلسط"التنبيه، من أن التوصل إلى حّل . 3
 .على مستوى العالمين العربي واإلسالمي، ويسقط حق الشعب الفلسطيني في القدس والعودة

العودة إلى خيار المقاومة، واعتماده خياراً استراتيجياً، والعمل على إعداد البنى التحتية الحقيقية . 4
 .خصوصاً مع عدم وجود أية تسوية كريمة حقيقية في األفقالفاعلة النطالقة جديدة قوية له، 
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من االستفادة من غطاء مشروع التسوية في تمرير مخططاتها في تهويد القدس " إسرائيل"منع . 5
 .والضفة الغربية، وإفراغ الدولة الفلسطينية المحتلة من محتواها

17/11/2009السبيل، األردن،   
  

   مؤقتة بحدودنرفض دولةو...  األمن إلعالن الدولةجادون في التوجه إلى مجلس: عباس
مسألة ترشح ، أن  صالح متولي،القاهرةنقالً عن مراسلها في  18/11/2009الشرق األوسط، نشرت 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئاسة، هيمنت على اللقاء الذي جمعه أمس في القاهرة مع الرئيس 
ك الرئيس الفلسطيني باالستمرار في مسيرة العمل الوطني، وبينما طالب مبار. المصري حسني مبارك

، رد أبو مازن في تصريحات للصحافيين عقب "الرئيس المنتخب"مؤكدا دعم مصر الكامل له باعتباره 
، مشيرا إلى أنه مقتنع "إنني لن أرشح نفسي ولكن لدي خطوات أخرى سأدرسها وأعلنها في حينها": اللقاء

 .لوجوده على رأس السلطة ما لم يكن هناك ما يخدم القضية الفلسطينيةبأنه ليست هناك ضرورة 
وأكد أبو مازن أنه بحث مع مبارك مجمل القضايا خاصة نتائج لجنة المتابعة العربية والمصالحة ودفع 

إن الرئيس مبارك أكد ضرورة عدم استئناف المفاوضات إال بعد وقف "وقال أبو مازن . عملية السالم
شكل كامل والعودة إلى المرجعيات التي اتفق عليها مع حكومة إيهود أولمرت السابقة، التي االستيطان ب

تشير وفق التحديد األميركي إلى أن الدولة الفلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس 
الرؤية سبق أن وأضاف أن هذه .  كيلومترا من البحر الميت ونهر األردن والمنطقة العازلة37الشرقية و

أعلنتها الوزيرة األميركية السابقة كونداليزا رايس وتمت مناقشتها مع حكومة أولمرت كما تم الحديث عن 
األراضي المتبادلة على أساس القيمة والمثل، مشيرا إلى أن هذه المسألة لم تستكمل بسبب التغيرات على 

 العربي والفلسطيني يرفض استئناف المفاوضات أبو على أن الموقفشدد و. الساحة السياسية اإلسرائيلية
  .قبل وقف االستيطان

وحول إمكانية إضافة مالحق إلى اتفاق المصالحة، قال أبو مازن إن وثيقة المصالحة عبارة عن مجموعة 
من األفكار الفلسطينية إضافة إلى أفكار مصرية، وأنه ال إضافة وال تغيير وال تبديل على هذه الوثيقة 

  . تها حركة فتح ولم توقعها حماس ألسباب تخصها رغم اطالعها عليهاالتي وقع
وبالنسبة لرؤيته لما أبدته بعض األطراف اإلسرائيلية واألميركية من استعداد للقاء مع حماس وهل يمثل 

إن هذا الحديث ال يهمنا وهناك اتصاالت مخيفة تمت في جنيف "ذلك عنصر ضغط على السلطة، قال 
لكن ما يهمنا هو ما قاله شاؤول موفاز عن .. ماس وشخصيات أميركية غير رسميةبين أعضاء من ح

وحماس بطبيعة .. إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة وإشارته إلى أنه يتوجه بكالمه هذا إلى حماس
الحال أعلنت أكثر من مرة أنها توافق على دولة بحدود مؤقتة مع تأجيل بقية القضايا ومنها القدس 

وأكد أبو مازن رفض السلطة لمثل هذه الطروحات باعتبار ذلك أمرا دون المطلوب  ."الجئينوال
  . التعبيرات اإليجابية التي صدرت عن حماس بشأنها، منتقداًفلسطينياً

وحول اقتراح فرنسا بعقد مؤتمر دولي للسالم وهل يعني ذلك قناعة أوروبية بفشل الدور األميركي، قال 
وليس لدينا مانع من حضور المؤتمر إذا وافقت ..  نريد أن نقول إن هناك فشال أميركياإننا ال": أبو مازن

 ينص على عقد مؤتمر 1860عليه أميركا وروسيا والدول العربية، خاصة أن قرار مجلس األمن رقم 
 ، مستطردا أن المشاركة في هذا المؤتمر تتطلب تحديد األرضية"في موسكو استكماال لمؤتمر أنابوليس

 .والقاعدة التي ينطلق منها حتى ال يكون مجرد مهرجان
وفيما يتعلق بتهديد وزير البيئة اإلسرائيلي بمصادرة المزيد من األراضي إذا أعلنت الدولة من جانب 

، وبغض النظر عن إعالن الدولة، مستمرة في االستيطان وقضم "إسرائيل"واحد، قال أبو مازن إن 
يومية في القدس خصوصا، حيث تواصل تدمير المنازل وتهجير األراضي الفلسطينية وبصورة 

 .واألمر خطير جدا في القدس.. الفلسطينيين
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الرئيس عباس شدد ، أن  جيهان الحسيني،القاهرةنقالً عن مراسلتها في  18/11/2009الحياة، وأضافت 
حدود الرابع من على جدية السلطة في التوجه إلى مجلس األمن الستصدار قرار بإقامة الدولة على 

ليس فلسطينياً أحادياً، بل جاء تطبيقاً لقرار اتخذته لجنة "، مؤكداً أن هذا القرار 1967 يونيو /حزيران
  ."بدعم جميع الدول العربية"وقال عباس إن هذه الخطوة تحظى  ."المبادرة العربية

  
  ولة وإنما االعتراف بإقامتهال نريد إعالن أحادي الجانب للد:  مستغرباً رد االتحاد األوروبيعريقات
رئيس دائرة ، أن  نادية سعد الدين،عماننقالً عن مراسلتها في  18/11/2009الغد، األردن، نشرت 

الجانب الفلسطيني ال يريد "شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أكد أن 
بجدية التوجه إلى مجلس األمن، بعد التشاور إعالنا أحادي الجانب إلقامة دولة فلسطينية، وإنما يدرس 
  ".مع الجهات المعنية للحصول على اعتراف منه بإقامة الدولة

وأبدى عريقات في تصريحات صحافية مشتركة مع وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير في ختام 
التحاد رئيس محمود عباس مع كوشنير أمس في عمان استغرابه من تصريح االمباحثات أجراها 

االتحاد "وبين أن  ".طلب السلطة الفلسطينية لالعتراف بالدولة، سابق ألوانه"األوروبي الذي اعتبر فيه أن 
   ". في قمة البندقية للدعوة إلقامة دولة فلسطينية1980األوروبي كان صاحب أول مبادرة العام 

لقانون الدولي في القرار الجانب الفلسطيني يتحدث عن إجراء قانوني، بحيث ورد في ا"وأضاف إن 
موضوع االعتراف بالدولة الفلسطينية "، معتبراً أن "الحديث عن خريطة الطريق وحل الدولتين) 1515(

   ". وعاصمتها القدس الشريف، هذا أوانه1967 يونيو العام /المستقلة على حدود الرابع من حزيران
  ".لسطينية تعيش بسالم وأمن إلى جانب إسرائيلآن األوان للمجتمع الدولي االعتراف بدولة ف"وأوضح أنه 

، مشيراً "كوشنير أكد خالل المباحثات على دعم فرنسا للرئيس عباس ولخيار الدولتين"وقال عريقات إن 
الجانب الفلسطيني أكد على موقفه من ضرورة قيام طلب الجانب الفرنسي بمساعدته على وقف "إلى أن 

 يسمى باالستيطان الطبيعي، في ظل قرار إسرائيلي صدر أمس ببناء األنشطة االستيطانية بما فيها ما
االستيطان يجحف بعملية السالم ويهدم ركائز "وقال إن  ". وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة900

الجانب الفلسطيني طالب بضرورة قيام أوروبا، وهي عضو في "، مشيراً إلى أن "وأسس خيار الدولتين
  ".ة الرباعية، بإلزام إسرائيل بوقف األنشطة االستيطانية واستئناف المفاوضاتاللجنة الدولي
الجانب الفلسطيني ال يضع شروطاً، وإنما يطالب بتطبيق قرارات اللجنة الدولية الرباعية "وقال إن 

  .2003، العام "الواردة في خطة خريطة الطريق
صائب عريقات قال إن ، أن  محمد يونس،اهللارام نقالً عن مراسلها في  18/11/2009الحياة، وأضافت 

، وهناك كثير من دول االتحاد األوروبي اإلتباعاعتراف أوروبا بالدولة الفلسطينية إجراء قانوني واجب "
السويد ال تقرر وحدها سياسة االتحاد األوروبي، وليست هناك "، معتبراً أن "يوافق على توجه السلطة

وأضاف أن السلطة ستطلب البحث في هذه القضية رسمياً على . "ادسياسة خارجية واحدة لدول االتح
  ."مع أن كثيراً من الدول يدعم موقفنا"المستوى الوزاري لرئاسة االتحاد األوروبي 

  
   منعت حماس االنتخاباتإذافراغ دستوري هناك لن يكون و ...استراتيجيتنا ستتوج بدولة: المالكي
ن الجانب الفلسطيني وصل أرياض المالكي، أمس، . ر الخارجية دعلن وزيأ : منتصر حمدان-رام اهللا 

 االحتالل لألراضي الفلسطينية إنهاء تنجح وال تريد أن ال تريد لعملية السالم "إسرائيل" أن قناعة إلى
 دولة فلسطينية كاملة السيادة وقابلة للحياة وفق حدود الرابع من بإقامة تسمح أنالمحتلة وال تريد 

وقال المالكي عقب اجتماعه مع المبعوثين وممثليات السفارات والقناصل  .1967 عام نيويو/ حزيران
 تماطل عبر المزيد من إسرائيل إنمن الواضح " في االتحاد األوروبي، في البيرة، األعضاءغير 

 الجانب أن ، مؤكداً" غايةأو يكون لهذه المفاوضات أي هدف أنالمفاوضات من اجل المفاوضات دون 
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 الذي يوجب التفكير بصياغة استراتيجية جديدة تسمح األمر مثل هذا االستنتاج إلىلسطيني وصل الف
  . الدولة المستقلة ذات السيادة والقدس الشرقية عاصمة لهابإقامة

 خطوات لسد الفراغ الدستوري الذي يحصل  لمنظمة التحريروشدد المالكي على أن المجلس المركزي
االنتخابات في غزة، مؤكدا انه لن يكون هناك فراغ دستوري بعد هذا  إجراء منعت حماس أنبعد 

  .األخيرةالموعد وان السلطة ستبقى كما هي وستحافظ على االنجازات التي حققتها خالل السنوات 
 18/11/2009الحياة الجديدة، 

  
  السالملجهود المبذولة لمحاولة إعادة إحياء ادمر بناء وحدات استيطانية جديدة ي :أبو ردينة

" األيام"اعتبر نبيل أبو ردينة، الناطق بلسان الرئاسة، في تصريح لـ: ب.ف.، أ"ياماأل "-القدس، عمان 
بأنه ) غيلو( وحدة استيطانية في مستوطنة 900 المصادقة على بناء اإلسرائيليقرار وزير الداخلية 

 أن تؤكد على إنماهذه االنتهاكات "، وقال " عملية السالمإحياء إعادةتدمير للجهود المبذولة لمحاولة "
 هي مستمرة في نشاطاتها وإنما عملية السالم إحياء إعادة ال تريد السالم وال تريد اإلسرائيليةالحكومة 
هذا القرار " ردينة أبو قال اإلسرائيلي لهذا القرار األميركي الرفض إلى إشارةوفي  ".االستيطانية
 غير مهتمة اإلسرائيلية بأن الحكومة أوباما باراك األميركيلرئيس  اإلى إسرائيلية هو رسالة اإلسرائيلي
 من هذا األميركيون التي عبر عنها المسؤولون األمل وبالتالي فان عبارات خيبة األميركيبالموقف 

 األنشطة من اجل وقف جميع اإلسرائيلية جدي على الحكومة أميركي ال بد من ضغط إذالقرار ال تكفي، 
  ".ما فيها النمو الطبيعي للمستوطنات وبما يشمل القدساالستيطانية ب

 اإلسرائيلية لقرار الحكومة إدانتنانعلن "وفي عمان، قال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، 
االستيطان "ن أكد أو ". وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة غيلو في القدس الشرقية المحتلة900بناء 

  ".فوظة لمفاوضات الوضع النهائي ويدمر خيار الدولتينيجحف بالمسائل المح
 18/11/2009األيام، فلسطين، 

  
  قرار استراتيجي والمصالحة..  جزء من الوطن وليس كياناً مستقالًغزة وديعة لدى مصر و: هنية

كيان " بإقامة  حماس هنية رئيس الحكومة المقالة نية حركةإسماعيلنفى  : من اشرف الهور-غزة 
وقال هنية خالل استقباله وفدا من رجال  .ن القطاع جزء من الوطن الكبيرإ غزة، وقال  قطاع في"مستقل

 "قرار استراتيجي"كد على وجود أ، و" مستقالًن غزة جزء من الوطن وليست كياناًإ"عمال المصريين األ
نجاح مصر ال خيار سواها ونحن حريصون على "وقال . لى اتفاق مصالحة داخليةإلدى حماس للوصول 

  ."انملى شاطئ األإونجاح الوزير عمر سليمان وفريقه للوصول 
شار أو . المصريين في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطينياألعمالوثمن هنية جهود رجال 

 والقانونية لكل شركات االستثمار حتى تنجح في واألمنية اإلداريةن حكومته وفرت كل التسهيالت أ إلى
 في عمله وال أحداًال تشارك " حكومته إن عدم التدخل في عمل القطاع الخاص، وقال إلىشيرا عملها، م

ن قطاع غزة خال اآلن من مراكز القوى السياسية أ هنية  وأوضح." والمشاريعاألموالتعبث في 
  ." ومشاريعهمأرزاقهملن تشارك الناس في "واالقتصادية، وان حكومته 

إلى  غزة بحاجة أن إلى، الفتا "مكسباً"ساسية لقطاع غزة يعد من المواد األي شيء يدخل أن أ إلى وأشار
  ." في مصراألشقاء وسياسية لدى وأخالقية إنسانية وديعة ألنها األشقاءكل "

 يعمل بشكل قانوني وحضاري في البلد، مجددا ترحيبه بكل الجهات التي تريد أنورحب بكل من يريد 
  . التسهيالت ستجد كلأنها وأكد غزة، إعمار

  18/11/2009القدس العربي، 
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   عند أداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستوريةنتهي ت"التشريعي"مدة والية : بحر
 أحمد بحر أن المجلس .دأكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي  :فاطمة الزهراء العويني - غزة

ستورية إلى أن يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد التشريعي القائم سيستمر في ممارسة كافة صالحياته الد
  .وحتى لحظة أداء المجلس التشريعي الجديد اليمين الدستورية حسب األصول القانونية المتبعة

وطالب بحر خالل مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بغزة، أمس، جامعة الدول العربية وكافة الدول العربية 
صائل الفلسطينية بوضع حد للنهج االستبدادي المقيت الذي واإلسالمية وبخاصة مصر وجميع القوى والف

يسعى من خالله محمود عباس وزمرته البائسة إلى تدمير النظام السياسي والدستوري في فلسطين 
  .والعبث بحقوق وثوابت شعبنا ومصالحة العليا

مجلس الوطني أو وبين بأن سليم الزعنون ال يمتلك أية صفة شرعية أو قانونية تخوله الحديث باسم ال
  .المركزي على اإلطالق النتهاء واليته القانونية بانتهاء فترة والية المجلسين  منذ سنوات طويلة

