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على نصف مـساحة     جديد يقضي باقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة          سرائيليإ مشروع   ":معاريف" .1

  الضفة
 الخميس ان رئيس الدولة شمعون بيريز ووزير الحرب        -اليوم  ) معاريف( ذكرت صحيفة    :القدس المحتلة 

ايهود باراك يقودان تحركا سياسيا الستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بمعرفة رئيس الـوزراء              
  . بنيامين نتانياهو
تقول ان الخطة الجديدة بمبادرة     ) معاريف( كتبت   - العريض    بالمانشيت -) الخطة الكبرى (وتحت عنوان   

بيريز وباراك تدعو في المرحلة األولى الى اقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة على نـصف مـساحة                  
وبالمقابـل سـيتلقى كـال الجـانبين        ) اي مساحة اكبر الى حد ما مما يملكه الفلسطينيون حاليـا          (الضفة  

حيـث تـضمن    : انات مطمئنة من واشنطن في المرحلة الثانية من الخطـة         االسرائيلي والفلسطيني ضم  
كمـا  .  بين سنة ونصف وسنتين    -واشنطن للفلسطينيين انهاء المفاوضات في غضون فترة زمنية محددة          

ستضمن لهم ان تساوي مساحة االراضي التي سيملكها في نهاية المفاوضات مساحة االراضي التي كانت               
  .1967ام الستة عام بحوزتهم قبل حرب االي

اما اسرائيل فستتلقى بناء على هذه الخطة رسالة ضمانات من واشنطن تعترف رسميا بالطابع اليهـودي                
كما ستتضمن الرسالة االمريكية السرائيل الترتيبـات       . لدولة اسرائيل مما سيحول دون تنفيذ حق العودة       
  . االمنية الالزمة مثل جعل المناطق منزوعة السالح

ان المـشكالت التـي     ) معاريف(الصحافي المخضرم بن كسبيت صاحب هذا السبق الصحفي في          ويقول  
عدم موافقة الجانب الفلسطيني فيما الجانب االمريكي لم يقتنـع          : يواجها هذا التحرك السياسي عديدة منها     

ية مختلفـة   ورد ديوان رئيس الوزراء على هذا النبأ بقوله ان افكارا سياس          . بعد بفرص تطبيق هذه الخطة    
  . تطرح على بساط البحث غير انه لم يتخذ اي قرار

ان بيريز وباراك يمارسان منذ عدة اشهر وبخاصة خالل االيام االخيرة ضعطا شـديدا    ) معاريف(وتقول  
الى جهات سياسـية    ) معاريف(ونسبت   .على االمريكيين للموافقة على خطتهما وجلب الفلسطينيين معهم       

االقناع التي يبذلها بيريز وباراك في الواليات المتحدة تتم بمعرفة نتانياهو غيـر             مسؤولة قولها ان جهود     
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 هل هذه المعرفة هي فعال إقرار من جانب نتانياهو او ان همته قد تثبط فـي                 -ان السؤال المطروح هو     
  .  اللحظة االخيرة مما سيحدو به الى نسف هذه الجهود

  19/11/2009وكالة سما، 
  

   وحدة استيطانية خرق لالتفاقات ولقرارات الشرعية الدولية900 بناء : التحريرمنظمة .2
 قالت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير إن موافقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي على :رام اهللا

يعد خرقاً فاضحاً لالتفاقيات المبرمة "في القدس، " جيلو" وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 900بناء 
 يومالوأكدت المنظمة، في بيان أصدرته  ".ع منظمة التحرير وقرارات الشرعية الدوليةم
عدم شرعية االستيطان فوق األراضي الفلسطينية بما "نسخة منه، على " قدس برس"وصل  )األربعاء(

  ".فيها القدس الشرقية، ومخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
الدولية، في رسائل بعثت بها إلى المنظمات الدولية واالتحادات والبرلمانات في وأضافت دائرة العالقات 

إن إسرائيل قوة احتالل تقوم بسرقة األراضي الفلسطينية المحتلة وبناء مستوطنات غير : "أنحاء العالم
  ".المنطقةشرعية عليها، بالقوة والعنف، وتدمر كل الجهود الدولية التي تبذل إلقامة سالم عادل ودائم في 

جراء تحدي الحكومة المتطرفة في إسرائيل "على أمن واستقرار المنطقة " النتائج الوخيمة"وحذرت من 
  ".لإلرادة الدولية المعارضة لبناء المستوطنات

وطالبت منظمة التحرير المجتمع الدولي والقوى الصديقة والمناصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة 
 ممارسات االحتالل على األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي بالتحرك الجاد لفضح"

أقرت الشرعية الدولية بأنها منطقة محتلة تسري عليها االتفاقيات الدولية كباقي األراضي الفلسطينية التي 
  ".1967احتلت في العام 

  18/11/2009 قدس برس،
  

  "الرباعية"وأمريكا صفعة في وجه  استمرار االستيطانولة دوال عن  قريباًاإلعالننوي نال : عريقات .3
صائب عريقات ، أن  اشرف الهور،غزةنقالً عن مراسلها في  19/11/2009القدس العربي، نشرت 

قامة دولة فلسطينية من إ عن عالن قريباًن السلطة ال تنوي اإلأمس أعلن  أكبير المفاوضين الفلسطينيين
ن ألى  إ، الفتا"ساءوا فهم ما قيل بهذا الصددأ"وروبيين ن األإصحافية طرف واحد، وقال في تصريحات 

طار محاولة إن السلطة قالت انه في أوضح أو ."قام بتضليلهم"سرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإل
ن ألى إننا بحاجة إمن الدولي لتقول له، لى مجلس األإستدرس احتمال التوجه "لى حل الدولتين إالتوصل 

  ."لى جانب الدولة اليهوديةإ 1967ن تقوم في حدود أتعترفوا بالدولتين وبحق الدولة الفلسطينية في 
 االستيطاني الواقع "جيلو" وحدة سكنية في حي 900لى ذلك انتقد عريقات بشدة المشروع الخاص ببناء إ

 . البناء في القدسمالأع في توسيع "إسرائيل" الجميع ال يعترف بحق أنجنوب مدينة القدس، مشددا على 
 تكون أن التي من المقرر األرض أن إلى، الفتا "غير قانوني" اإلسرائيلية ما تفعله الحكومة أنكد أو

 هذا أنوشدد على  . المستوطنات"إسرائيل" التي تقيم عليها األرضجزءا من الدولة الفلسطينية هي نفس 
  ."السالم والمستوطنات " االختيار بين"إسرائيل"ن يتوقف، مطالبا أمر يجب األ

ال "عريقات  تنفيذ الرئيس عباس تهديده باالستقالة وعدم خوض االنتخابات المقبلة قال إمكانيةوحول 
  ."ال يتشبث بلقب الرئيس" مازن أبون ألى إ أشار، لكنه " مازن عن خطوته القادمةأبويمكنه النطق باسم 

صائب عريقات ، أن  عبد الرؤوف أرناؤوطسلهانقالً عن مرا 19/11/2009األيام، فلسطين، وأضافت 
إن هذا اإلعالن هو بمثابة صفعة مباشرة في وجهه : " وقالاإلسرائيليةدان الخطوات االستيطانية أ

 للمجتمع الدولي، الذي  مباشراًكما أنها تمثل تحدياً.  واللجنة الرباعية الدوليةاألميركيةالواليات المتحدة 
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 يخلق فقط ثقافة اإلفالت من العقاب إنما التقاعس عن التحرك أنون الدولي، من واجبه أن يتمسك بالقان
  ". اليومية للقانون الدوليإسرائيلعندما يتعلق األمر بانتهاكات 

  
  استمرار االستيطان يؤكد صحة موقفنا بالتوجه إلى مجلس األمن إلقامة دولتنا المستقلة: فياض .4

 في االستمرار "إسرائيل"، سالم فياض، إن إمعان  الفلسطينيقال رئيس الوزراء:  كفاح زبون- رام اهللا
في االستيطان يدلل على صحة الموقف الفلسطيني الداعي باللجوء إلى األمم المتحدة الستصدار قرار 

 وحدة 900إن القرار اإلسرائيلي األخير ببناء ": وأضاف فياض .يقضي باالعتراف بالدولة الفلسطينية
نة غيلو، لهو خير دليل على صحة موقفنا، المتمثل في اللجوء إلى األمم المتحدة، سكنية جديدة في مستوط

هي ":  بأنها هي صاحبة اإلجراءات األحادية الجانب، وقال"إسرائيل"، واتهم فياض "لقيام دولتنا المستقلة
عليها من تقوم باالستيطان بما في ذلك في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، وكل هذه الخطوات يترتب 

واقع سلبي ينعكس على الوضع العام للعملية السياسية، عدا عن كثير من اإلجراءات ما زالت إسرائيل 
  ."ممعنة فيها

وشدد فياض على ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي، الموقف الفلسطيني بضرورة وقف هذه اإلجراءات 
وال يجوز الحديث عن استثناء مدينة القدس سمعنا بالموقف األميركي، ": اإلسرائيلية األحادية تماما، وقال

  ."من عملية وقف التوسع االستيطاني
طرف "وقال فياض إنه ماض في بناء الدولة الفلسطينية، رغم التهديدات اإلسرائيلية في حال قيامها من 

دولتنا هذه .. إن برنامجنا يهدف الستكمال بناء المؤسسات الممهدة لقيام الدولة المستقلة": ، وأضاف"واحد
  ."إن لم نقم نحن ببنائها فمن سيفعل

 حول إعاقة تحويل "إسرائيل"من جهة ثانية، نفى فياض أن تكون السلطة الوطنية قد تلقت رسائل من 
بل بالعكس كانت وزارة المالية اإلسرائيلية وافقت على تقديم موعد ": العائدات الضريبية الفلسطينية، وقال

 من الشهر نفسه، وذلك 22، إلى  نوفمبر الحالي، كما كان مقرراً/ الثاني تشرين27االجتماع الشهري من 
  ."لكي يتسنى تحويل العائدات الضريبية لهذا الشهر قبل عطلة عيد األضحى

  19/11/2009الشرق األوسط، 
  

 "التسوية وراء ظهورنا"األخطار التي تواجه القدس تقتضي وضع : بحر .5
 إن شراسة الهجمة التي تستهدف القدس وأهلها تستدعي من  أكد المجلس التشريعي الفلسطيني:غزة

السلطة الفلسطينية في رام اهللا، مراجعة حقيقية لخيار التسوية الذي ال زالوا يؤمنون به ويراهنون عليه 
  .حتى اليوم رغم متوالية الفشل واإلخفاقات التي مني بها خالل العقدين األخيرين