وأشار إلى أن محاوالت القرصنة على الصالحيات الدستورية للمجلس التشريعي المنتخب بهدف إحالتها 
 أن تلك المحاوالت المحمومة  تندرج واعتبر .إلى المجلس المركزي المعين فاقد الشرعية ليست بالجديدة

المستمر الذي بدأ بسلب صالحيات حكومات منتخبة وتشكيل ) االنقالب الدستوري(في إطار مسلسل 
أخرى غير دستورية وتعطيل العمل بمواد القانون األساسي وغيرها من الممارسات وصوالً إلى 

لب صالحياتها في إطار حملة شاملة وممنهجة المحاوالت الهادفة إللغاء المؤسسة التشريعية المنتخبة وس
تستهدف القضاء على النظام السياسي والدستوري في فلسطين بشكل نهائي على يد أعتى نظام استبدادي 

  .قمعي يقوده محمود عباس وزمرته البائسة 
  18/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "المركزي" قبل عقد هاتناقشلملوضع تصورات   تشكل لجنتين سياسية وقانونية التحريرمنظمة
 المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي أنتفيد مصادر فلسطينية واسعة االطالع  : اشرف الهور-غزة 

سينعقد في منتصف الشهر المقبل، سيتخذ قرارا بتمديد والية الرئيس محمود عباس لحين عقد انتخابات 
  . بعدجديدة، وان مشاورات القيادة بحل المجلس التشريعي لم تنته

 في رام اهللا قبل األخيرن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير شكلت خالل اجتماعها أ "القدس العربي"وعلمت 
 سياسية، لوضع تصورات تطرح على القيادية الفلسطينية لمناقشتها وأخرىيومين لجنتين واحدة قانونية، 

  .قبل عقد جلسة المركزي
 القانوني في مناطق السلطة الفلسطينية، ما بعد الرابع وستضع اللجنة القانونية تصورا عن الوضع

 لم يتم إذا يناير القادم، وهو تاريخ انتهاء والية الرئاسة والمجلس التشريعي، /والعشرين من كانون الثاني
  . تشريعإلىالتوصل لحل للخالف الفلسطيني الداخلي، من ناحية طرق سن القوانين التي تحتاج 

 من "إسرائيل"ياسية تصورا شامال لمستقبل العملية السياسية في ظل تهرب فيما ستضع اللجنة الس
  . التي ظهرت مؤخراأبيب لمواقف تل األمريكياستحقاقات عملية السالم، والدعم 

مين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، والعضو المراقب في اللجنة التنفيذية بو يوسف األأ واصل .قال دو
يمأل المجلس " أنفلسطينية لم تطرح حل المجلس التشريعي، وان ما هو مطروح  القيادة الأنللمنظمة 

ن المجلس التشريعي أ، على اعتبار "المركزي لمنظمة التحرير الفراغ الدستوري في المرحلة المقبلة
 توكل هذه المهمة التشريعية أنن ما هو مطروح ألى إبو يوسف أ وأشار. كثر من عامينأمعطل منذ 
  . ما بقي الوضع الفلسطيني على ما هو عليهإذاركزي للمجلس الم

  18/11/2009القدس العربي، 
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  "التشريعي" مهام  التحريرخبراء قانون يؤكدون أن الوضع الحالي ال يسمح أن تتولى منظمة
أن الوضع الحالي في ظل " فلسطين"أكد خبراء قانونيون في أحاديث منفصلة لـ : تقرير آمنة غنام-غزة 
م ال يسمح أن تتولى المنظمة مهام المجلس التشريعي، والسلطة الفلسطينية لنقص في كثير من االنقسا

البنود التي تجعلها مخولة لهذا الجانب، مشيرين إلى أهمية رأب الصدع الداخلي، ومن ثم الحديث عن 
  .قضايا أخرى 

للمنظمة نشأ لتنظيم العديد علي السرطاوي أن القانون األساسي  .ويوضح الخبير في الشؤون القانونية د
من االعتبارات والعديد من المؤسسات داخل األراضي الفلسطينية، ففي حال تعذر عقد أي انتخابات 

ف والتي وقعت .ت.داخل األراضي الفلسطينية فهذا يعني أن تعود األمور لإلطار األوسع والمتمثلة في م
السلطة الفلسطينية تأسست بموجب أوسلو " :ويوتابع السرطا .أوسلو وكل ما تحتويه من قرارات وبنود

 هذا يعني أنها ستكون المتصرف األول في أمور الحكم ،ولكن في حال تولت المنظمة مهام السلطة
  ".الداخلي

الخبير القانوني تيسر فتوح يرى أنه في حالة انتهاء مدة المجلس التشريعي وعدم عقد االنتخابات سيصبح 
، مما يجعل اإلشراف والمركزية في يد منظمة التحرير لتشرف على هناك فراغ قانوني ودستوري

   .مؤسسات الوطن باعتبارها الجهة التي تملك الصالحية
قد تعمل المنظمة باعتبارها اإلدارة المخولة من قبل السلطات العليا في البالد للتحكم في الشؤون " :وقال

".  الداخلي والتي تتعلق باألجندة الفلسطينية ككلالداخلية من أجل تجديد الكثير من النقاط على الصعيد
ولكن في ظل الوضع الحالي والذي تعيشه القضية الفلسطينية فإن الوضع ال يتم انجازه في هذه " :وتابع

الصورة بل يجب التجديد في هيكل المنظمة باإلضافة إلى استبدال العديد من القوانين القديمة بما هو جديد 
   ".طورات التي تجري على الساحةوبما يتناسب مع الت

وذكر أن المنظمة هي البيت الشرعي الذي يحتضن الكل الفلسطيني سواء من داخلها أو من الفصائل 
األخرى، كما تنظم العالقة واالرتباط بين الفصائل، ولذلك يجب إحياء المنظمة بالعودة لقانونها األساسي 

من القوانين التي ال تتناسب مع وضع الحالة الفلسطينية وتغيير بعض الخطوط التي اندرج تحتها الكثير 
  ".في الوقت الحالي

عبد اهللا أبو عيد أن من المفترض  .ويرى أستاذ القانون الدولي والعالقات الدولية في جامعة بيت لحم د
أن تكون المنظمة هي األم لكل الفصائل والشرائح في الشعب الفلسطيني، ولكن المنظمة غُيبت بعد 

كما أكد أبو عيد أن . يعها ألوسلو وأصبحت هامشية واآلن يعملون على إحيائها لتحقيق النوايا المبيتة توق
من يحدد هذا الجانب ال يتمثل في سلطة أو مؤسسة بعينها، بل المصالحة الفلسطينية، وإنهاء االنقسام هو 

ية موحدة يمكن من خاللها المحرك والدافع األساسي للقضاء على هذه المعضلة والتوصل لصيغة قانون
  .في القضايا المعلقة" وضع النقاط على الحروف "ضبط الحالة الفلسطينية و

  18/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

 تل أبيب تعرض على السلطة توسيع سيطرتها في الضفة
 لألنباء، عن مصادر فلسطينية وصفتها بالموثوقة أمس،) قدس نت(نقلت وكالة : عبد القادر فارس -غزة 

أن قيادة السلطة الفلسطينية تلقت عرضا إسرائيليا بتوسيع سيطرتها على مناطق في الضفة الغربية، 
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، . إضافة إلى اإلفراج عن عدد من األسرى الفلسطينيين

الضفة إداريا وليس إن الحكومة اإلسرائيلية أبدت استعدادها بمنح السلطة المزيد من النفوذ على مناطق 
  أمنيا، وذلك عبر تقديم تسهيالت اقتصادية ورفع الحواجز العسكرية التي ما زالت تعيق حركة تنقل 
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 وافقت على اإلفراج عن دفعة من األسرى "إسرائيل"مشيرة كذلك إلى أن . المواطنين بين المدن
 .الفلسطينيين دون تحديد عدد معين

  18/11/2009عكاظ، 
  

   في الضفة الغربية للقضاء بسبب ارتكاب مخالفاتاألمنعناصر  من 42 إحالة
ن جهاز االستخبارات العسكرية قام أمس أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية  أ: اشرف الهور-غزة 

 المدعي العام العسكري، بتهم مخالفة القانون، وانه تم طرد إلى األمن أجهزة أفراد من 42 بإحالةمؤخرا 
 أفراد شكوى ومخالفة ضد 81 من أكثر تلقت أنهاوذكرت الوزارة في بيان لها  .دمةثالثة منهم من الخ

  .كتوبر الماضيينأ /األول تشرين أواخر سبتمبر وحتى /أيلول منذ شهر األمنية األجهزةفي 
  18/11/2009القدس العربي، 

  
  لفلسطين وتعتبره تأكيداً على السيادة" رمز بريدي"حكومة هنية ترحب بتخصيص 

 رحبت حكومة الوحدة الوطنية المقالة بقرار االتحاد العالمي للبريد تخصيص رمز بريدي لفلسطين :غزة
يوسف المنسي، وزير االتصاالت وتكنولوجيا . وقال د. أسوة بباقي دول العالم األعضاء في االتحاد

ا تعتبره تأكيداً إن الوزارة إذ ترحب بهذا القرار المهم؛ فإنه: "المعلومات بغزة، في تصريح مكتوب له
على السيادة، ومؤشراً للتعامل مع فلسطين ككيان مستقل األمر الذي سيحسن من الخدمات البريدية 

  .، على حد تعبيره"وسيزيد من التدفق البريدي إلى فلسطين
ودعا اتحاد البريد العالمي بأن يساهم في تطوير قطاع البريد الذي تعرض ألضرار فادحة في قطاع غزة 

  .إجراءات االحتالل والحرب المدمرة والحصار الخانقنتيجة 
  17/11/2009 قدس برس،

  
   القضاء على حماس كاذبة "إسرائيل"طلبت من   السلطةأنإدعاءات ليبرمان : فتح .3

ما جاء على لسان وزيـر      ، جمال محيسن " فتح"نفى عضو اللجنة المركزية لحركة       :نسمة حمتو  - غزة
قادة السلطة الفلسطينية مارسوا ضـغوطاً كبيـرةً        "ان والتي قال فيها إن      خارجية االحتالل أفيغدور ليبرم   

ـ ) إسرائيل(على   مؤكـداً أن   ، خالل الحرب األخيرة على قطاع غـزة      " حماس"حركة  " سحق"وطالبوها ب
هذه اإلشاعات جاءت بعد رفض العودة لمفاوضات التسوية قبل التجميد الكامل لالستيطان فـي الـضفة                

  .لمحتلةالغربية والقدس ا
ـ     فـال  ، نتحدى ليبرمان في إعالن إثباته لهذه اإلدعاءات      : "أمس، "فلسطين"وقال محيسن في تصريحات ل

مشدداً على إدانة حركتـه لكافـة الجـرائم         ، "يمكن لنا أن نبيع الشعب الفلسطيني في غزة أو نتخلى عنه          
  .اإلسرائيلية التي ارتكبت خالل الحرب

علـى  " حمـاس "أن حركته تنتظر توقيع حركة      " فتح"مركزية لحركة   أكد عضو اللجنة ال   ، في سياق آخر  
معبراً عن أمله في أن تستجيب األخيرة للمبادرة المـصرية إلنهـاء حالـة              ، الورقة المصرية للمصالحة  

  .ومجابهة المخاطر اإلسرائيلية المتمثلة باالستيطان وتهويد المدينة المقدسة، االنقسام
  18/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  توقيع حماس على اتفاق المصالحة قبل او بعد عيد االضحى المبارك: واديةال .4

أنه يتوقع  " ياسر الوادية . " ذكر رئيس وفد الشخصيات المستقلة الى حوار القاهرة د         : حسن دوحان  -غزة  
 المبارك على ابعد تقدير، مشيراً      األضحىتوقيع حركة حماس ورقة المصالحة المصرية قبل أو بعد عيد           
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جود اتجاه للتجاوب من قبل اطراف عديدة داخل حركة حماس للتوقيع على الورقة المـصرية دون                 و إلى
  .تعديل
لقد اقترحنا كشخصيات مستقلة خالل لقاءاتنـا مـع         " الحياة الجديدة "في تصريح خاص لـ     " الوادية"وقال  

ـ                ى الورقـة   قيادات مختلف فصائل العمل الوطني وقيادتي حركتي فتح وحماس ان يجـري التوقيـع عل
المصرية كما هي دون اي تعديل ودون اضافة اي مالحق لها النها تشكل القاسم المـشترك بـين الكـل                   

  .الفلسطيني، مشيراً الى موافقة حماس وفتح وتجاوب المصريين مع مقترحهم
انه تم اخذ وعودات من الجانب المصري ان يتم اخذ مالحظات حركـة حمـاس فـي                 " الوادية"واوضح  

الل عملية تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، مؤكداً رفض مصر المطلق الحـديث عـن ملحـق                االعتبار خ 
  .لالتفاق

  18/11/2009الحياة الجديدة، 
  

  بالعالقات األخوية  في لبنانمواجهة التوطين: الجهاد .5
األجواء العامة "في لبنان ابو عماد الرفاعي باسم الحركة بـ" الجهاد االسالمي"رحب ممثل حركة 

النائب وليد جنبالط ، ومن قبله الوزيرة السابقة " اللقاء الديموقراطي"يجابية التي أشاعها مؤخرا رئيس اإل
السيدة بهية الحريري، حول أوضاع الالجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على إنصافهم 

 هذا الملف عن التجاذبات أفضل طريقة لمواجهة التوطين، وتحييد"واكد أن ". وإقرار حقوقهم المدنية
السياسية الداخلية، هو في بناء عالقات أخوية بين الشعبين اللبناني ـ والفلسطيني، وفي تفعيل لجنة 
الحوار اللبناني ـ الفلسطيني المشترك، والوقوف على معاناة الالجئين الحياتية عن قرب، واإلسراع في 

ة الناس من وإلى المخيمات، عبر إزالة كل القيود التي عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وتيسير حرك
تنعكس المواقف اإليجابية في البيان الوزاري الذي تعده "وتمنى أن  ". تعيق حرية الحركة والتنقل

  ".  النجاح والتوفيق في مهامها"الحكومة الجديدة، كما تمنى لها 
 18/11/2009السفير، 

  
   أسرى محررين ثمانية بينهم  من أنصار حماس13يعتقل " أمن الضفة" .6

اعتقلت خـالل اليـومين      أكدت مصادر مطلعة أن األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام اهللا          :الضفة الغربية 
في محافظات طولكرم والقـدس ونـابلس       " حماس" من أنصار حركة المقاومة اإلسالمية       13الماضيين،  

  .ن أسرى محرري8والخليل وقلقيلية بالضفة الغربية بينهم 
   18/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
   مستعمرة20 وحدة استيطانية في أالف 6 تسوق لـ "إسرائيل" .7

نشرت وزارة االسكان االسرائيلية أمس مناقـصات علنيـة         : وكاالتالحسن مواسي و   - فلسطين المحتلة 
ن واحد   مستوطنة يهودية في انحاء فلسطين المحتلة في ا        20 االف وحدة سكنية جديدة في       6لتسويق نحو   

وقالـت  .  وحدة في القدس المحتلة ، حسب الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت           1117، منها   
 ،  إسـرائيل يديعوت ان المناقصات التي نشرتها وزارة االسكان بالتعاون مع ما يسمى بادارة اراضـي               

 349  و فـوت  وحدة في رحو   336  و  وحدة في بئر السبع    842  و  وحدة في القدس المحتلة    1117تشمل  
  . وحدة في تل ابيب188  ووحدة في ريشون لتسيون

  18/11/2009الدستور، 
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   في المنطقةاإلستراتيجيةسيغير األوضاع " حيتس"إكمال منظومة صواريخ : باراك .8
المضادة ) السهم" (حيتس"اعتبر وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أنه عندما تدخل منظومة صواريخ 

ستتغير صورة األوضاع االستراتيجية في المنطقة، ما سيتيح "تية الخدمة العملية للصواريخ البالس
إلسرائيل التوصل إلى تسوية سياسية مستقرة من خالل إبداء قدر أكبر من المرونة مع الحفاظ على قوة 

  ".ردعها
ة إلجراء أمس إنه يجب عدم تفويت الفرص" مؤتمر إسرائيل للطيران والفضاء"وقال في كلمة ألقاها في 

مفاوضات مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين للشعبين، وأيضاً عدم إهمال الساحة السورية 
  ".ومحاولة إبعاد سورية عن دائرة الدول المتطرفة"

أمس أن ثمة رضى في المؤسسة األمنية من وتيرة التقدم في مشروع " هآرتس"على صلة، أفادت صحيفة 
ناعات العسكرية إن المنظومة الجديدة ستكون قادرة أيضاً على اعتراض وتقول الص". يةالقبة الحديد"

حزب "اإليرانية التي تقول إسرائيل أنها في حوزة " غراد"و " فجر"قذائف الكاتيوشا من لبنان أو صواريخ 
  .في لبنان" اهللا

حدد من  مليون دوالر في المشروع إلنتاج بطاريتي صواريخ وعدد م230وتم حتى اآلن استثمار نحو 
  . ألف دوالر50وتقدر كلفة كل صاروخ اعتراضي من هذه المنظومة بـ. الصواريخ المعترضة

  18/11/2009الحياة، 
  

  بيريز يدعو عباس للسيطرة على شعبه قبل االستعانة بمجلس األمن .9
إثبات " دعا الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز في بوينس ايرس امس، السلطات الفلسطينية الى :ا ف ب

وقال  . قبل السعي للحصول من مجلس االمن الدولي على اعتراف بدولة مستقلة" نها تسيطر على شعبهاا
واضاف ". عليها ان تثبت انها تسيطر على شعبها نفسه"بيريز امام المجلس األرجنتيني للعالقات الدولية 

من االمم (ى قرار سنســعى للحصول عل: ال يكفي القول"في اليوم االخير لزيارته الى األرجنتين 
اذا تحلى الفلسطينيون بالصبر والجدية في التفاوض، فسيحصلون على ما "وتابع بيريز  )". المتحدة
 ". يريدون

 18/11/2009السفير،    
  

  "خطر إيران"نتنياهو يتفقد غواصة نووية ويحذر من  .10
إيران مسلحة " خطر"يداً من بنيامين نتنياهو، أمس، تحذيراً جد" اإلسرائيلي"أطلق رئيس الوزراء : )ب.أ(

 .يمكن تجهيزها بصواريخ تحمل رؤوساً نووية" إسرائيلية"نووية، وذلك مباشرة بعد أن تفقد غواصة 
وأكد خبراء  .من ألمانيا" إسرائيل"اشترتها " دولفين"وتفقد نتنياهو واحدة من ثالث غواصات من فئة 

استمرت في " إسرائيل"لها قدرات نووية، ولكن وتقارير صحافية في الغرب أن هذه الفئة من الغواصات 
ألمانيا على " إسرائيل"وأوصت  .سياسة االمتناع عن تأكيد أو نفي أي شيء يتعلق بقدراتها النووية

  .غواصتين إضافيتين من هذا الطراز
 المجهزة" ايالت" "اإلسرائيلية"وبعد زيارته للغواصة، قام نتنياهو برحلة على متن السفينة الحربية 

أنها " إسرائيل"بالصواريخ والتي قادت الشهر الماضي عملية مطاردة واحتجاز سفينة تجارية زعمت 
  ".اإلسرائيلية"كانت تحمل شحنة أسلحة إلى حزب اهللا اللبناني، الذي نفى صحة المزاعم 

األوسط ، والسالم في الشرق "إسرائيل"أن الخطر الذي تمثله إيران عظيم جداً بالنسبة ل"وصرح نتنياهو 
  "!والعالم بأسره

  18/11/2009الخليج، 
  



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1616 :        العدد       18/11/2009األربعاء  :التاريخ

  "ألسباب دينية"العسكرية  يرفضون تأدية الخدمة من الشباب اإلسرائيليين % 19 :معطيات .11
 19يستدل من معطيات نشرها قسم القوى البشرية في جيش االحتالل اإلسرائيلي، بـأن              : القدس المحتلة 

ية الخدمة العسكرية اإللزامية يرفضون تأديتهـا ألسـباب         في المئة من الشباب اإلسرائيلي المرشحين لتأد      
  .دينية

وذكر مركز قسم القوى البشرية في الجيش اإلسرائيلي أمير بوغوبسكي أمس خالل مداخلة له أمام لجنة                
 في المئة من المرشحين ألداء الخدمة العـسكرية،         19الخارجية واألمن التابعة للكنيست اإلسرائيلي، أن       

م منها بحجة التدين، وأنهم طلبة في مدارس دينية، وذلك خالل بحث اللجنة تمديد قـانون                يطلبون إعفاءه 
  .المتعلق بتجنيد طالب المعاهد الدينية اليهودية" طال"

أن توصيات اللجنة لم تفشل فيما يتعلق بتجنيد الشباب         " طال"واعتبر القاضي تسفي طال الذي ترأس لجنة        
  .ات إسرائيل المتعاقبة التي لم تقم بتطبيق توصيات اللجنة المذكورةالمتدينين وان الذي فشل هو حكوم

 في المئة مـن الـشباب       25، بأن   ")كاديما"حزب  (وفي هذا السياق رجح عضو الكنيست يوحنان فلسنر         
اليهود المرشحين لتأدية الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي، سيتم إعفائهم فـي غـضون الـسنوات                

  .العشر المقبلة
  18/11/2009مستقبل، ال

  
   ماليين دوالر لمن يدلي بمعلومات تؤدي لتحديد مكان شاليط10جمعية إسرائيلية تعرض  .12

 ماليين دوالر على كل من يدلي بمعلومات حول مكان أسر 10عرضت جمعية إسرائيلية مبلغ : غزة
تصال بآالف المواطنين باال" ولد للحياة"وتقوم جمعية تطلق على نفسها  .الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط

وتعتبر هذه الجمعية إحدى المنظمات . الفلسطينيين في غزة عارضة عليهم تقديم معلومات عن شاليط
  .الجماهيرية التي تشكلت في اآلونة األخيرة داخل إسرائيل للمطالبة بحث الجهود من أجل إطالق شاليط

تنطلق من افتراض " ولد للحياة"معية في عددها الصادر أمس أن ج" يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 
تقديم "مفاده أن األزمة االقتصادية والضائقة التي يعيشها سكان القطاع قد تدفع ببعضهم لالتصال و

  ". المعلومة الذهبية
 18/11/2009الشرق األوسط، 

  
   ويحاصر حوالي نصف السكان"إسرائيل"الفقر يتزايد في : استطالع .13

سرائيليين من ان سياسة حكومتهم قد تدفعهم نحو حافة الفاقة، بينما ال  يخشى حوالي نصف اال:تل ابيب
ينعم باالمن اال ربع السكان االسرائيليين فيما يتعلق بوضعهم االقتصادي، وذلك وفق ما توصلت اليه 
. عملية مسح اجراها المنتدى، وهو ائتالف لمنظمات خيرية اجتماعية، في اليوم العالمي الستئصال الفقر

 . يوم تحييه دول العالم اجمع، وقد اقره البرلمان االسرائيلي رسميا بمبادرة من المنتدىوهو
وقال ربع الذين خضعوا لالستقصاء انهم خفضوا من مصروفاتهم في .  اسرائيلي500وسأل االستطالع 

 .العام الماضي، بمن فيهم اناس قاموا بتخفيض المصروفات على الطعام والغذاء
ئة من الذين تناولهم االستطالع انه ال يمكن أن ينصب اللوم بشأن الفقر على الفقراء  في الما77وقال 

 .بصفة خاصة، فالحكومة االسرائيلية مسؤولة عن مساعدة الفقراء لتجنب دائرة الفاقة
  17/11/2009القدس، فلسطين، 

 
  جدايرون إن األمور داخل األحزاب تدار بشكل فاسد  اإلسرائيليين من% 61": يديعوت" .14

 بالمئـة مـن االسـرائيليين       67 في اسرائيل ان     2009أظهر مقياس الفساد للعام     :  بترا –القدس المحتلة   
، وفـق صـحيفة     " العالي جـدا  "و" العالي"يصفون مستوى الفساد العام لمؤسسات الحكم في اسرائيل بين          
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مئـة مـن     بال 61وبحسب المعطيات التي نـشرت أمـس فـان           . يديعوت احرونوت االسرائيلية أمس   
 بالمئـة   39االسرائيليين يرون ان االمور داخل االحزاب االسرائيلية تدار بشكل فاسد جدا في حين راى               

 37فاسدة تلتها المؤسسات الحكومية والوزارات االسرائيلية بنسبة        ) البرلمان(من االسرائيلين ان الكنيست     
 في مقيـاس    6,1ث حصلت على درجة      في مستوى الفساد حي    32عالميا احتلت اسرائيل المرتبة      .بالمئة

  .الفساد العالمي وفق ما ذكرته يديعوت احرونوت
  18/11/2009الدستور، 

  
   تركية في أنقرة-تدريبات عسكرية إسرائيلية  .15

 أكد مسؤول أن إسرائيل وتركيا أجرتا تدريبات عسكرية مشتركة في أنقرة هي : أ ف ب-القدس المحتلة 
ئيل من مناورات جرت الشهر الماضي، مما أثار خالفاً ديبلوماسياً بين األولى منذ استبعدت تركيا إسرا

  .البلدين
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن وحدات من الجيشين اإلسرائيلي والتركي أجرت مناورات 

وساد التوتر العالقات بين . بحث وإنقاذ في أنقرة في الفترة بين الثالث والخامس من الشهر الجاري
الماضي عندما شنت أنقرة موجة غير مسبوقة من االنتقادات ) يناير(لدين الحليفين في كانون الثاني الب

  .للدولة العبرية بسبب حربها المدمرة على غزة
واستبعدت تركيا الشهر الماضي إسرائيل من مناورات عسكرية مشتركة، وقالت إن العالقات الثنائية 

  .في غزة، وأحيت عملية السالم مع الفلسطينيين" المأساة االنسانية "ستبقى متوترة إال إذا أنهت إسرائيل
  18/11/2009الحياة، 

  
   بعدم تجميد االستيطان تتحدى الواليات المتحدة"إسرائيل": ل تايمزاالفايننش .16

 900تناولت معظم الصحف البريطانية اليوم خطط حكومة بنيامين نتنياهو القامة           : مصطفى حمو  - لندن
  . والموقف االمريكي من ذلك1967انية في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل عام وحدة استيط

قالت صحيفة الفاينشيال تايمز ان اسرائيل القت بالضغوط االمريكي جانبا ومضت في خططها باصدار              و
 توتر  الموافقة االولية القامة هذه المساكن على االراضي الفلسطينية المحتلة في خطوة يمكن ان تزيد من              

ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم منظمة مراقبة االستيطان االسـرائيلية هاجيـت             .االوضاع في المنطقة  
استفزاز صريح من قبل نتنياهو الهدف منها تدمير فـرص المفاوضـات مـع              "اوفران ان هذه الخطوة     

  ".الفلسطينيين
  18/11/2009بي بي سي، 

 
  االحتالل يهدم منزلين في القدس  .17

هدمت بلدية االحتالل اإلسرائيلي أمس، مبنيين سكنيين في أحياء من متفرقة            :)وكاالت( – ةحتلالقدس الم 
القدس المحتلة، يعود أحدهما للمقدسي عطية أحمد حسين قراعين الكائن بمنطقة وادي الدم ببيت حنينـا،                

  .واآلخر للمواطن جبريل نصار
مواطن جبريل نصار بحي وادي قدوم بمنطقة سلوان        كما هدمت بلدية االحتالل أمس، منزالً يعود لعائلة ال        

  . متراً مربعا120ًوالمكون من أربع شقق ومساحته 
18/11/2009صحيفة فلسطين،   
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  ساوم مرضى غزة للسماح لهم بالعالج مقابل التعاون معهااالحتالل ي .18
 ال  اإلسرائيليةقالت مصادر امنية فلسطينية في قطاع غزة ان اجهزة االستخبارات            : اشرف الهور  - غزة

تزال تواصل حملة ابتزازها للمرضى من القطاع، من خالل عرضها عليهم التعاون معها مقابل اعطائهم               
  .تصاريح بالسفر

 االمنية عن مصادر امنيـة رفيعـة فـي غـزة تأكيـدها ان               المتخصص في الشؤون  ' المجد'ونقل موقع   
المخابرات االسرائيلية تعمل على استدعاء المرضى اصحاب التحويالت الطبية الى مستـشفيات الـضفة              
الغربية، ومشافي اسرائيل وتقوم بابتزازهم من خالل عرض التعاون مع المخـابرات مقابـل الـسماح                

  .بالعالج
خابرات االسرائيليين يقومون بحجز المريض لساعات داخل مـا يـشبه           وبحسب المصدر فان ضباط الم    

الزنزانة ثم يخرجونه لمقابلة احد الضابط الذي يكني نفسه باسم عربي ويحاول جمع اكبـر قـدر مـن                   
  .المعلومات من المريض

18/11/2009القدس العربي،   
  

  سرىيطالب بالتحقيق بممارسة االحتالل تجارب طبية على األ" مركز حقوقي" .19
لحقوق اإلنسان بالحقيق فوراً بقيام وزارة الصحة اإلسرائيلية        " سواسية"طالب مركز   :  سمير حمتو  -غزة  

بإجراء تجارب طبية خطيرة على أسرى فلسطينيين كعينات مخبرية حية لتجريب األدوية الجديدة المنتجة              
  . في مختبراتها

إن إسرائيل تقوم باستغالل األسرى كعينات      "وقال المركز في بيان صحفي تلقت الدستور نسخة عنه أمس           
، مؤكداً أن هذا األمر يتنافى      "مخبرية حية على األسرى وقياس تأثيراتها على الوظائف الحيوية ألجسامهم         

مع أخالقيات مهنة الطب األساسية التي تتلخص في إنقاذ حياة المريض وتخليصه من كل مـا يمكـن أن              
  .يؤثر في وضعه الصحي

18/11/2009الدستور،   
  

  يحذر من مخاطر تقليص إمدادات الغاز إلى غزة" مركز حقوقي" .20
أن قوات االحتالل شددت من القيود التي " مركز الميزان لحقوق اإلنسان"قال :  عبد الغني الشامي-غزة 

الماضي، بحيث قلصت من الكميات ) أكتوبر(تفرضها على إمدادات الغاز المنزلي منذ بداية تشرين أول 
  . دة التي كانت تسمح بمرورهاالمحدو

وأشار المركز إلى أن سلطات االحتالل واصلت تقليص الكميات التي تسمح بمرورها، حيث بلغ إجمالي 
 طناً من 457الجاري ) نوفمبر(الكميات التي سمحت بمرورها خالل النصف األول من تشرين ثاني 

    . من إجمالي حاجات سكان القطاع اليومية%10.7 طنا يومياً وهي ال تتجاوز ما نسبته 30الغاز بواقع 
 طناً يومياً 280وحسب مصادر في وزارة االقتصاد الوطني فإن حاجة سكان قطاع غزة تقدر بحوالي 

  . من غاز الطهي
كما حذر المركز الحقوقي المجتمع الدولي من مغبة االستمرار في تجاهل الكارثة اإلنسانية المتصاعدة 

 القيام بواجباته القانونية واألخالقية تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، ألن في قطاع غزة، وعجزه عن
  .عجزه وتجاهله شجعا دولة االحتالل على المضي قدماً في جرائمها، حسب تعبيره

17/11/2009قدس برس،   
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  في الضفة وغزة" األونروا"إضراب شامل يشل مرافق  .21
في الضفة ) األونروا(لمدارس والمؤسسات التابعة لوكالة شل اإلضراب الشامل ا : رائد الفي-غزة 

  . الغربية وقطاع غزة، احتجاجاً على عدم زيادة رواتب الموظفين وتقليص الخدمات المقدمة لالجئين
ودعا في .  في المائة99إن نسبة التزام العاملين باإلضراب تجاوزت " األونروا"وقال اتحاد الموظفين في 
 مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة، أمس، الجميع إلى االلتفاف حول هذه بيان وزعه على هامش
إن أي خرق لهذا اإلضراب يعتبر خروجا عن الجماعة ويسبب ضعفا لمطالبنا "الخطوة النقابية، وقال 