إن ) "18/11(ئيس المجلس التشريعي في تصريح مكتوب، األربعاء ول لر احمد بحر النائب األ.قال د
مستوى األخطار والتحديات التي تتربص بقضيتنا الوطنية تقتضي وضع خيار التسوية الفاشل وراء 
ظهورنا، والدفع باتجاه فتح الخيارات بما يسمح بتكريس حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة االحتالل بغية 

وعة، بعيدا عن الخطوات عديمة القيمة والجدوى السياسية والوطنية التي يتم طرحها استعادة حقوقه المشر
هذه األيام من قبيل إعالن الدولة من طرف واحد، ما يشكل هروبا من تحمل المسؤولية الوطنية، والتفافا 

ل ال وأكد أن دولة االحتال". على سقوط المشروع السياسي الذي تبنته السلطة ونافحت عنه حتى اليوم
وأشار  ".تكف عن توجيه لطماتها القاسية وصفعاتها الموجعة إلى حلفائها وشركائها في مسيرة التسوية

عن ) إسرائيل(فيما ال تتوقف جرافاتها " وحدة سكنية جنوبي مدينة القدس 900إلى إصدار أوامرها ببناء 
  ".على المستوى اإلقليمي أو الدوليهدم منازل المقدسيين بين يوم وآخر، دون أن تجد لها رادعا أو كابحا 

  18/11/2009 قدس برس،
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  تؤكد مساندتها لقرارات القيادة وتدعو لتجسيد إستراتيجية جديدةالتحرير فصائل منظمة : غزة .6
أكدت قيادات من فصائل منظمة التحرير قدرة الفلسطينيين على قطع الطريق أمام  :عيسى سعد اهللا

  .ضييع الوقت ومحاولة فرض حلول من خالل سياسة األمر الواقع الهادفة إلى ت"إسرائيل"مخططات 
التي نظمها تحالف السالم  ،"استعادة زمام المبادرة"وطالب المتحدثون خالل ورشة عمل جاءت بعنوان 

 بإيقاف والتخلي عن الخيار التفاوضي إذا استمرت ،بمدينة غزة، أمس" التيرنا"الفلسطيني في قاعة مطعم 
  . الوقائع على األرضإسرائيل في فرض

كما دعا المتحدثون في الورشة التي حضرها ممثلون عن فصائل المنظمة، إلى إعادة تشكيل السلطة 
  .الوطنية ومنظمة التحرير بالشكل الذي يستوعب الجميع

وتقديمها على المفاوضات كوسيلة أساسية، مع إعادة " الذكية"وطالب هؤالء باعتماد المقاومة المثمرة 
  .د على الوحدة الوطنية وتمكين الفلسطينيين وانتزاع دعم األطراف اإلقليمية والدوليةالتأكي

وأكدوا أن أمام الفلسطينيين ثالث مهام إستراتيجية رئيسية ملحة ومتوازية، األولى العمل بشكل مفصل 
ية تحديد الحد على صياغة وإعادة توجه أساسي إلستراتيجية فلسطينية مناهضة للبدائل اإلسرائيلية، والثان

، أما الثالثة فهي 1967األدنى من الشروط المقبولة للتفاوض على دولة فلسطينية مستقلة تماما على حدود 
  .ضمان أن يكون الخطاب الفلسطيني قاعدة في إطار النقاشات الدولية

 19/11/2009األيام، فلسطين، 
  

  لميع صورتهعباس يناور رغم إفالسه السياسي بهدف ت:  في الضفة حماسنواب .7
محمـود عبـاس    " المنتهية واليتـه  "طالب النواب اإلسالميون في الضفة الغربية الرئيس         :الضفة الغربية 

بالخروج ومصارحة الشعب والحديث عن األسباب الحقيقية التي دفعته إلى عـدم ترشـيح نفـسه فـي                  
لفشل الذريع الذي مني بـه      ناتج عن إفالسه السياسي خاصة مع ا      "االنتخابات القادمة، واعتبروا أن موقفه      

وأكد أغلبية النواب أن قرار عباس بعدم ترشيح نفسه يدخل في بـاب الحريـة                ".في مسيرته التفاوضية  
الشخصية وهو قرار داخلي خاص بحركة فتح، مشيرين إلى عدم وجود خالفات شخصية تربطهم به لكن                

  .الخالف يكمن في البرنامج الذي تتبناه حركته
إن إعالن عباس عن عدم ترشحه جاء مناورة كما هو الحال عند بقية الحكام العرب               : "وأوضح النواب أن  

حتى تطلب الناس منه العدول عن رغبته، والتراجع عن قراره نزوالً عند رأي الجماهير كمـا سـيعلل                  
  ".ذلك

علهـم  إن عدم ترشيح عباس يعتبر أسلوباً للضغط على األمريكان واإلسـرائيليين أيـضاً              : "وقال النواب 
، ومحاولة للضغط على الساحة الدولية فيمـا        )إسرائيل(يعطونه ضمانات معينه باستئناف المفاوضات مع       

  ".يتعلق بوقف االستيطان
  19/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  والناطق باسم الشرطة ينفي. ..دويك يتهم السلطة بتهديده باالعتقال .8

لفلسطيني، السلطة بتهديده باالعتقال فور انتهاء  عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي ا.اتهم د: غزة
وفي تصريحات للصحافيين قال دويك إن .  يناير المقبل/ كانون الثاني25والية المجلس التشريعي في 