 ألف 16ويشمل اإلضراب نحو ". هناك إجراءات مستقبلية لتحقيق هذه المطالب"، مؤكدا أن "العادلة
باإلضافة إلى نحو ألفي موظف ) موظفون دائمون(والقطاع يعملون على نظام التثبيت موظف في الضفة 

  . يعملون في أقسام الطوارئ
18/11/2009الخليج،   

   
 يطالبون باالعتراف بنقاباتهم " المهنيون الفلسطينيون: "لبنان .22

ية بتشريع وضع الفلسطينيين  للمهنيين الفلسطينيين مؤتمراً طالب فيه الدولة اللبنانالديمقراطيعقد التجمع 
ورأى أن هناك قناعة . من أصحاب المهن الحرة واالعتراف بنقاباتهم الموجودة على األراضي اللبنانية

تترسخ لدى المسؤولين اللبنانيين بضرورة إقرار الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين، داعياً المجلس النيابي 
لصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في لبنان بعين والحكومة والكتل النيابية إلى أخذ األوضاع ا

االعتبار، والعمل على إقرار حق العمل والتملك وإعمار مخيم نهر البارد ومنح األوراق الثبوتية لفاقديها 
 .  وتحسين شكل الحياة والتعاطي مع المخيمات

18/11/2009السفير،   
 

 وضات اتحاد العاملين في األونروا يعلن فشل المفا: لبنان .23
لم تسفر المفاوضات التي جرت بين اتحاد العاملين في وكالة األونروا مع :  عمر ابراهيم- البداوي

ودفع فشل . االدارة العليا للمنظمة عن أي تقدم في موضوع زيادة تعويضات نهاية الخدمة للعاملين
ر اعتصام نفذوه امام المفاوضات باألساتذة في مخيمي البداوي والبارد الى اتخاذ خطوات تحذيرية عب

 . مكتب مدير االونروا في البداوي، محذرين من اللجوء الى التصعيد في حال لم يصر الى تلبية مطالبهم
وفي ختام االعتصام الذي استمر زهاء الساعة من الوقت، رفعت مذكرة إلى مدير عام األونروا تالها 

نهاية الخدمة للعاملين في األونروا وحمايتهم رئيس االتحاد عبد اهللا الخطيب، للمطالبة بتحسين تعويض 
من التضخم واالزمات االقتصادية، ومواءمة التعليم مع الدولة المضيفة من حيث الدوام وشروط العمل 

 . والمنافع الجانبية، وإنصاف العاملين بالدرجات المستحقة
18/11/2009السفير،   

   
   "اإلنسانالجمهورية الفرنسية لحقوق جائزة " تحصل على "المنظمات األهلية الفلسطينية" .24

قررت هيئة المحلفين المؤلفة من اللجنة االستـشارية الوطنيـة الفرنـسية لحقـوق              :  سمير حمتو  -غزة  
 ، اختيـار شـبكة المنظمـات       2009اإلنسان، الخاصة بجائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق اإلنسان للعام         

وورد في القرار الذي تـسلمته الـشبكة ان         . أنحاء العالم األهلية الفلسطينية ضمن خمسة فائزين من كافة        
هيئة المحلفين وجدت ان العمل الذي تقوم به الشبكة من اجل حماية وتعزيز حقوق اإلنسان وفقا لـروح                  

  .اإلعالن العالمي لحقوق االنسان يستحق هذه الجائزة
وق االنسان فـي بـاريس فـي    وسيقوم وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير بتسليم الشبكة جائزة حق         

بمناسبة الذكرى الحادي والستون لإلعالن العـالمي       "األسبوع الذي يتخلله العاشر من كانون أول المقبل         
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 ألف يورو كمساهمة لتنفيذ أنـشطتها فـي         15كما سيتم منح الشبكة جائزة مالية قدرها        " لحقوق االنسان 
  .مجال الدفاع عن الحريات وتعزيز حقوق االنسان

 منظمة أهلية تعمل في     132 إلى ان الشبكة تعتبر تجمع ديمقراطي مدني مستقل يضم في عضويته             يشار
حقول إنسانية واجتماعية وتنموية مختلفة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ، وتهدف إلـى إسـناد                 

لتنمية المستدامة  وتمكين المجتمع الفلسطيني في إطار تعزيز المباديء الديمقراطية والعدالة االجتماعية وا          
  .واحترام حقوق االنسان

18/11/2009الدستور،   
  

  احتجاجاً على تقليص خدمات األونرواموظفين الفلسطينيين للاعتصامات : صور .25
 في منطقة صور اعتصاماً أمام مكتب الوكالة في المدينة "األونروا"نفذ الموظفون في وكالة : رصو

وسلم المعتصمون مذكرة موجهة الى المفوض . صائل الفلسطينيةبمشاركة ممثلين عن اللجان الشعبية والف
العام لألونروا عبر مدير مكتب صور فوزي كساب، أدانوا فيها سياسة االستشفاء المعمول بها والنقص 
الممنهج بالتجهيزات المدرسية من كتب وأثاث ومعدات اساسية واإلهمال الكامل بسياسة مراقبة اعمار 

وأعلن المعتصمون في مذكرتهم االلتزام الكامل ببرنامج . ليص في الخدمة االجتماعيةابنية المدارس والتق
ما هو اال تمهيد إلعالن نزاع "واعتبروا هذا البرنامج . التحرك الذي قرره رؤساء اتحادات العاملين

العمل مع إدارة الوكالة، التي ستتبعها خطوات تصعيدية متدرجة تصل الى اإلضراب المفتوح إذا 
 . "ستمرت اإلدارة في عدم االستجابة لمطالب العاملين العادلةا

كما ناشدوا الحكومة اللبنانية الوقوف الى جانب قضيتهم العادلة للضغط على المجتمع الدولي الستمرار 
معلنين عن تنظيم اعتصام في . حماية األونروا لتقدم خدماتها المعنوية والمادية وحمايتها من االنهيار

 . كانون األول استكماال للتحركات المطلبيةالثالث من
18/11/2009السفير،   

  
  االحتالل يمنع صحفياً فلسطينياً من السفر لتسلّم جائزة دولية .26

رفضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي منح الصحفي الفلسطيني طالل أبو رحمة مراسل شبكة  :غزة
شمال قطاع " ايرز"بر معبر بيت حانون في قطاع غزة تصريح للسفر ع" سي ان ان"األخبار األمريكية 

  .غزة لتسلم جائزة دولية حاز عليها مؤخراً
البريطانية المتخصصة في تغطية الحروب، حيث كان " مارتن أدلر"وكان الصحفي أبو رحمة فاز بجائزة 

من المقرر أن يتوجه إلى لندن في التاسع عشر من الشهر الجاري لتسلم الجائرة وهو موعد حفل توزيع 
  .الجوائز

17/11/2009قدس برس،   
  

   تقاطع مؤتمر المنظمات الصهيونية الذي يعقد في المدينة48بلدية سخنين داخل أراضي  .27
 والقوى الشعبية والسياسية والبلدية، 1948قررت بلدية سخنين، شمال فلسطين المحتلة عام  :سخنين

في المدينة، ) 17/11(ة اليوم الثالثاء مقاطعة المؤتمر الذي ينظّمه تحالف المنظمات الصهيونية العالمي
اتحاد "وحيى . فيما أعلن رئيس البلدية، مازن غنايم، انسحابه من المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر

موقف رئيس بلدية سخنين غنايم وكل القوى الشعبية والسياسية والبلدية واألهلية " اتجاه-الجمعيات العربية
  . مشرف بمقاطعة المؤتمرفي مدينة سخنين، على موقفها ال

17/11/2009قدس برس،   
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  من المياه في غزة غير صالحة للشرب% 90: مختصون .28
حذر مختصون من حدوث كارثة حقيقية وزيادة األمراض جراء تلوث المياه فـي             :  نفوذ البكري  -غزة  

للميـاه  فقط من تلك المياه صالحة للشرب وطالبوا بالبحث عن المصادر البديلـة             % 10غزة خاصة وأن    
  .للحفاظ على مخزون المياه الجوفي ووضع الخطط الالزمة التي تتالءم مع الزيادة السكانية

جاء ذلك في حلقة نقاش نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان حول أزمة مياه الشرب في غزة بحضور                 
  .العديد من المختصين والمهتمين وذلك في مقر الهيئة بغزة

صطفى إبراهيم في كلمته االفتتاحية أن الحلقة تأتي في سياق التوعية الجماهيريـة             وقال الباحث بالهيئة م   
من الميـاه   % 90حول القضايا الهامة التي تخص المواطنين ومنها أزمة مياه الشرب خاصة وأن حوالي              

في غزة غير صالحة للشرب جراء ما تعرضت اليه محطات الصرف الصحي مـن قـصف إسـرائيلي                  
اه بالمياه الجوفية ما ينذر بوقوع المزيد من األمراض خاصة اإلسهال البكتيري والفشل             واختالط تلك المي  

 تـم وضـع     2000من جهته أوضح بهاء األغا مدير التخطيط بسلطة جودة البيئة أنه منذ عـام               . الكلوي
ى جـودة   إستراتيجية للبيئة للعمل من خاللها على عدة قضايا ومن أهمها إدارة المياه العادمة والحفاظ عل              

وكمية مياه الشرب إال أن الوضع في غزة تدهور وتراجع حتى أصبحت اإلستراتيجية خارج السياق كما                
أن االستنزاف للموارد البيئية ليس بالجديد حيث إن االحتالل ساهم في استنزاف المياه وتلويثها كما منـع                 

  .إقامة المشاريع اإلستراتيجية
18/11/2009الحياة الجديدة،   

 
   إلى إيجاد أرض أخرى الحكومات الدولية رك صفير يجدد رفضه للتوطين ويدعو البطري .29

لبطريرك الماروني نصر اهللا صفير، أمس أمام نقابة المحررين بالحكومة الجديدة، رفضه للتوطين،             اجدد  
تنظر الحكومات الدولية في شأنهم وأن توجـد لهـم          "، أن   "الذين جاؤوا وتوطنوا هنا   "اقترح لحل قضية    و
  .!" لكي يقيموا فيهااألصليةرضاً إن لم تكن أرضهم أ

17/11/2009األخبار،   
  

   في الحكومة الجديدةقترح إنشاء وزارة لشؤون الفلسطينيينيجنبالط وليد  .30
 الحزب التقدمي االشـتراكي يطالـب       أن" األنباء" في جريدة    األسبوعيالنائب وليد جنبالط في مقاله      ذكر  
من الجهـود لالهتمـام بقـضاياهم        جئين الفلسطينيين بما يتيح بذل المزيد      وزارة دولة لشؤون الال    بإنشاء

ن الحزب سوف يتـابع     أكما  ،  لى تحييد هذا الملف عن التجاذبات السياسية      إ واالجتماعية ويؤدي    اإلنسانية
 حقـوقهم   وإقـرار  هؤالء الالجئين    إلنصافهذا الملف حتى نهايته من خالل اقتراح القوانين الضرورية          

  .ة كاملةالمدني
17/11/2009النهار،   

  
  "واقع بائس يبحث عن حلول: المخيمات الفلسطينية في لبنان"مؤتمر  .31

واقع : المخيمات الفلسطينية في لبنان«دارت النقاشات في مؤتمر » أوالً«في فلك عبارة : غراسيا بيطار
من الفلسطيني لماذا تجعلون «. ، والذي نظمه مركز عصام فارس أمس واليوم»بائس يبحث عن حلول

سأل المناضل الفلسطيني صالح صالح في » ضحية التسويات السياسية حيناً، ومحاربة اإلرهاب أحياناً؟
إن «: ليأتيه الجواب في مداخلة نائب رئيس حزب الكتائب السابق جوزف أبو خليل. إحدى المداخالت

 أجل تأمين عودة الفلسطينيين الى لبنان وفلسطين هما الضحية، وال بد من عودة لبنان الى ذاته أوالً من
ليس بالضرورة أن يختصر صالح فلسطين وأبو خليل لبنان . »ديارهم في زمن ال ندري متى سيكون
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ضرورة إعطاء الالجئين الفلسطينيين أبسط الحقوق في «لكن العنصر المشترك بين الجميع كان . بالطبع
 . »العيش الكريم

فعلى «وطني الفلسطيني، من المشاركة في مثل هذه المؤتمرات لم تمّل سميرة صالح، عضو المجلس ال
نحن ضد التوطين ونمايز بينه وبين التجنيس ... اٌألقل هي تتيح لنا الفرصة لنفهم على بعضنا البعض

  .»وكل ما نطلبه هو حق العمل مثالً، كما هو حاصل في كل دول العالم
ويدحض فكرة راسخة «غير الحكومية » راند«شاهد الحضور شريطاً مصوراً عن مشروع أعدته منظمة 

لدى بعض اليهود بأن الدولة الفلسطينية غير قابلة للحياة فيعرض لمشروع تبلغ كلفته حوالى عشرة 
مليارات دوالر، إلقامة الوصل بين البنى التحتية لهذه الدولة على قاعدة أن الواليات المتحدة لم تصبح 

وأكد مدير دائرة الشرق األوسط . »ة والميترو فجمعت ما كان مفرقاًأمة إال عندما أقامت طرقاتها العام
أن المشروع لقي حماسة لدى الحكومة األميركية، وكذلك لدى طوني » السفير«في المنظمة ديفيد أرين لـ

لكننا عاجالً أم آجالً سنحصل عليه «ال مال متوفراً حتى اآلن . بلير الذي عرض عليه المشروع
ما أن السلطة الفلسطينية أعربت عن رغبتها في تبنيه، لكنها قالت إن ال مال لديها بمبادرات فردية ك

  .»ولذلك نحن سنساعدها من أجل توفير المبلغ الالزم
وكان في مقدمة الحضور في . تتواصل جلسات مؤتمر المخيمات الفلسطينية اليوم في مركز عصام فارس

نان السيد حسين، رئيس الحكومة ممثالً باألمين العام جلسات أمس، رئيس الجمهورية ممثالً بالوزير عد
لوزارة الخارجية والمغتربين وليم حبيب، العماد ميشال عون ممثالً بالمسؤول في التيار الوطني الحر 

 . جوزف شهدا، ونواب حاليون وسابقون وحشد من المعنيين الفلسطينيين والمهتمين اللبنانيين
 18/11/2009السفير، 

  
 يدعو الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية أسامة سعد .32

شدد رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، على أهمية تضمين البيان الوزاري بنداً يؤكد : صيدا
على أهمية التمسك بخيار المقاومة لمواجهة خطر العدو وتهديداته ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني، 

رتيب العالقات اللبنانية الفلسطينية على أسس نضالية وكفاحية بما يحصن نضال الشعب داعياً إلى ت
كالم سعد جاء اثر استضافته اللقاء السياسي اللبناني . الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية

. نيةالفلسطيني، بحضور ممثلين عن االحزاب والقوى والفصائل الوطنية واالسالمية اللبنانية والفلسطي
بااللتزام بإقرار الحقوق المدنية واالجتماعية للشعب الفلسطيني، وبشكل خاص "وطالب الحكومة اللبنانية 

سراع بالخطوات العملية لتأكيد جدية حق التملك مع التأكيد على إعادة بناء مخيم نهر البارد، واإل
لى الحد األدنى، إص خدمات األونروا تقلي"ن اللقاء ناقش مسالة أعلن أو. "القرارات المعلنة في هذا الصدد

مر الذي أدى إلى مزيد من التردي في أوضاع الفلسطينيين على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية األ
 . "ذ تدنت إلى مستويات كارثيةإوالمعيشية والبنى التحتية 

18/11/2009السفير،   
  

 الفلسطينيينبخصوص صفير البطريرك جمعية اللجان األهلية تستنكر تصريحات  .33
أصدرت جمعية اللجان األهلية بياناً استنكرت فيه تصريح البطريرك مار نصر اهللا بطرس صفير حول 
ضيق مساحة لبنان وعدم قدرته على استيعاب الفلسطينيين المقيمين فيه والذي طالب فيه األمم المتحدة 

 . بتوزيعهم
تقدر وتحترم المراجع الروحية ترى في تلك اللجان األهلية في طرابلس التي "أضاف بيان الجمعية إن 

التصريحات ما يسيء للعالقات األخوية بين اللبنانيين والفلسطينيين وتعتبر الوجود الفلسطيني في لبنان 
وجوداً إنسانياً مؤقتاً شمل العديد من الوافدين الى لبنان كاألرمن والكلدان واألشوريين وغيرهم، فأصبحوا 
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وإن التمايز والتفاضل بين البشر أصحاب القضايا . ، ولم تضق مساحة لبنان بهملبنانيين وزراء ونوابا
  . "المحقة ال يجوز أن يصدر عن أعلى مرجع روحي في لبنان

مواقف الكردينال المؤيدة تارة لحقوق الشعب الفلسطيني وتارة أخرى تطالب "واستغربت الجمعية 
مساحات المحبة والتسامح واالنفتاح بين الشعوب، "، مذكرين غبطته بأن "بترحيلهم بحجة ضيق المساحة

خصوصاً الشعب الفلسطيني المحروم من أبسط حقوق االنسان في لبنان، هي أكبر من كل المساحات 
  ."بالكيلومترات

18/11/2009السفير،   
 

   عباسيؤكد دعم مصر الكامل للرئيسمبارك  .34
س المصري حسني مبارك، أمس، مشاورات  أجرى الرئي :  محمد أمين المصري، سالي وفائي-القاهرة 

مهمة ومطولة مع السيد محمود عباس أبومازن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تناولت المرحلة الدقيقة 
التي تمر بها القضية الفلسطينية نتيجة لتعثر جهود السالم وتأخر المصالحة الوطنية بين السلطة والفصائل 

  .  المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، سليمان عواد صرح بذلك السفير  . الفلسطينية
 مؤكداً أن الساحة  ، وقد دعا الرئيس مبارك الزعيم الفلسطيني إلي االستمرار في مسيرة العمل الوطني

  . الفلسطينية التزال في حاجة إلى دوره وعطائه من أجل شعبه وقضيته العادلة
ئيس أبومازن باعتباره الرئيس المنتخب الذي أجمع وعاود الرئيس مبارك تأكيد دعم مصر الكامل للر

 واستكمال  ،  ومساندتها لمواقفه من االستحقاقات المطلوبة إلحياء عملية السالم ، عليه الشعب الفلسطيني
   . الوفاق الفلسطيني

  18/11/2009األهرام،مصر، 
  

  الراهنة الرئيس وعباس يتفقان على خطة مستقبلية للتعامل مع األوضاع : أبوالغيط .35
، أن وزير الخارجية أحمد  ، من مراسلتها سالي وفائي18/11/2009األهرام، مصر، ذكرت صحيفة 

 اتفقا على خطة مستقبلية للتعامل مع مختلف  أبوالغيط صرح بأن الرئيسين حسني مبارك ومحمود عباس،
بل أي ضغط عليه لكنه  وأوضح أن أبومازن لم يفصح عن نياته واليمكن أن يق المسائل الفلسطينية،

  . يستشعر الكثير من الضيق من التطورات التي وصلت إليها جهود التسوية
ورداً علي سؤال للمحررين الدبلوماسيين حول رفض الواليات المتحدة االتجاه الفلسطيني بإعالن قيام 

 والذي  1515  األمن  إن الواليات المتحدة وافقت على قرار مجلس  قال أبوالغيط، ، الدولة من جانب واحد
 وقال لقد حان الوقت لكي ينظر األشقاء  يطالب بإقامة دولتين احداهما فلسطينية واألخرى إسرائيلية،

  . الفلسطينيون في كيفية ترجمة هذا االتجاه على األرض
وأشار أبوالغيط الى أن هناك مشاورات تجري مع األخوة العرب وأيضا الدول األخرى الممثلة في 

  . ، لكي نرى ما هو متاح فلسطينياً في المرحلة المقبلة عية الدولية واالتحاد األوروبيالربا
ورداً على سؤال حول ما اذا كان قد تم دعوة الفصائل الفلسطينية لالجتماع مرة أخرى بعد عيد األضحى 

العربية التي عقدت  قال أبوالغيط إن هذا ليس دقيقاً وأن كل ما تحدثنا به أمام لجنة المتابعة  المبارك،
، ان مصر سوف تنظر في معاودة جهودها بعد عيد األضحى مع نهاية ديسمبر المقبل أو  أخيراً بالقاهرة

  . بداية يناير
وردا على سؤال حول ما اذا كانت مصر سوف تعترف بالدولة الفلسطينية فور إعالنها من الجانب 

 الفلسطينية والرئيس مبارك تسلم أمس أوراق اعتماد  قال أبوالغيط إن مصر معترفة بالدولة الفلسطيني،
، موضحاً أن الدولة الفلسطينية قد أعلنت في عام  السفير الفلسطيني الجديد علي األراضي المصرية

 .  وأن هناك اعترافاً كبيراً بها والمطروح حالياً هو كيف يتم ترجمة ذلك على األرض الفلسطينية 1988 
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 وزير الخارجية ، أنجيهان الحسيني عبر مراسلتها القاهرة، من 18/11/2009 الحياة، وأضافت صحيفة
ال يعني "، مؤكداً أن هذا "على أهمية التركيز على نهاية الطريق" إن مبارك وعباس اتفقا قالالمصري 

  ."أننا تخلينا عن مطلب وقف االستيطان
  

 " الدولة الفلسطينيةقيام"ستحشد إمكاناتها في األمم المتحدة لتعزيز طلب الجامعة  .36
أعلنت جامعة الدول العربية دعمها الكامل لقرار السلطة، رغبتها في تقديم طلب :  فهيم الحامد-جدة 

لالعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس إلى مجلس األمن، طبقاً لما جرى االتفاق عليه في لجنة 
م الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من مبادرة السالم العربية والخطوات الواجب اتخاذها لقيا

  .1967يونيو 
، أن الجامعة ال تدعم "عكاظ"وأوضح المستشار هشام يوسف، مدير مكتب األمين العام للجامعة العربية لـ

فقط القرار، بل ستحشد إمكاناتها في األمم المتحدة لتعزيز الطلب الفلسطيني، مؤكدا أن األمانة العامة 
ت مع الدول الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لدعم الطلب تجري اتصاال

  .الفلسطيني؛ بهدف اعتراف مجلس األمن الدولي بقيام دولة فلسطينية مستقلة
، وعما إذا كان "العرب يريدون اختبار نوايا الغرب"وحول الرفض الغربي لطلب السلطة، استرسل أن 

ولة الفلسطينية، موضحا أن الرفض يعني أن جميع االلتزامات الغربية الماضية بالفعل جادا في دعم الد
  .كانت حبرا على ورق، ولم تك جادة ومخلصة

  18/11/2009عكاظ، 
  

  ليفني في المغرب وسط دعوات العتقالها .37
ن السابقة تسيبي ليفني بين التاسع عشر والحادي والعشري" االسرائيلية"تشارك وزيرة الخارجية : ب.ف.أ

من الشهر الحالي في منتدى دولي حول الشرق األوسط يعقد في مدينة طنجة المغربية، وسط دعوات من 
  .قبل محامين مغربيين باعتقالها والتحقيق معها حول ارتكابها جرائم حرب  في غزة

توجه "ان المؤسسة " 2009-ايام الشرق االوسط"وقال مكي لحلو نائب رئيس مؤسسة اماديوس التي تنظم 
" إسرائيليتين"، وأوضح ان شخصيتين "دعوات الى اشخاص من كل االطياف للمشاركة في حوارات بناءة

أخرين ستشاركان في هذا المنتدى هما وزير الخارجية السابق شلومو بن عامي ونائب وزير الصناعة 
  .اوريت نكد

بر دائماً عن معارضتها ، وهي تع"االسرائيلية"ان ليفني هي زعيمة المعارضة "وحرص لحلو على القول 
  ".للسياسة التي ينتهجها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو

ونظم مجموعة من المحامين مؤتمراً صحافياً طالبوا فيه باعتقال ليفني وتنظيم مسيرات مناهضة 
  .للمشاركة اإلسرائيلية في المنتدى

  18/11/2009الخليج، 
  

  ئيلي لتوسيع االستيطان في القدسمن تحرك إسرا" استيائه"البيت األبيض يعبر عن  .38
أن البيت األبيض، قد أعرب الثالثاء عـن األسـف الـشديد لموافقـة               18/11/2009الخليج،  ذكرت  

بتعقيـد  " إسرائيل" وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، متهما         900على بناء   " اإلسرائيلية"السلطات  
نشعر باسـتياء  "متحدث باسم البيت األبيض في بيان     وقال روبرت غيبس ال   . جهود السالم مع الفلسطينيين   

". غيلو في القدس  ) مستوطنة(شديد بسبب قرار لجنة تخطيط القدس المضي قدما في الموافقة على توسيع             
في وقت نعمل فيه على إعادة إطالق المفاوضات، فان مثل هذه الخطوات تجعل نجاح جهودنـا    "وأضاف  

  ".اكثر صعوبة
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" اإلسـرائيلي "مريكية أن الواليات المتحدة تعارض هذا القرار، وحثـت الطـرفين            وأعلنت الخارجية األ  
نحن نعارض هذا   "وقال ايان كيلي المتحدث باسم الخارجية       . والفلسطيني على عدم القيام بخطوات أحادية     

أخرى في القدس تتعلق باإلسكان بما في ذلـك مواصـلة عمليـات             " إسرائيلية"ونعارض أية ممارسات    
نحن نعتقد ان مثل هذه الخطوات تجعل نجاح جهودنـا اكثـر            "وقال  ".  وهدم منازل الفلسطينيين   اإلخالء
نحن نؤمن بان القدس هي من بـين قـضايا الحـل         . إن موقفنا بالنسبة للقدس واضح    "وأضاف  ". صعوبة

مثـل هـذه النـوع مـن        "وتابع إن   ". النهائي الدائم التي يجب حلها من خالل المفاوضات بين الطرفين         
نحن نفهـم وجهـة     "وأوضح  ". الخطوات األحادية هو بالضبط ما نعتقد ان على الجانبين تجنب القيام به           

بشأن القدس لكننا نعتقد ان على جميع األطـراف اآلن االمتنـاع عـن مثـل هـذه                  " اإلسرائيلية"النظر  
  ".الخطوات

" إسـرائيليين "ين  وصرح مسؤول أمريكي بارز، طلب عدم الكشف عن هويته، في وقت الحق ان مسؤول             
على وشك اتخـاذ    " إسرائيل"ابلغوا المبعوث األمريكي للشرق األوسط جورج ميتشل في لندن االثنين بأن            

  .وابلغهم ميتشيل بدوره عن القلق األمريكي بشان هذا المشروع، حسب المسؤول. هذا القرار
كان "ند إن وزير الخارجية البريطاني      ، وقالت متحدثة باسم ديفيد مليبا     "اإلسرائيلي"وأدانت بريطانيا القرار    

وقالـت  ". واضحا تماما أن التوصل الى اتفاق له مصداقية يشتمل على كون القدس عاصـمة مـشتركة               
توسيع المستوطنات على أراض محتلة في القدس الشرقية يجعل من التوصل الى اتفاق اكثر              "المتحدثة إن   

  ."ولذلك فان هذا القرار خاطئ ونحن نعارضه. صعوبة
  من واشنطن نقال عن مراسلتها مينا العريبي أن غيبس شدد             18/11/2009 الشرق األوسط،    وأضافت

اتخاذ خطوات تحاول أن تستبق، أو تظهـر علـى أنهـا تـستبق،              «على أن الموقف األميركي هو عدم       
 الواليات المتحدة أيضا تعترض على إجراءات إسرائيلية أخرى فـي القـدس           «، مضيفا أن    »المفاوضات

موقفنـا  «: وأوضـح غيـبس   . »متعلقة باإلسكان بما فيها مواصلة نهج اإلخالء وهدم البيوت الفلسطينية         
واضح، وضع القدس يعتبر قضية من قضايا الحل النهائي التي يجب حلها من خالل المفاوضـات بـين                  

  . »األطراف
منتـدى  «فـي نـدوات     للمشاركة  "  إسرائيل"وعلق ثالثة من النواب البارزين في الكونغرس، يزورون         

، فقال السناتور الجمهوري ليندزي غراهام، إنه ال يتصور في أسـوأ أحالمـه أن تقـدم اإلدارة                  »صبان
وقـال  . األميركية على اعتراف بدولة فلسطينية بهذه الطريقة، ألن ذلك سيؤدي إلى دمار عملية الـسالم              

فـي حالـة    ) الفيتو(ستستخدم حق النقض    السناتور المستقل، جو ليبرمان، إن إدارة الرئيس باراك أوباما          
أما السناتور الديمقراطي، تيـد كاوفمـان، فقـال إن المـشروع            . طرح مشروع كهذا على مجلس األمن     
  . الفلسطيني المذكور هو مضيعة للوقت

  
  "جيلو"غضب أمريكي من الخطط اإلسرائيلية لتوسيع مستوطنة : "التايمز" .39

 تحت عنوان غضب امريكي من الخطط االسرائيلية لتوسيع كتبت صحيفة التايمز:  مصطفى حمو-لندن 
مستوطنة جيلو وقالت ان هذه الخطوة ادت الى زيادة التوتر في العالقة بين واشنطن والحكومة 
االسرائيلية اليمينية واشارت الى ان تصريح الناطق باسم الخارجية االمريكية لم يتوقف عند االعراب 

من " إسرائيل"العالن االسرائيلي لتوسيع المستوطنة بل ندد بما تقوم به عن غضب الواليات المتحدة من ا
ونقلت الصحيفة عن مصادر . طرد العائالت الفلسطينية من القدس الشرقية وهدم منازل الفلسطينيين

اعالمية اسرائيلية ان ممثل الرئيس االمريكي لعملية السالم في الشرق االوسط جورج ميتشيل اتصل 
 الحكومة االسرائيلية اسحاق مولخو في مسعى لتجميد خطط توسيع جيلو لكن الحكومة بمستشار رئيس

  .االسرائيلية رفضت طلبه
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واعلنت الصحيفة ان مولخو رد على ميتشيل بالقول ان مستوطنة تشيلو جزء من القدس وان تراخيص 
خيبة امله من طريقة البناء تمنح فيها كما تمنح في مدينة تل ابيب وان المسؤول االمريكي اعرب عن 

ترى مدينة القدس برمتها "  إسرائيل"عرض مولخو اللية منح التراخيص في اشارة الى ان حكومة 
  .اسرائيلية

18/11/2009بي بي سي،   
  

  ال غنى عن عباس وال يمكن االستمرار في عملية السالم من دونه: كوشنير .40
ليها زكي أبو الحالوة  ومحمـد أبـو          من القدس نقال عن مراس      17/11/2009 الراي، الكويت،    ذكرت

خضير،  أن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، أكد موقف بالده الداعم لرئيس السلطة الفلـسطينية                
نحن ال نرغب برحيله الن الـسالم يحتـاج لرجـل           «: وقال. محمود عباس، في سعيه الى تحقيق السالم      

  .»مثله
للمنطقة، الى استئناف المفاوضات للوصول الى اقامة الدولة        لمناسبة زيارته   » الراي«ودعا في حديث لـ     

اقامة الدولة في مصلحتكم، أنتم لستم      «وقال موجها حديثه لالسرائيليين، إن      . الفلسطينية رغم كل الصعاب   
  .»وحدكم هنا، راهنوا على السالم مع شركائكم من السلطة الفلسطينية

  .»ف المفاوضات لم تأتي بعد بالنتائج المرجوةالجهود األميركية الرامية الستئنا«واوضح ان 
أن الجواب الحقيقي على تقرير غولدستون، هو االلتزام من جانب األطـراف بعمليـة تحقيـق                "وأضاف  

مستقل، مطابق للمعايير الدولية، في ادعاءات االعتداءات على القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنـسان              
  ". خالل أزمة غزة

وتعاوننا يـأتي فـي     . المساعدات الفرنسية واسعة جداً   : الفرنسية المقدمة للسلطة، قال   وحول المساعدات   
 مليون دوالر سنوياً، وهي ال تقف عنـد         100 سنوات وتبلغ مساعداتنا     3إطار اتفاقية الشراكة التي تدوم      

" إسـرائيل "ونطلب أيضا من    . هذا الحد، ويرجع الفضل إلى سياسة عباس ورئيس الحكومة سالم فياض          
مواصلة تعزيز حرية التبادالت التجارية ودعم السلطة،وإعادة فتح كل المعابر وفي شكل دائم لكي يتمكن               