أجهزة أمن السلطة بعثت له برسائل غير مباشرة، عبر مدير مكتبه الذي اعتقل عدة مرات، بأنهما 
واعتبر الدويك أن ما يتعرض له هو جزء من المضايقات  .ة واحدةسيعتقالن معا وسيتم إيداعهما زنزان

التي يتعرض لها بقية نواب حركة حماس في المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن هؤالء النواب يتعرضون 
  .لمضايقات يومية ويخضعون للمراقبة دون احترام حصانتهم البرلمانية
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ية، ما جاء على لسان دويك معتبرا أنه يأتي لدوافع ونفى عدنان الضميري، الناطق بلسان األجهزة األمن
  .وأضاف أن األجهزة األمنية لن تتردد في اعتقال دويك في حال تم توجيه تهم أمنية أو جنائية له. حزبية

  19/11/2009الشرق األوسط، 
  

  التغيير واإلصالح تدين اعتقال السلطة موظفي مكاتبها ومالحقة نوابها في الضفةكتلة .9
انت كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي الفلسطيني سلسلة االنتهاكات المتكررة بحق أد :غزة

نواب الكتلة ومدراء وموظفي مكاتبها في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها اعتقال األجهزة 
هيم عبد الرحيم في سلفيت عز الدين فتاش مدير مكتب سلفيت، وإبرا  األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية،

أن  )18/11(واعتبرت الكتلة، في بيان لها األربعاء  .عبد اهللا مرافق النائب الدكتور ناصر عبد الجواد
 تتوازى في اعتداءاتها مع االنتهاكات   بمالحقتها للنواب ومكاتبهم ومدرائهم"األجهزة األمنية للسلطة 

 النواب وشل حركتهم، وتغييبهم عن المشهد اإلسرائيلية، وكأن كال الطرفان يتباريان في تقييد عمل
متسائلة عن المصلحة الفلسطينية خلف كل هذه االنتهاكات للقانون وللدستور وللحصانة " السياسي
 تصب في مصلحة االحتالل وتتوافق  وأكدت أن هذا الممارسات التي طالت النواب ومدرائهم .البرلمانية

  ..التي نادت بها الديمقراطية الدولية عرض الحائطمع سياسته التعسفية والتي تضرب بحقوقهم 
واستنكرت كتلة التغيير واإلصالح هذه الممارسات، مؤكدة أن االعتداء عليهم هو مساس بالشرعية 

وأن أي أذى يحيق بمدراء مكاتب النواب ومرافقيهم هو اعتداء صريح على البرلمانيين  الفلسطينية،
  .وحصانتهم البرلمانية

  18/11/2009قدس برس، 
  

  إلتمام المصالحة ويرفض التحرك إلعالن الدولة" المرونة الكافية" يدعو مصر إلبداء بحر .10
 أحمد بحر في لقاء عقده، أمس، مع .دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د :كتب فايز أبو عون

إلى إبداء ما اسماه عدد من الصحافيين في مكتبه بمقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، القيادة المصرية 
إتاحة الفرصة للتفرغ الكامل لمواجهة القضايا "إلتمام المصالحة الفلسطينية، من أجل " المرونة الكافية"بـ

  ".والتحديات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مواجهة األخطار التي تستهدف القدس والمسجد األقصى
سيستمر في ممارسة صالحياته الدستورية إلى "وفي سياق متصل، قال بحر إن المجلس التشريعي القائم 

  ".أن يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد وأداء اليمين الدستورية حسب األصول القانونية المتبعة
ال قيمة لها من الناحية "واعتبر أن محاولة التمديد للرئيس محمود عباس من خالل المجلس المركزي 

ال يخضع لوصاية من أي كان، ألنه " على أن التشريعي ، مشدداً"الدستورية والقانونية على اإلطالق
 ".يستمد شرعيته الدستورية وواليته القانونية من القانون األساسي الفلسطيني المعدل وقوته الدستورية

 19/11/2009األيام، فلسطين، 
  

  سحب صالحيات التشريعي انقالب سياسي ومذبحة للشرعية: الحكومة .11
ومة الفلسطينية أن محاوالت سحب الصالحيات عن المجلس التشريعي أكدت الحك :حسني مهنا - غزة

الفلسطيني لصالح المجلس المركزي يعد انقالباً سياسياً واضحاً ومذبحةً لكل الشرعيات التي جاءت 
باالنتخابات الحرة والنزيهة والتي ال تنتهي إال بانتخابات جديدة، معلنةً عن مساندتها الكاملة لموقف 

واعتبرت الحكومة في اجتماعها األسبوعي الذي عقدته أمس، بمدينة  .فض لتلك المحاوالتالمجلس الرا
غزة، أن المجلس المركزي فاقد لألهلية والشرعية وال يصح سحب صالحياته ومنحها لغير الشرعي، 

  . عزيز الدويك.مشددةً على ضرورة عمل المجلس التشريعي برئاسة د
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ى أن تعنت االحتالل وتنكره لالتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وأشارت الحكومة إلى أنها تنظر إل
ودعوة المنظمة للذهاب لمجلس األمن هو دليل متجدد على فشل مشروع التسوية، ومؤشر على أن 
مشروع التفاوض وصل إلى طريق مسدود، مرحبةً في الوقت ذاته بانتزاع أي قرار من مجلس األمن 

م، 1967ن المستوطنات وعاصمتها القدس في حدود الرابع من حزيران عام حول دولة فلسطينية خالية م
  .وترك الحق مفتوحاً لألجيال بالمطالبة ببقية األرض الفلسطينية

وطالبت  .واستنكرت الصمت العالمي واإلقليمي المريب تجاه سياسة االحتالل الرامية لتهويد القدس
  .لتدخل إلنقاذ مدينة القدس وسكانها من التغول اإلسرائيلياألمتين العربية واإلسالمية وأحرار العالم با

وجددت الحكومة موقفها الداعم للمصالحة ومساندتها لكافة الجهود الرامية إلتمامها، مثمنةً الجهود 
  .المصرية المبذولة إلنجازها

  19/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

   فقدت شرعيتهاومؤسسات المنظمة.. .ال يمكن حل التشريعي :عبد الرحمن زيدان .12
 قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ووزير األشغال السابق في حكومة الوحدة الوطنية :رام اهللا

الفلسطينية، عبد الرحمن زيدان، إن إعالن رئيس حركة فتح، محمود عباس، رغبته عدم الترشح 
كي الداعم بالكامل للحكومة النتخابات رئاسة السلطة، هو تعبير عن خيبة أمله من الموقف األمري

اإلسرائيلية، في موقفها من االستيطان، ورضوخ واشنطن لموقف الحكومة اإلسرائيلية، واستمرار 
  .الضغط على الجانب الفلسطيني للتفاوض بدون شرط تجميد االستيطان

لتشريعي، وبشأن األنباء التي تحدثت عن نية محمود عباس االستقالة من رئاسة السلطة، وحّل المجلس ا
قدس "وتكليف المجلس المركزي بمهام المجلس التشريعي؛ قال النائب زيدان، في تصريحات خاصة لـ

وأضاف زيدان . "إنه ال يمكن أخذ هذه المسألة بصورة جدية، ألن عباس، نفسه لم يصرح بذلك"، "برس
 حدده هو، لم يبقى عليه سوى إلى ذلك، خصوصاً أن موعد االنتخابات الذي) عباس(أنا أستبعد أن يلجأ "

شهرين ونصف الشهر، لكن هناك صراعات تدور في الكواليس، وهذه التسريبات هي أحد مظاهر هذه 
  .، حسب استنتاجه"الصراعات بين أصحاب المصالح

  18/11/2009قدس برس، 
  

  "التشريعي"غير دستوري وال يمكن أن يحل مكان " المركزي: "  أردنيخبير .13
 محمد الحموري، أن االستعدادات التي .أكد الخبير األردني في القانون الدولي، د :عيل سيد إسما- غزة

تجريها منظمة التحرير إلحالل المجلس المركزي الفلسطيني مكان المجلس التشريعي، في حال حدوث 
، غير شرعية أو 2010يناير عام / مزعوم، بعد الرابع والعشرين من كانون الثاني" فراغ دستوري"

وأضاف الحموري، وهو وزير أردني سابق، في  .تورية بحسب نصوص القانون األساسي الفلسطينيدس
إن المجلس المركزي الفلسطيني مجرد مجلس سياسي ليس إال، كما أنه لم ": "فلسطين"حديث خاص بـ

، "امنعدم الوجود دستوريا ودولي"يذكر وال حتى لمرة واحدة في القانون األساسي الفلسطيني، أي أنه 
ويستطرد الحموري  !".فكيف يمكن أن يحل محل المجلس التشريعي المنتخب من الشعب الفلسطيني؟

يمكن للحكومة الفلسطينية أن تقوم بتعيين مجلس استشاري لها في الحاالت الطارئة، لكن هذا : " بالقول
ن القانون األساسي  مكرر م47وأشار إلى المادة  ".المجلس لن يمتلك أي صالحيات تشريعية أو دستورية

تنتهي والية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد "الفلسطيني، والتي تنص على أنه 
  ".اليمين الدستورية

  19/11/2009صحيفة فلسطين، 
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  تدعو إليها الفصائل تقوم على أساس رفض التسويةسستعد إلطالق مبادرة سياسية ن: مشعل .14

في تـصريح خـاص     ،  خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس      قال   : خضر عواركة  - دمشق
 تستعد إلطالق مبادرة سياسـية سـتدعو إليهـا جميـع            الحركةبالجزيرة نت من العاصمة السورية، إن       

الفصائل الفلسطينية تقوم على أساس رفض التسوية التي أثبتت فشلها وتتبنى خيار المقاومة النتزاع الحق               
  .الفلسطيني

الذي كان يتحدث على هامش مشاركته في احتفال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بنشر             -ف مشعل   وأضا
الحديث عن الدولة الفلسطينية فـي ظـل االحـتالل          " أن   -كتاب يروي سيرة حياة مؤسسها جورج حبش      

 المباشر وفي ظل االستيطان، وغياب القرار الفلسطيني الحر في الضفة الغربية بسبب دايتـون وبـسبب               
  ".الوصاية اإلسرائيلية األميركية، هو نوع من العبث

وفي الكلمة التي ألقاها بمناسبة إصدار الكتاب عن حياة الراحل جورج حبش، أكد أنه من غير المستغرب                 
أن تصل عملية التسوية إلى مصيرها المحتوم بفعل التعنت اإلسرائيلي واالنحياز األميركي مترافقا مـع               