 سنوات ومـن دون     3وحول شاليت، قال كوشنير نحن نطالب منذ        . أهل القطاع من العيش أخيرا بحرية     
 لكـي يخلـوا     توقف بإطالق شاليت، وتنصب كل جهودنا نحو كل الذين يستطيعون التحدث مع مختطفيه            

  .سبيله
 من  عمان  نقال عن مراسلتها نادية سعد الدين، أن كوشنير قال              18/11/2009 الغد، األردن،    وجاء في 

فرنسا ال تدعو إلى انطالق عملية السالم من نقطـة          "في ختام مباحثات أجراها مع عباس في عمان، إن          
"  إسـرائيل " قابلة للحياة، تعيش إلى جانب       الصفر، وإنما تدعو إلى استمرار التفاوض لقيام دولة فلسطينية        

عالقات صداقة، ومن المفيد أن     "  إسرائيل"تربط فرنسا مع فلسطين و    "وأضاف  ". مع ضمان أمن إسرائيل   
يتم التأكيد على ذلك حتى يتم التوصل إلى نتيجة أكثر ثماراً، األمر الذي سـأعيد التأكيـد عليـه خـالل           

  ". الجانب اإلسرائيليمع) اليوم(المباحثات التي سأجريها 
 

  تحفظات أوروبية على مشروع إعالن الدولة الفلسطينية بقرار من مجلس األمن  .41
ووجه طلب السلطة الفلسطينية إعالن الدولة بقرار مجلس األمن على حدود العام            :  محمد يونس  -رام اهللا   
ى بالده الرئاسة الدورية    ، بتحفظ أوروبي، إذ اعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت الذي تتول           1967

لالتحاد األوروبي أن الظروف ليست مهيأة إلعالن الدولة الفلسطينية، فيما رأى الممثل األعلى للـسياسة               
  . »من المبكر جداً مناقشة هذا األمر«الخارجية لالتحاد خافيير سوالنا أن 

ال أعتقد أننا بلغنا هـذه       «:عن بيلت قوله رداً على سؤال عن الطلب الفلسطيني        » رويترز«ونقلت وكالة   
آمل أن نكون في موقف يسمح لنا باالعتراف بدولة فلسطينية، لكن يجب أن تتواجـد تلـك                 . المرحلة بعد 
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سنكون مستعدين لالعتراف بدولة فلسطينية،     ... لذا أعتقد أن ذلك الحديث مبكر بعض الشيء       . الدولة أوالً 
  ".لكن الظروف ليست مهيأة لذلك حتى اآلن

يجب أن يأخذ األمر وقتـه وأن يـتم         ... من المبكر جداً مناقشة الدولة الفلسطينية     «النا على أن    وشدد سو 
  .»وال أعتقد أن اليوم مناسب للحديث عن ذلك. بهدوء وفي اللحظة المناسبة

مـن الـسابق    « على صعيد متصل رأت المفوضة األوروبية للشؤون الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر أنه             
 للدولة الفلـسطينية    1967حدود العام   «، مشددة على أن قضية      »ي شيء في هذا الموضوع    ألوانه قول أ  

  .»المقبلة ستكون مهمة
وأكد ديبلوماسي أوروبي كبير أن الفلسطينيين تحدثوا مع مسؤولين من االتحاد في القدس والتقوا رؤساء               

إنهم يقدمون أفكاراً، لكـن ال      «: وقال. البعثات، لكنهم لم يتقدموا بطلب رسمي لالعتراف بدولة فلسطينية        
ليس هناك طلب رسمي، وليس ذلك من الموضوعات المطروحة         . يمكنني القول إنهم طلبوا التأييد رسمياً     

  .»إنهم يجسون النبض. على جدول األعمال الرسمي الجتماع وزراء الخارجية
18/11/2009الحياة،   

  
 بأسرع وقت ممكن" إسرائيل"ن واستئناف عملية السالم بين الفلسطينيييجب : ساركوزي .42

 دعا الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الذي وصل الـي        :  وكاالت األنباء  - طارق فتحي    -غزة، القدس   
 وقـال إن     ، بأسرع وقت ممكـن   "  إسرائيل" الي استئناف عملية السالم بين الفلسطينيين و        ، الرياض أمس 

قلق للغاية لكن الحلول تولد في بعض األحيان من هـذه           الطريق المسدود الذي وصلنا إليه حاليا هو أمر م        
  . األوقات العصيبة

18/11/2009مصر،  األهرام،  
 

 نحن هنا لنعبر عن تضامننا مع نضاالت الشعب الفلسطيني: الوفد الثقافي البلغاري .43
وع زار الخليل، أمس، وفد ثقافي ودبلوماسي بلغاري، وذلك في اطـار فعاليـات اسـب      : الخليل، بيت لحم  

 حيث قال رئيس الوفد     2009الثقافة البلغارية في فلسطين، وضمن فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية           
البلغاري زخاري زخاريف ان زيارة الوفد الى فلسطين تعبر عن مشاعر الصداقة التي يكنهـا الـشعب                 

  ".شعب الفلسطينينحن هنا لنعبر عن تضامننا مع نضاالت ال: "البلغاري للشعب الفلسطيني، مضيفاً
18/11/2009األيام، فلسطين،   

 
  باريس تناقش أفكارها المتعثرة الستئناف المفاوضات .44

قال مصدر فرنسي رفيع المستوى إن عباس لم يعد يمثل الفلسطينيين كلهم، ومـن              :  محمد بلوط  -باريس  
ـ                   صف دون إجراء مصالحة وطنية، وتسوية مع حركة حماس، فلن يكون بوسعه تمثيـل أكثـر مـن ن

  . الفلسطينيين، وستقتصر االلتزامات الناتجة عنها على الضفة الغربية وحدها
وقال المصدر الــفرنسي إن باريـس تصر على أن لقاء مباشرا بـين الفلـسطينيون واإلسـرائيليون                
وحدهم يمكــنه إحراز تقدم في العملية السلمية، وإخــراجها مـن المـأزق بعـد فـشل المبـادرة                  

ال بد من أن يقوم الجميع باختراق القواعد المعتـــمدة حتـى اآلن وتجـاوز حـدود                 و. األميــركية
  . التنازالت المتــبادلة التي جرى تقديمها واإلقدام على مبادرات قوية

18/11/2009السفير،   
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  مليون جائع في أميركا17 .45
 العائالت من% 15 جاء في تقرير حكومي أميركي نشر االثنين ان حوالى ):ب ف أ (–واشنطن 

 مليون نسمة، واكثر بثالثة ماليين عن السنة السابقة، واجهت نقصا في الغذاء في 17األميركية، اي 
  .األموال الفتقارها الى 2008وقت ما من العام 

18/11/2009الوطن، قطر،   
  

 ليس بإمكان أي طرف أن يقول عني أنني أخطأت :عباس .46
عوامل التي دفعته التخاذ قرار عدم الترشـح لالنتخابـات           أبرز الرئيس محمود عباس، أهم ال      -القاهرة  

وأشـارالرئيس،   .الرئاسية المقبلة، متحدثا بصراحة، وألم شديد عما دخلت به عملية السالم من نفق مظلم             
في حديث مطول مع التلفزيون المصري ، إلى أنه في حالة تركه منصبة فهو مطمئن كثيرا على وضـع                   

لتحرير الفلسطينية وحركة فتح، مدلال على كالمـه بوقـائع حـدثت علـى              الشعب الفلسطيني، ومنظمة ا   
 .األرض
المؤتمر العام السادس قوى حركة فتح، وهي اآلن معافاة والحمد هللا، وقويـة، وأنـا لـم أتـرك                   ': وقال  

المنصب وهي تعاني مما عانته في السابق من خلل، وأما منظمة التحرير الفلسطينية ،فهـي اآلن بحـال                  
 .ها نصاب قانوني كاملأفضل وب

وبشأن وضع أبناء الوطن خاصة في مناطق حكم السلطة الوطنية، أوضح الرئيس أن الوضع األمني في                
الضفة الغربية مستقر بفضل الحملة األمنية للحكومة، وأن االقتصاد يتطور ويزدهر، وأحسن حاال مـن               

، بل بحال أفضل، وهذا داللة علـى        'خربانة'أنا إن تركت الحكم، فال أترك البلد        ': الفترة الماضية، مضيفا  
 .'أنني قمت بما استطعت القيام به لخدمة شعبي

 حماس تعيق المصالحة
وبشأن المصالحة الوطنية، أشار إلى أنه بذل جهدا كبيرا إلنهاء هذه األزمة، وأنه أرسـل موفـدا باسـم                   

 .ماسحركة فتح ووقع على الورقة المصرية، وأن من أعاق االتفاق هي حركة ح
وفيما يخص عملية التسوية في المنطقة، أكد الرئيس أنه قدم الكثير من أجل التوصل الى سـالم حقيقـي                   

في القـضايا  ': وقال  .وعادل في المنطقة ، ولكن كل المساعي الجادة اصطدمت بتعنت وتهرب إسرائيلي    
تي هي جوهر القضية، فـال      المرحلية كان ممكنا التنازل في بعض المسائل، أما في قضايا الحل الدائم ال            

وأعاد الرئيس ابو مازن التأكيد على أنه ينطلق من أساس أن أي حل سياسـي لـن يكـون                    .'مجال لذلك 
أنا واضح في سياستي وعملي، ولـيس بإمكـان ، ال إسـرائيل ، وال               ': ناجزا إال باستفتاء شعبي، وقال    

 فأنا قمت بعملي بـإخالص لخدمـة        الواليات المتحدة ، وال أي طرف آخر أن يقول عني أنني أخطأت،           
 .'شعبي وللتوصل إلى السالم الذي ينهي الصراع

 دوافع قرار عدم الترشح
وردا على سؤال عن إمكانية العودة عن قراره بعدم الترشح لالنتخابات الرئاسية القادمـة بـضغط مـن                  

األهم ماذا أريد أنا،    أنا شخص عنيد، وليس المهم ما يطلب مني، و        ': الجماهير وحركة فتح، أجاب الرئيس    
ولن يتغير قراري تحت أي ضغط إال إذا انتهت الدوافع التي جعلتني أقدم على اتخاذ هذا القـرار، وفـي     
مقدمة ذلك أن يقدم الجانبان اإلسرائيلي، واألميركي، شيئا ملموسا للـشعب الفلـسطيني، وأن ال يـستمر                 

ألـف  100ي مقر الرئاسة برام اهللا أكثر من        استقبلت بعد خطابي األخير ف    ': وأضاف   .الوضع على حاله  
 .'مواطن، وقلت لهم موقفي بوضوح، والسلطة ليس هدفا، وإذا لم يوجد إنجاز فال شيء يربطني بها

: وكشف الرئيس عن عدة ظروف دفعته التخاذ قرار عدم الترشح لالنتخابات، موضحا أن مـن ضـمنها           
ة، وتهرب إسرائيل من اسـتحقاقات خطـة خارطـة          الحملة االستيطانية الشرسة في األراضي الفلسطيني     

لألسف األمـور مـش   ': وقال .الطريق، واالفتراءات التي تخللت وتبعت تأجيل مناقشة تقرير غولدستون       
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على صعيد عملية السالم، كما أن هنالك قضايا موضوعية دفعتني التخاذ هذا القرار، باإلضـافة               ' ماشية
 .'لقضايا محلية

 القرار مرفوض وغير مقبول لدى كثيرين من أبناء شعبي، ولكنني مصر عليه، وقد              قد يكون هذا  ': وتابع  
صارحت اإلخوة في اللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية                 
بالموضوع، ولم أرغب بالقيام بخطوة مفاجئة، بل أبلغتهم مسبقا وقبل االنتخابات بقراري، لكي ال يحملني               

وأكد الرئيس أنه اتخذ قراره بعد تفكير عميق، وأنه يعتبر القرار ال رجعة عنـه                .'حد المسؤولية مستقبال  أ
إذا قدمت أميركا وإسرائيل شيئا واضـحا لـشعبي، يمكـن           ': في حالة استمرار األوضاع الراهنة، وقال     

، وأن يكون هناك    'ألمورأن تسيرا 'التفكير بالموضوع ثانية، وليس ضروريا أن أكون أنا موجودا، والمهم           
 .'حل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه

هم لـم   ': وردا على سؤال حول وجود أصوات في أميركا وإسرائيل تطالبه بالعدول عن قراره هذا، قال              
أمـا أن   : "، مـضيفا  'يمنحوني شيئا، فلم يخرج أسير واحد، ولم يزيلوا أي حاجز، فكيف بالقضايا الكبيرة            

 .'، فهذا كالم غير مقبول، وأنا ال أغامر في مصالح شعبي وبلدي"عطيكيقولوا خليك موجود لن
 االنتخابات الفلسطينية

وحول ما ستفعله السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في ضـوء إعـالن لجنـة االنتخابـات                 
مركزي المركزية عدم إمكانية إجراء االنتخابات في ظل الظروف الراهنة، أوضح الرئيس أن المجلس ال             

لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتباره مرجعية السلطة الوطنية سيجتمع قريبا ليحدد ماذا سيتم عملـه فـي                
وأوضح الرئيس ابو مازن أنه طلب من اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمـة                .المستقبل

التفكير في  :  الترشح لالنتخابات، وهما   التحرير الفلسطينية التفكير في أمرين رئيسيين ألنه اتخذ قرار عدم         
كيفية خوض االنتخابات المقبلة وطبيعة التحالفات فيها، باإلضافة إلى الطلب منهم التفكير بشخص بـديل               

وبشأن عدم تفهم قيادة المنظمـة وحركـة فـتح           .'هذا أمر طبيعي، وليس قضية فوق العادة      ': له، مضيفا 
مين للموضوع فهذا أمر يعود إليهم، ولكن أنـا صـريح وحـددت             إن كانوا غير متفه   ': لقراره هذا، قال    

 .'موقفي مسبقا لكي ال أالم الحقا
وحول إمكانية تطبيق خطة الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سالم فياض التي تقوم على أساس إقامـة                

صلحت النوايا من   الدولة الفلسطينية المستقلة خالل عامين، أوضح السيد الرئيس أن هذا ليس مستحيال إن              
 .قبل إسرائيل

نحن من اآلن جاهزون ألن نكون دولة، فلدينا مؤسسات وشفافية مطلقة تشهد لها التقارير الدولية،               ': وقال
 '.وقوانين عصرية، وننشر موازناتنا على االنترنت، ولدينا نظام محاسبة

رت عليـه القيـادة   عن فشل خيار السالم والمفاوضات الـذي سـا  » حماس«وعقب الرئيس على حديث    
 لم تكن هنـاك مفاوضـات،       2008 و 2000في الفترة ما بين     ':  عاما، بقوله  16الفلسطينية منذ أكثر من     

ونحن لم نتنازل، وجاءت المفاوضات بعد مؤتمر أنابوليس، وعندما تغيرت الحكومة اإلسرائيلية توقفـت              
ة بحدود مؤقتـة، أمـا نحـن        مجددا، وحماس التي تتحدث عن فشل، هي من تطالب بالتفاوض حول دول           

ففاوضنا باالستناد الى مبادرة السالم العربية التي أقرتها الدول العربية واإلسالمية، وكذلك باالستناد الى               
قرارات الشرعية الدولية التي نصت بوضوح على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فـي حـدود     

 .'1967الرابع من حزيران
في المفاوضات لم نتنازل، أما اطالة الوقت، و قضم األرض فهذا صحيح، وعلى العالم              المهم أننا   ': وتابع

وإسرائيل التنبه إلى أن هذه اإلجراءات استنادا للقانون الدولي غير شـرعية، وأي حجـر يـضع فـي                   
، هو غير شرعي، والحديث عن إنهاء االحتالل ليس وليد اللحظة فخطـة             1967االستيطان في أراضي    

 .'1967ميركي جورج بوش تحدثت عن إنهاء االحتالل الذي قام في أراضي الرئيس األ
 ذاكرة العالم ضعيفة
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ورفض الرئيس جملة وتفصيال ما يروجه اإلعالم اإلسرائيلي وبعض وسائل اإلعالم العربيـة عـن أن                
 .حادي الجانب توجه السلطة الوطنية لمجلس األمن للمطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، هو إجراء أ            