  .اخلي والضعف العربياستمرار االنقسام الد
وشدد على أن الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق يتمثل في تبني جميع الفـصائل الفلـسطينية دون                  

ألنه ال يمكـن قيـام      " الذهاب إلى خيار إعالن الدولة هو مزيد من التضليل        "استثناء خيار المقاومة، وأن     
  .الدولة المستقلة فعليا إال بعد تحرير التراب الفلسطيني

 18/11/2009نت، .الجزيرة
  

  عائالت األسرى تتوقع العيد مزدوجاً.. صفقة شاليط األسبوع المقبل": هآرتس" .15
األميركية، عـن أن صـفقة      " الحرة"رفضت إسرائيل، أمس، التعقيب على أنباء نشرتها قناة         : علي حيدر 

 وأوضحت القنـاة أن     .ستنفذ عشية عيد األضحى خالل األسبوع المقبل      " حماس"تبادل األسرى مع حركة     
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته إلى فريق التفاوض والجهات األمنية بأن تعمل كل ما فـي                 

  .وسعها إلعادة جلعاد شاليط سليماً معافى
 أنهم تلقوا تلميحـات     48عن مصدر ناشط وسط عائالت األسرى من فلسطينيي         " هآرتس"ونقلت صحيفة   

تحفظ وأكد ضرورة أن نكـون      "ولفتت الصحيفة إلى أن الناشط      .  المفاوضات عن حصول تقدم نوعي في    
عـائالت األسـرى متفائلـة،      "وأضـاف أن    ". حذرين بسبب إمكان حصول تغييرات في الدقيقة األخيرة       

تكـون  "، معبـراً عـن أملـه أن         "سيكون مزدوجاً ) في إشارة إلى عيد األضحى    (وشعورها هو أن العيد     
  ".نعطافة قريبة جداً في المفاوضاتالتلميحات تعبر عن ا

أسـامة  " حمـاس "بدوره، وصف مسؤول الملف السياسي في صفقة تبادل األسرى، القيادي في حركـة              
ـ   إن المحادثات غير المباشرة التـي يقودهـا   : "وقال". الجيدة والنشطة"المزيني، محادثات صفقة التبادل ب

وأقـر  ".  الطريق، لكنها تسير سيراً نشيطاً إلتمامها      الوسيط األلماني بمساعدة مصرية لم تصل إلى نهاية       
المزيني بوجود عوائق وعقبات تحول دون إتمام صفقة تبادل األسرى، أبرزها رفض دولـة االحـتالل                

. 1948أن تتضمن الصفقة أسرى من داخل األراضي المحتلـة عـام            " حماس"اإلسرائيلي مطالب حركة    
بغية إتمام وإنجاز صفقة تبـادل أسـرى        "وقفها وشروطها   وتمسكها بم " حماس"وشدد على إصرار حركة     

 ".مشرفة
  19/11/2009األخبار، 
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  وما تسعى إليه السلطة اليوم استمراراً للوهم..  كان وهم1988إعالن الدولة عام : الجهاد .16
 أن إعالن الدولة    -نائب أمين عام حركة الجهاد في فلسطين      -أعلن زياد نخالة    :  خضر عواركة  - دمشق
 كان عبارة عن وهم، وأن ما تسعى سلطة رام اهللا إلعالنه في الوقت              1988سطينية في الجزائر عام     الفل

  .الراهن هو استمرار لذلك الوهم
 إن  -على هامش مشاركته في احتفال لتكريم ذكرى جورج حبش        -وقال في تصريح خاص بالجزيرة نت       

  ".لحقوق ال بتقديم التنازالت المجانيةاالستقالل يتم عبر تحرير األرض ودعم المقاومة والتمسك با"
واعتبر في حديثه أن فشل التسوية كان السبب األساسي وراء قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في رام اهللا                  

  .بالجري وراء أوهام جديدة تتمثل في السعي إلعالن دولة فلسطينية من طرف واحد
–لكنهـا   " وضوع آخر يستحق المعالجة واالهتمام    إن المصالحة م  "وعن المصالحة الفلسطينية قال نخالة      

 لن تنجح إال إن توفرت لها الظروف واإلرادة المناسبة، مؤكدا أن حركة الجهاد اإلسـالمي           -بحسب رأيه 
  .ستتعاطي مع كل ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني

 18/11/2009نت، .الجزيرة
  

  ر بشروط الرباعية عقدة الحوار قتة واإلقراؤ لم نقبل ولن نقبل بالدولة الم:أسامة حمدان .17
على اتهام الرئيس محمود عباس لها بقبول فكرة إقامـة          " حماس"ردت حركة   :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

وقال ". لم توافق ولن توافق على أي فكرة من شأنها االعتراف بإسرائيل          "قتة، مؤكدة أنها    ؤدولة بحدود م  
لم تقبل ولـن    "إن حركته   " الحياة"بنان أسامة حمدان لـ     ، ممثلها في ل   "حماس"عضو المكتب السياسي في     

، مشدداً علـى أن     "تقبل بشيء اسمه حدود موقتة ألن ذلك يعني استمرار االحتالل في األرض الفلسطينية            
مشروع الحركة هو مشروع المقاومة التي ستأتي بالدولة الفلسطينية، وليس مشروع التسوية كما حاولوا              "

  ". بأن يزيفوا إرادة الشع
، "العقدة في حوار القاهرة هي اإلقرار بشروط اللجنة الرباعية الدولية التي تشطب المقاومـة             "وكشف أن   
". حماس تتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية في مواجهة برنامج التسوية الذي لم يحقق شـيئاً             "مؤكداً أن   

فها الضغط على عبـاس، قـال       وأطراف أميركية هد  " حماس"وعما إذا كانت االتصاالت التي جرت بين        
هو مـن تـم اسـتخدامه للـضغط         ) عباس(نحن ال يستخدمنا أحد، والعكس صحيح، أبو مازن         : "حمدان
حماس فازت في االنتخابات، والواليات المتحدة قامت بحمالت مستمرة من أجل إقـصائنا ولـم               ... علينا

وك أبو مازن الخاطئ الذي أوصله      تنجح، فنحن غير مستميتين على أن تعترف بنا أميركا، ولن نكرر سل           
األميركيين يسوقون اآلن رئيس الحكومة سالم فياض الذي يعتبره المنسق          "ورأى أن   ". إلى طريق مسدود  

فياض هو من قبل بحدود الدولة الموقتة، فهـو قـدم برنامجـاً             ... األميركي كيث دايتون رجل المرحلة      
 في إطار استمرار االحتالل، وفي الوقـت        2011ي عام   اقتصادياً وليس سياسياً، وربطه بإعالن الدولة ف      

  ".ذاته يتحدث رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو عن سالم اقتصادي
يتحدث عن المصالحة وفي الوقت ذاته : "وشكك في صدق توجه الرئيس الفلسطيني نحو المصالحة، قائالً

المجلس التشريعي عزيز الدويك من ممارسة مهامه تعتقل أجهزته األمنية أبناء المعتقلين وتمنع رئيس 
 ".المقبل باالعتقال وعزله وإبعاده من موقعه) يناير( كانون الثاني 25وتهدده بعد تاريخ 

  19/11/2009الحياة، 
  

   لم تؤخذ مالحظاتنا على ورقة المصالحة فلن نوقع عليهاإن:  ترد على أبو الغيطحماس .18
 على تصريحات وزير الخارجية المصري احمد ابـو الغـيط   ردت حركة حماس :غزة ـ اشرف الهور 

وقال عزت الرشق عضو المكتـب      ،  التي قال فيها ان بالده لن تجري اي تعديالت على ورقة المصالحة           
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ان عدم قبول القاهرة اجراء تعديالت على ورقـة         'السياسي للحركة في تصريحات الذاعة القدس المحلية        
  .' منصف ولن يؤدي للحل وسيعقد االمور اكثر فأكثرالمصالحة التي قدمتها، امر غير

واكد ان حماس لن توفق على قضايا لم يتم التوافق عليها، وذلك في إشارة منه الى بنود تقول حماس ان                    
  .القاهرة اوردتها في وثيقتها

الـى  ، الفتا   'ال يمكن التعامل مع حماس بهذا االستخفاف، رغم احترامنا لمصر ومواقفها          'واضاف الرشق   
  .'بشهادة المصريين انفسهم'من اجل اتفاق المصالحة ' مرونة كبيرة'ان حماس ابدت 

وتقول حماس التي تطالب باضافة مالحظاتها للورقة المصرية التي وقعت عليها فتح ان هذه الورقة لـم                 
  .تتضمن نقاطا جرى التوافــق عليها خالل جلسات حوار سابقة في القاهرة

على الورقة المصرية للمصالحة كما هي دون اخذ مالحظـات حمـاس بالحـسبان              التوقيع  ' الرشق   وقال
  .'مرفوض من قبل الحركة ومؤسساتها

الى ذلك فقد نفى المسؤول الرفيع في حماس تلقي حركته دعوة من قبل المصريين السـتئناف جلـسات                  
  .الحوار الوطني بالقاهرة بعيد عيد االضحى 

  19/11/2009القدس العربي، 
  

  لتحقيق المصالحة الوطنيةحماس إلى مواكبة الجهود المصرية لديموقراطية تدعوان فتح وا .19
 عقد مساء أمس في مقر كتلة فتح البرلمانية في رام اهللا اجتماع قيادي بـين وفـد مـن اللجنـة                     :رام اهللا 

المركزية لحركة فتح ضم عزام األحمد وصخر بسيسو وجمال محيسن وناصر القدوة ومحمـد المـدني                
ن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ضم قيس عبد الكريم وفهد سـليمان وماجـدة المـصري                ووفد م 

  .وهشام أبو غوش
وأكد الطرفان ضرورة التمسك بموقف اإلجماع الوطني على أن ال استئناف للمفاوضات إال عندما تلتزم               

عملية السياسية، وكذلك التمسك    إسرائيل بوقف االستيطان وقفاً تاماً وبقرارات الشرعية الدولية كمرجعية لل         
 كثوابت للموقف التفاوضـي     5/11/2009بالنقاط الثماني التي طرحها الرئيس أبو مازن في خطابه في           

وبحث الطرفان النتائج المترتبة على بيان لجنة االنتخابات المركزية بـشأن تعـذر إجـراء               . الفلسطيني
مؤكدين أن حماس تتحمل المسؤولية عـن تعطيـل         االنتخابات في الموعد المحدد في المرسوم الرئاسي،        

االنتخابات الذي هو بمثابة مصادرة لحق المواطنين في اختيار ممثليهم في المواعيد التي يحددها القانون،               
ودعا الطرفان قيادة حمـاس إلـى مواكبـة         . األمر الذي يمس أبرز ركائز النظام الديمقراطي البرلماني       