التوجه إلى مجلس األمن هو نتاج قرار اتخذته لجنة المتابعة العربية في اجتماعها األخير في مقر                ': وتابع
جامعة الدول العربية، ونود ان نوضح للعالم بأنه ورد في أكثر من قرار دولي ووثيقة وبيـان مطالبـات              

 .'شاطر' ذاكرة العالم ضعيفة، وأن اإلعالم الغربي        المشكلة أن ': بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مضيفا    
ولفت إلى أن االتفاقات الموقعة مع إسرائيل تحدثت في أكثر من فقرة وبنـد عـن رفـض اإلجـراءات                    
األحادية الجانب، ولكن الواقع يؤكد أن إسرائيل تقوم يوميا بإجراءات أحاديـة مـن اسـتيطان ونـصب                  

نقوم بخطوات أحادية الجانب، ونحن نفذنا كل ما علينـا مـن            أما نحن فال    ': وأضاف .حواجز، وغيرها 
التزامات في خطة خارطة الطريق وبالكامل وهذا بشهادة األميركان، وأتحدى إن بقي التزام واحد ولـم                

 .'نطبقه، أو أننا غلطنا مرة في التطبيق
ض مقولـة ضـمها،     القدس الشرقية هي العاصمة لدولة فلسطين، ولن نقبل بغيرها، ونرف         ': وقال الرئيس 

مسيحية، وعربية، ويمكن أن يتساهل العرب في قضايا أخرى كالمياه مثال، ولكـن             -وهي قضية إسالمية  
 .'القدس ال تساهل فيها

 دعم عربي كامل
، توجه السلطة نحو األمم المتحـدة ومجلـس         %100وأكد الرئيس أن الموقف العربي يدعم كليا وبنسبة         

 .مة الدولة الفلسطينيةاألمن الستصدار قرار يتعلق بإقا
ال مبرر ألن تـرفض     ': وتعقيبا على رفض الجانب األميركي ودول أوروبية لهذه الخطوة، أجاب الرئيس          

أميركا وتتردد أوروبا في هذا الموضوع، فنحن اتفقنا مع األوروبيين جميعا على تقديم وثيقة لألميركـان                
، وأما األميركان فهـم     )1967ود الرابع من حزيران     حد(واللجنة الرباعية الدولية يحدد فيها حدود الدولة        

من أكدوا خالل إدارة الرئيس جورج بوش وعلى لسان وزيرة الخارجية السابقة أن حدود الدولـة هـي                  
، 'الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ونهر األردن، والبحر الميت، واألراضي الحـرام              

 .' طلبت إسرائيل بالتعديل فعليها أن تأخذ بالحسبان القيمة والمثلهذه حدود الدولة، وإذا': مضيفا
 نرفض الدولة المؤقتة

إسرائيل تريد دولة بحدود مؤقتة، ونحن نرفضها، ويريدون التوصل لشيء مع حمـاس،             ': وقال الرئيس 
ونحـن  وحماس قبلت الدولة ذات الحدود المؤقتة، فليتفضلوا وليتحاوروا معها، ولكن شعبنا يرفض هذا،              

 سنة، فهذا االمر اذا إن قبلنـا بـه انتهـت            15 او 10من الضفة وننتظر    % 60أو  -50نرفض أن نأخذ    
 .'القضية، ولذلك نصر على رفضه، أما حماس التي قبلت به فهذا شأنها

وردا على سؤال حول إمكانية ان يكون تهديده بترك موقعه من باب المناورة أو لـي الـذراع، أجـاب                    
كيدي على أن هذا الموقع ليس هدفا، ومن المكن ان اكون قد جئت اليه صدفة، بدون ان                 أجدد تأ ': الرئيس

أرتب وضعي، أبو عمار استشهد، فجئت أنا، الموقع وسيلة ، وإذا لم استطع تحقيق شيء، فأنا غيرمرتبط                 
 .'به، واألمر ليس مناورة، وال تكتيكا

» حمـاس   «عادة اللحمة الفلسطينية، مؤكدا أن      وشدد الرئيس على أن االنتخابات تبقى األسلوب األمثل إل        
التي تتحدث عن عدم شرعية الرئيس، ورفضها إلجراء االنتخابات وغير ذلك من أمورهي آخر من يحق                

 .لها الحديث عن القانون، ألنهم انقالبيون
 17/11/2009القدس، فلسطين، 
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  إعالن الدولة استنساخ للفشل  .47
     مصطفى الصواف

على الساحة الفلسطينية السياسية التي يلعب بها محمود عباس وفريـق رام اهللا؟، ولمـاذا               ما الذي يجري    
اآلن يأتي الطلب الفلسطيني إلى مجلس األمن؟، وما الجديد الطارئ حتى تتجه القيادة الفلسطينية فـي رام      

عالناً للدولة يريـد    ؟، وكم إ  1988 عاما في الجزائر عام      21اهللا إلى إعادة فكرة إعالن الدولة المعلنة منذ         
الجانب الفلسطيني أن يعلن؟، وهل خلف هذا اإلعالن تنازل جديد واتفاق جديد على غرار مدريد وأوسلو                
بعد أن فشلت فكرة إعالن االستقالل التي أعلنت في الجزائر والتي أعقبها اتفاق أوسلو أول مرحلة انقسام                 

وسارت فـي خـط المقاومـة ضـد         ، الفلسطينية بعد أن تكاتفت كل الجهود       - سياسياً -فلسطيني داخلي 
  .وكان شعلتها االنتفاضة األولى؟، االحتالل

ما تحدث به محمود عباس في القاهرة بأن قرار التقدم إلى مجلس األمن الدولي هو قرار لجنة المتابعـة                   
المستقل، أين  العربية، أي أنه ليس قرارا فلسطينيا، وهنا يتبادر إلى األذهان سؤال حول القرار الفلسطيني               

هو؟، وهل قدرت لجنة المتابعة العربية الموقف األمريكي واألوروبي من هذه الفكرة؟، أم أن هذه اللجنة                
بعد فشل مشروع محمود عباس السياسي تريد أن تهرب من المسئولية التاريخية عن فلـسطين وشـعبها                 

سطيني للتوجه إلى مجلس األمن،     أو بدفع محمود عباس تحت اسم الرئيس الفل       ، باللجوء إلى مجلس األمن   
  .علماً أن الجميع يعرف أن مثل هذا المشروع إن لم يكن مقبوال على أمريكا فلن يرى النور

فقط؛ بل من فرنـسا الدولـة       ) إسرائيل(فكرة التوجه إلى مجلس األمن لم تلق ترحابا ليس من أمريكا أو             
لذي رفض اإلعالن األحادي من جانب السلطة       الصديق بالمفهوم العباسي، وكذلك من االتحاد األوروبي ا       

الفلسطينية، واعتبر الخطوة غير مقبولة،  ويجب أن تتم عبر المفاوضات كما تـرى أمريكـا وفرنـسا،                  
  .والعدو اإلسرائيلي من جانبه هدد وتوعد في حال أقدمت سلطة رام على هذه الخطوة

هي كمن يقفز في الهواء، وهو يعلـم أنـه   أنا أطمئن الجميع أن خطوة عباس بهلوانية، وغير مدروسة، و  
وإن لم يكن متدرباً على الهبوط الجيد سيسقط على رأسه، محمود عباس وفريـق              ، سينزل على األرض  

، التفاوض مدفوعاً بالرباعية العربية أقدم على هذه الخطوة بعد أن فشلت خطوته األولى في لفت االنتبـاه                
أعلن فيها نيته عدم الترشح لالنتخابات الرئاسية القادمة، وهـذه  أو استدرار عطف اإلدارة األمريكية التي  

الخطوة هي ضمن الخطوات التي يراد منها دفع اليأس إلى قلوب الفلسطينيين، والوقوف أمامهم كمن بذل                
  .المحاوالت كلها ولم تنجح، ولم يبق إال االستسالم لإلرادة األمريكية اإلسرائيلية

ب فاشلة ومحاولة استنساخها مرة أخرى؟، وعدم الجدية فيها، وأنها تـستخدم            إذن لماذا اللجوء إلى أسالي    
، ولكنهـا   )من جرب المجرب عقله مخـرب     ( لتحقيق هدف زرع اليأس دفعاً لالستسالم، فقد قالوا قديماً          

محاوالت مدروسة تهدف إلى زرع اليأس في قلوب الفلسطينيين ودفعهم نحو الهاوية المعـدة لهـم فـي                  
  .والتي تأتي كل خطوات عباس وفريق التفاوض للتمهيد لها، قريبالمستقبل ال

ئولية ليس عباس وفريقه فقط، ولكن الكل الفلسطيني هو من يتحمل المـسئولية، وعلـى               سمن يتحمل الم  
رأس هذا الكل الشعب الفلسطيني الذي يجب أن يتحرك حتى يوقف كل هذه المسرحيات الهزليـة، كمـا                  

جولدستون وكان تحركه هو أداة الضغط الوحيدة التي أجبرت عبـاس علـى             تحرك يوم أن ُأجل تقرير      
التراجع عن التأجيل، واليوم لن يوقف عباس  عن االستمرار في فصول مسرحيته إال الشعب الفلسطيني                

ويعلن عن موقفه الحقيقي، ثم يأتي دور الفـصائل الفلـسطينية           ، الذي يجب أن يخرج وبقوة إلى الشارع      
كيل القيادة الفلسطينية الموحدة لقيادة الشعب الفلسطيني والتي دعونا لها سـابقاً، وعـدم              لإلسراع في تش  

، االكتفاء بالتصريحات والمواقف اإلعالمية، دون ذلك سيمضي عباس وسيمضي الدعم العربي المعتـدل            
وستعمل منظومة اإلرهاب العالمية قدما في مشروع التصفية والذي سـيقوده محمـود عبـاس وفريـق                 

  . تفاوض في رام اهللال
  18/11/2009صحيفة فلسطين، 
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  !!إعالن دولة فلسطينية يتحكم بها االحتالل .48

  ياسر الزعاترة
الذين يرفضون أو يتحفظون على مشروع إعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد ، ومن ثم عرضـها                 

 هو سالم فياض الـذي      على مجلس األمن الدولي ، ال يفعلون ذلك فقط ألن صاحب اإلعالن أو المشروع             
جيء به من البنك الدولي لكي يراقب حركة األموال في عهد الراحل عرفات لكي يضمن المانحون عدم                 

إبان انتفاضة األقصى وحصار األخير في مبنى المقاطعة في رام          " النشاطات اإلرهابية "تدفق بعضها نحو    
ولوا على حركة فتح بدعم أمريكي إسـرائيلي ،         اهللا ، وال ألن منسقيه والقائمين عليه هم أنفسهم الذين است          

  .بل أيضا العتبارات أخرى بالغة األهمية
معلوم أن الفيتو األمريكي كان وسيبقى جاهزا إلفشال أي مشروع ال يصب في خدمة الدولة العبريـة ،                  

عـا  وهو ما ينطبق على المشروع الذي نحن بصدده ، لكن الخطورة هي تمريره من الواليات المتحدة تب                
لتفاهم ما مع اإلسرائيليين ينطلق من واقع أنه سيصب في خدمتهم ، حتى لو واصلت الدوائر اإلسرائيلية                 

  .الحديث عن رفضه في العلن
لو كانت المسارات الدبلوماسية هي االمتحان الحقيقي لنضال الفئة التي تتحكم بالقرار الفلـسطيني لكـان                

ر مهم وتاريخي صدر قبل سنوات بـشأن الجـدار األمنـي            عليها أن تواصل النضال من أجل تفعيل قرا       
العنصري في الضفة الغربية ، والذي لم يكتف في حينه باعتبار الجدار غير شرعي ومن ثـم المطالبـة                   

على الطرف اإلسرائيلي االنـسحاب     " أراضي محتلة  "67بإزالته ، بل باعتبار كل األراضي المحتلة عام         
  .منها دون شروط

 في السلة األمريكية ، ويعيش في حله وترحاله ومعوناته ورواتبه واستثماراته علـى              إن من يضع بيضه   
اإلرادة اإلسرائيلية ال يمكن أن يصاب بنوبة تحد لجبروته معلنا الشروع فـي برنـامج ينتـزع كامـل                   

  . ، بما فيها القدس الشرقية من بين أسنانه67األراضي المحتلة عام 
نوايا هذه ونعتبر أن القوم قد أصيبوا بنوبة من الثورية تدفعهم بالفعل نحو             مع ذلك ، دعونا نتجاهل لعبة ال      

تحدي جبروت االحتالل ، ومن ثم اإلعالن عن الدولة من جانب واحد ، ومن ثم الذهاب نحو المجتمـع                   
  .الدولي لكي يعترف بها ، ولنتساءل عن ماهية تلك الدولة في الواقع العملي

على مدن الضفة ال زالت تتم بالتدريج تحت سـمع          ) أمنيا(رسمية الفلسطينية   لنتذكر ابتداء أن السيطرة ال    
االحتالل وبصره ، وبتنسيق كامل معه ، وبالطبع تحت إشراف الجنرال األمريكي دايتون الذي يمـارس                
عمله كالمعتاد مقدما إنجازاته بين الحين واآلخر للدوائر اإلسرائيلية ، ولمن يعنيهم أمرها في الخـارج ،                 

فـي  " بمهنية عالية "الذي يعملون   " الفلسطينيين الجدد "هو يمارس تدريب الكتائب الفلسطينية الجديدة من        و
ضبط األمن في مناطق الضفة ومنع أية توجهات نحو مقاومة االحتالل ، مجرد توجهات ، فضال عن أن                  

  .تكون محاوالت عملية
أربع مدن فلسطينية ، هي رام اهللا وبيت        حتى اآلن حصل األمن الفلسطيني على حق ممارسة مهماته في           

لحم وجنين وأريحا ، مع بقاء حق االحتالل في دخولها العتقال مطلوبين بتنسيق مع تلك القوى حتـى ال                   
يحدث الصدام ولو عن طريق الخطأ ، السيما أن فرق مستعربين هي التي غالبا ما تدخل تلك المنـاطق                   

  .الختطاف من تبقى من شباب المقاومة
يتم على عين االحتالل ،     ) األمن من أهم عناصر بناء الدولة     (لك يعني أن بناء أجهزة الدولة العتيدة        كل ذ 

ويمكن لهذا األخير أن يعطل العملية في أي وقت يشاء ، والنتيجة أن الدولة العتيدة ستبقى هي ذاتها ، أي                    
مع جارتها العبرية ، تماما     بحسب تصنيفات أوسلو ، وتعيش نزاعا حدوديا        ) ب(و  ) أ(دولة على مناطق    

  .كما هو حال عشرات النزاعات الحدودية التي تزدحم بها أروقة األمم المتحدة
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هذا هو بالضبط مشروع الحل االنتقالي بعيد المدى الذي اخترعه شارون وأسس علـى قاعدتـه حـزب                  
 االقتـصادي الـذي     كاديما ، وهذا هو مشروع شاؤول موفاز وكاديما بطبعته الجديدة ، وهو ذاته السالم             

  .يطرحه نتنياهو
من هنا ، فإن أية محاولة لتقديم المشروع بوصفه عمال نضاليا عظيما ال يبدو مقنعا ، ألنه فـي الواقـع                     
خدمة لالحتالل يكرس الصراع كنزاع حدودي بين جارتين ، وليس صراعا بين محتلين وشعب يقاومهم               

  .ويسعى إلى طردهم من أرضه
نصفق لهذا المشروع كبديل عن استئناف المفاوضات بشرط وقف االستيطان ، مـع             بعد ذلك يراد لنا أن      

أننا في الحالين أمام ذات البؤس السياسي الذي يتلخص في احتمالين ، إما دولة مؤقتة ذات نزاع حدودي                  
مع جارتها ، يجري تأبيده بحكم األمر الواقع ، أو حل مشوه يعلم الجميع أنه لن يصل بحال حـدود مـا                      

  2000،رض على عرفات في كامب ديفيد صيف العام ع
  18/11/2009الدستور، 

  
  بعيون السلطة» الشرعية«صراع :  أسئلة وأجوبةخمسة .49

  حسام كنفاني
اآلن وقد انتهت مفاعيل ورقة االنتخابات التي رفعها محمود عباس، باتت الشرعية الفلسطينية أمام نهاية               

نهاية تسعى منظمـة    . س التشريعي، وبالتالي حكومتا غزة والضفة     حقيقية للوالية، سواء الرئاسة أو المجل     
  ، فهل تنجح؟»حماس«حكم » شرعية«التحرير لتلقفها إلنهاء 

  ما حكم القانون األساسي لوضع المجلس التشريعي والرئاسة بعد انتهاء الوالية؟. 1
» حمـاس «لنفسه، رغم أن    ليس هناك مادة في القانون األساسي تسمح للمجلس التشريعي بتمديد الوالية            

ـ    تنتهي والية المجلس التـشريعي القـائم عنـد أداء          « مكرر التي تنص على أن       47تحتكم إلى المادة ال
ويؤكد خبراء قانونيون مـن المـروجين لنظريـة         . »أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية     

 13/8/2005يس محمود عبـاس فـي       السلطة أن هذه المادة أضيفت إلى القانون األساسي في عهد الرئ          
لتقليص فترة الفراغ التشريعي التي ال تتجاوز شهرين أو ثالثة، والتي عادة ما تفصل بين تاريخ انتخاب                 

ويـستند  . المجلس الجديد وتاريخ تنصيبه بانعقاد أول جلسة رسمية له النتخاب رئيسه ومكتب الرئاسـة             
ـ الخبراء إلى هذا التفسير لإلشارة إلى أن الماد         مكرر ال يمكن تطبيقها في الحالة هذه، على اعتبار         47ة ال

حال المجلس التشريعي تنطبق على الرئاسـة       . أنه ال انتخابات حاصلة وال مجلس منتخباً ينتظر التنصيب        
الذي سـتكون   (الفلسطينية، فالقانون األساسي ال يسمح بتمديد والية رئيس السلطة من المجلس التشريعي             

  . وال من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبالتالي فالبحث يجري عن خطوات أخرى)منتهية صالحياته
   التي تتحدث عن شغور مركز الرئاسة؟37ماذا عن المادة الـ. 2

ـ          من القانون األساسي، التي تتطرق إلى ما يسمى         37يشير خبراء القانون إلى عدم إمكان تطبيق المادة ال
ويوضـح  . الطريق أمام تولي رئيس المجلس التشريعي منصب الرئاسـة        ، والتي تفتح    »شغور المركز «

الخبراء أن عدم تطبيق المادة يعود ألسباب عديدة، أولها أن المجلس التشريعي نفسه سـتكون منقـضية                 
واليته، ثانيها أن رئيس المجلس التشريعي منتهية صالحيته، على اعتبار أن التجديد لـرئيس المجلـس                

 ما لم يحصل في حال عزيز الدويك، نظراً ألسره وتغييب المجلس التشريعي بفعل              يكون كل سنتين، وهو   
 60أما السبب الثالث فيعود إلى أن تطبيق هذا البند يقتصر على فترة محددة ال تتجاوز                . االنقسام الداخلي 

أعضاء المجلس  الوفاة، واالستقالة إذا قبلت بغالبية ثلثي       : يوماً، وال يطبق أصالً إال في ثالث حاالت، هي        
  .التشريعي أو فقد األهلية القانونية أيضاً بغالبية ثلثي األعضاء

  إلى ماذا ستستند منظمة التحرير في إجراءاتها؟. 3
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يؤكد الخبراء الفلسطينيون، المقربون من السلطة، أنه بمـا أن هيكليـة الـسلطة بمختلـف مـستوياتها                  
طة وال للمجلس التشريعي، فالترويج هو للعودة إلى أصل         وصالحياتها المحددة ال تتيح التمديد لرئاسة السل      

 12شرعية السلطة، أي منظمة التحرير الفلسطيني، التي أنشأت السلطة بقرار من المجلس المركزي في               
على هذا األساس تنطلق دعوة اللجنة التنفيذية الجتماع المجلس المركزي فـي            . 1993تشرين األول عام    

  .قبلالخامس عشر من الشهر الم
  ما هو المتوقع من اجتماع المجلس المركزي؟. 4

تؤكد مصادر فلسطينية مطّلعة أن المجلس المركزي سينطلق من فكرة أن ال انتخابات وال تجديد للمجلس                
وغالبيتها فـي   » حماس«التشريعي والرئاسة، ليقوم بإجراءات من شأنها رفع غطاء الشرعية عن حركة            

الخطوة األولى التـي سـيعلنها المجلـس        .  المبادرة إلى منظمة التحرير    المجلس التشريعي، وإعادة زمام   
إعالن لن يضير أبو مـازن كثيـراً علـى          . المركزي هي إعالن نهاية والية عباس والمجلس التشريعي       

رئيس دولة  «اعتبار أنه يحظى بمسميات ووظائف أخرى تخوله البقاء على رأس السلطة الفلسطينية، فهو              
الخطوة الثانية  . اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبالتالي فإن الحل والربط سيبقى بيده         ورئيس  » فلسطين

. ستكون عبر اجتماع ألعضاء المجلس الوطني في الضفة الغربية والقدس، ومن يستطيع القدوم من غزة              
 اجتماع سيخصص إلعالن تحويل صالحيات المجلس التشريعي إلى المجلس المركزي، الـذي سـيؤلّف             

بدوره حكومة مؤقتة إلدارة السلطة، على أن يكون غالبية أعضائها من اللجنة التنفيذية للمنظمة، وبعضهم               
وتؤكّد المصادر أن محمود عباس سيكون رئيساً لهذه الحكومة، على أن يعين سالم فيـاض               . من خارجها 

  .ي موعد يتفق عليهقائماً بأعمال رئيس الحكومة لتصريف األعمال، إلى أن تجري االنتخابات ف
  إلى ماذا يرمي عباس من مثل هذه الخطوة؟. 5

وتجريـدها  » حمـاس «تتلطّى المنظمة خلف فكرة الشرعية الفلسطينية، لسحب البساط من تحت أقـدام             
من ورقة حصولها على الغالبية في االنتخابات التشريعية الماضية، وبالتـالي تحميلهـا عمليـاً               » قانوناً«

 الورقة المصرية، وبالتالي إجراء االنتخابات في موعدها أو في الموعد الـذي حددتـه               تبعات عدم توقيع  
  .الورقة المصرية في حزيران المقبل

  18/11/2009األخبار، 
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  عبد الباري عطوان

اع تجنيد نصف   كشف برنامج وثائقي بثته القناة التلفزيونية االنكليزية الرابعة ان اللوبي االسرائيلي استط           
وزراء حكومة الظل في حزب المحافظين البريطانيين لخدمة المصالح االسرائيلية والدفاع عن سياساتها،             

  .وذلك من خالل دفع تبرعات وصلت في مجملها الى عشرة ماليين جنيه استرليني
عات حزب المحافظين البريطاني يتفوق بأكثر من عشرين نقطة على حزب العمال الحاكم فـي اسـتطال               

المقبـل  ) مـايو (الرأي، وبات في حكم المؤكد فوزه في االنتخابات البرلمانية التي ستجرى في شهر ايار      
كحد أقصى، مما يعني ان انصار اسرائيل في حكومة الظل هم الـذين سيـسيطرون علـى الحكومـة،                   

  .ويوجهون دفة سياساتها ضد العرب بشكل خاص، والمسلمين بشكل عام
وني الخطير المدعم باألرقام والوثائق، يؤكد حقيقتين اساسيتين، االولى تتعلق باحتقـار            هذا الكشف التلفزي  

السياسيين البريطانيين للعرب واالستخفاف بهم، رغم الخدمات الجليلة التـي قـدمها ويقـدمها العـرب                
سـية  كحكومات وشركات، لبريطانيا ومصالحها السياسية واالقتصادية، والثانيـة تتعلـق بفـشل الدبلوما            

العربية، بل وانعدام وجودها، ناهيك عن تأثيرها، رغم الرهط الكبير من الدبلوماسيين العرب والسفارات              
  .العربية الفارهة في العواصم الغربية
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الدبلوماسيون العرب في معظمهم مشغولون بكل شيء ،اال القضايا المتعلقة بواجبـاتهم، مثـل اسـتقبال                
اكمة، وكلها اسر حاكمة هذه االيـام، يتـساوى فيهـا الجمهوريـون             زوجات وابناء الزعماء واالسر الح    

ومن المفارقة ان معظم هؤالء الـسفراء       . والملكيون، وترتيب جوالت التسوق والترفيه وحركة التنقالت      
  .يعينون في العواصم الغربية اما بهدف العالج او الراحة، او االبعاد

رات حفالت االسـتقبال، تـدعو اليهـا آالف الشخـصيات      السفارات العربية في بريطانيا تقيم سنوياً عش      
والقيادات البرلمانية واالقتصادية البريطانية، وتدفع عشرات الماليين من الجنيهـات االسـترلينية لـدعم              
اعمال خيرية ومؤسسات بريطانية، ومع ذلك تنجح جمعية اسرائيلية في بز هؤالء جميعاً، وتجنيد معظـم                

  .انيين في خدمة السياسات العدوانية االسرائيليةالنواب واللوردات البريط
نتلقى في هذه الصحيفة، مثل غيرنا، عشرات البيانات الصحافية شهرياً من هذه السفارة العربية او تلـك،                
مزينة بصور سعادة السفير وحرمه وهما يستقبالن الوزراء والنواب واللوردات البريطانيين اثناء حفـل              

دته بمناسبة العيد الوطني لبالده، لنكتشف بعد ذلك ان معظم هـؤالء هـم مـن                االستقبال الذي نظمه سعا   
  .المجندين لمصلحة اللوبي االسرائيلي

***  
نذهب الى ما هو اكثر من ذلك ونشير الى جود المئات من اللوردات واعضاء مجلس النـواب يعملـون                   

ثم نُصدم عندما نرى اسماء     كمستشارين لدى حكومات وسفارات وشركات عربية، مقابل رواتب خيالية،          
  .هؤالء، او معظمهم، تتصدر قوائم اللوبي االسرائيلي في بريطانيا

هذا دليل على اننا فاشلون، منافقون، سذج، نفتقر الى الجدية والمنهج العلمي واالخالقي لخدمة قـضايانا،                
  .بل اننا ال نريد اصالً تحرير االراضي المحتلة والمقدسات العربية واالسالمية

الحكومات العربية قدمت، وما زالت تقدم، خدمات غير عادية للغرب، وبريطانيا على وجه الخـصوص،               
نشتري اسلحتهم، ونقدم لشركاتهم العقود التجارية المغرية، ونستثمر مئات اآلالف مـن المليـارات فـي                

لعاطلين، ومـع   عقاراتهم وشركاتهم، ونخرج اقتصادياتهم من عثراتها بشراء السندات، وخلق الوظائف ل          
ذلك يهرع سياسيوهم الى اسرائيل، مقدمين لها كل الطاعة والوالء، ويتآمرون ضدنا، ويـصوتون فـي                

  .االمم المتحدة والمحافل الدولية ضد قضايانا العادلة
حزب المحافظين هذا الذي يتجند نصف وزراء حكومة ظله في خدمة اللوبي االسرائيلي، مدين للعـرب                

السعودية بالذات، ببقائه في الحكم ألكثر من عشرين عاماً، فلوال صفقة اليمامة لالسلحة             ،والمملكة العربية   
 مليـار دوالر  75التي وقعتها السعودية مع السيدة مارغريت ثاتشر زعيمته في الثمانينات، وبلغت قيمتها    

ج االقتـصاد   لما استطاعت المرأة الحديديـة اخـرا      )  مليار دوالر بمقاييس اليوم    200حوالى  (في حينها   
البريطاني من ازمته الطاحنة التي اطاحت بحكومة جيمس كاالهان العمالية، وجاءت بالمحافظين الى سدة              

  .الحكم
ورثة السيدة ثاتشر في الحزب ينسون كل هذه الخدمات وينحازون الى اسرائيل ويعملـون فـي خدمـة                  

هيوني، بارتكاب جـرائم حـرب      مصالحها، وهي الدولة التي اُدينت، ومن خالل تقرير لقاض يهودي ص          
  .ضد االنسانية اثناء عدوانها االخير على قطاع غزة

العيب ليس في هؤالء النواب واللوردات فقط، وانما فينا نحن كعرب، الذين تحولنا الى اضـحوكة فـي                  
  .العالم، بسبب هذه االنظمة الفاسدة، ودبلوماسييها الفاشلين عديمي الضمير الوطني واالخالقي

نظمة الفاسدة التي حولتنا الى مهزلة في العالم بأسره، هي المسؤولة عن حالة االنهيار التي نعيشها                هذه اال 
حالياً على المستويات كافة، وهي التي خلقت الفراغ االستراتيجي الحالي الذي سارعت الى ملئـه قـوى                 

  .غير عربية
لمؤيد السرائيل يجلس على قمـة      في الماضي القريب كنا اسرى مفهوم خاطئ يقول ان اللوبي اليهودي ا           

امبراطوريتين هائلتين، مكّنتاه من توظيف العالم الغربي في خدمة اسرائيل ومصالحها، االولـى ماليـة،               
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فنحن اآلن نملـك صـناديق سـيادية        . والثانية اعالمية، لنكتشف متأخرين ، كعادتنا، ان هذه كذبة كبرى         
ريليونات دوالر، وتتدفق الى خزائننا عوائد نفطية تـصل     مستثمرة في الغرب تبلغ قيمتها اكثر من ثالثة ت        

 مليار دوالر سنوياً، ونستطيع شراء شركات العالم وصحفه وتلفزيوناته جميعاً، ومع ذلك تنجح              800الى  
  .جمعية لوبي اسرائيلي في بريطانيا بتجنيد غالبية النواب البريطانيين بأقل من عشرة ماليين جنيه

***  
ولم نترك عقاراً فخماً إالّ وهرعنـا       . ية بريطانية والعبين بمئات الماليين من الجنيهات      اشترينا انديه كرو  

لضمه الى امبراطورياتنا المالية، وفتحنا اراضينا وقواعدنا الجوية والبحرية والبرية، وما زلنا، للطائرات             
، )افغانـستان (ر اسالمي   ، وآخ )العراق(والدبابات والسفن الحربية البريطانية واالمريكية لغزو بلد عربي         

وشاركنا بفاعلية في الحرب على االرهاب، ووفرنا الحماية بذلك للمواطنين والشوارع في بريطانيا، ومع              
ذلك نتلقى الصفعات من السياسيين والحكام البريطانيين، بينما يحـصد االسـرائيليون المنـافع والتأييـد                

  .هلنا واشقائناوالمساندة لممارساتهم العدوانية ومجازرهم في حق ا
نقول لليبيين والسعوديين والخليجيين والجزائريين، وكل العرب الذين يفتحون بالدهم على مصارعها امام             

آن األوان ان نخاطـب هـؤالء بلغـة         . لقد طفح الكيـل   ' كفى'الشركات الغربية، دون شروط او قيود،       
لقد مللنـا مـن   . ن نفرض احترامنا آن األوان ان نكون جديين، نعرف كيف نخدم قضايانا، وا         .. المصالح

  .لعب دور المغفل، وقرقنا من كوننا اضحوكة
' وصمة عار 'اما السفراء العرب في بريطانيا فنقول لهم ان كشف المحطة التلفزيونية الرابعة المذكور هو               

في سجالتهم وتاريخهم، ودليل دامغ على فشلهم وعجزهم، رغم مئات الماليين التي ينفقونها، من عـرق                
  .البسطاء الجوعى، على حفالتهم الباذخة تحت مسمى خدمة العرب والمسلمين

كلمة اخيرة للنواب البريطانيين المسجلين على قوائم اللوبي االسرائيلي، والمحافظين منهم علـى وجـه               
الخصوص، وهي ان شراءهم بهذه المبالغ الرخيصة والتافهة، وانخراطهم في خدمة دولة عدوانية مارقة،              

ي يؤدي، الى جانب اسباب اخرى، الى ازدهار تنظيمات متشددة مثل القاعدة، وتهديـد مـصالح                هو الذ 
  .بريطانيا وامن مواطنيها في الداخل والخارج

  18/11/2009القدس العربي، 
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    18/11/2009الشرق، قطر،   