فاق ناجز للمصالحة الوطنية الشاملة ينهي حالة االنقسام الكارثيـة التـي            الجهود المصرية وصوالً إلى ات    
وفي ظل تعذر االنتخابات وتعثر مسيرة المصالحة، أكد الطرفان         .  تهدد مصيرنا الوطني بأفدح األخطار    

أن على المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته القادمة أن يتخذ اإلجراءات التي تكفـل معالجـة                 
لناجمة عن تعذر إجراء االنتخابات بما يمنع حصول أي فراغ دستوري، باعتبار منظمة التحريـر        الحالة ا 

  .الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والمرجعية العليا للسلطة الفلسطينية
 19/11/2009الحياة الجديدة، 

  
  مفاوضات صفقة شاليط جارية ولكن ال جديد في النتائج أو التواريخ : البردويل .20

أكد الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة حماس ان الحركة ال يوجد لـديها أي جديـد فـي                   : غزة
 األسير لدى المقاومة جلعـاد شـاليط والجـاري          اإلسرائيلي والجندي   باألسرىموضوع الصفقة المتعلقة    

" إسـرائيل " تطلقها    إنما مجرد بالونات إختبار    بشأنها، وأن ما يتردد     األلمانيالتفاوض حولها عبر الوسيط     
ـ    وأضاف. اإلعالمفي وسائل    على االرض ال يوجد أي معلومـات       ": "السبيل" البردويل في تصريحات ل

المفاوضـات  "، منوها بأن الحراك في موضوع الصفقة جار ولم يتوقـف، وأن             "حول الموعد او الصفقة   
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د تـواريخ إلتمـام الـصفقة،       عبر الوسيط االلماني مستمرة، ولكن من المبكر الحديث عن نتائج او تحدي           
وكانـت  ". وعندما يكون هناك جديد سيتم اإلعالن عنه كما حدث في صفقة االسيرات وشـريط الفيـديو               

بعض وسائل االعالم العالمية روجت الى ان االفراج عن شاليط سيكون االسبوع القادم مقابـل االفـراج         
  . عن االسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل االسرائيلي

  19/11/2009بيل، األردن، الس
  

  ملف المصالحة الفلسطينية مغلق حاليا نتيجة موقف حماس: حزب الشعب .21
كشف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض أن األيام القليلة القادمة ستشهد             :  العرب –غزة  

ـ      .تطورات لصالح الملف الداخلي الفلسطيني وانهاء االنقسام       يل هـذه   ورفض العوض الحديث عن تفاص
  .مستوى عاليا لدى كل األطراف واتصاالت حثيثة من الجميع التطورات، مكتفياً بالقول إن هناك

إن ملف المصالحة الفلسطينية مغلق حاليا، نتيجـة موقـف          "وقال العوض في تصريحات صحافية أمس       
مر الجهود التي   ، معربا عن أمله أن تث     "حماس الرافض والمتردد بالتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة       

تبذل سواء على المستوى الفلسطيني الداخلي أو على المستوى العربي، لدفع حماس للقبول بالتوقيع على               
أدراك فـي حـساسية الموقـف وطبيعـة         "وأعرب عن أمله أن يكون لحركة حماس         .الوثيقة المصرية 

  ".الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية
 19/11/2009العرب، قطر، 

  
  عمليات التعذيب في سجون الضفة تتصاعد بشكل وحشي: حماس .22

 صحفي أمس، أن عمليات التعذيب في سـجون األجهـزة األمنيـة             ، في بيان  أكدت حركة حماس   :غزة
بالضفة الغربية، شهدت تصاعداً وحشياً كبيراً خالل األسبوعين الماضيين، مبينةً أن الكثير من مختطفـي               

  .نون من أوضاع صحية خطيرةالحركة في هذه السجون يعا
محمود عباس شخصياً وحركة فتح وأفـراد األجهـزة األمنيـة           " المنتهية واليته "وحملت الحركة الرئيس    

المسؤولية، عن هذه المآسي التي يتعرض لها عناصر الحركة في الضفة، مشيرةً إلى أن هذه الجرائم لن                 
  .تمر دون فضح وعقاب

ثيق هذه الجرائم وكشفها، ونقلها تباعا إلـى المؤسـسات الحقوقيـة      وأوضحت الحركة أنها ماضية في تو     
لمالحقة المجرمين من محققي وسجاني فتح الذين قتلوا وجرحوا وكـسروا جمـاجم             "واإلنسانية العالمية   

إن على حركة فتح أن تتعظ من الماضي وأن تعي أن العدو الذي تُقّدم من               : "وأضافت". عناصر حماس   
 ".  نات لشعبها لن ينفعها وسيخذلها ولن يقبل منها إال مزيداً من الذل والهوانأجلّه كّل هذه الطع

  19/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  أحد أسباب رغبة عباس في عدم الترشح عدم دعمه عربيا في المفاوضات: فتحاويقيادي  .23
واليات ال: "خالل ندوة أقيمت في غزة" فتح"قال محمد النحال، عضو المجلس الثوري لحركة : غزة

المتحدة تكيل بمكيالين، وال توجد جدية من طرف الحكومة اإلسرائيلية في المضي بعملية السالم بعد 
انتخاب حكومة متطرفة تريد أن تنسف كل ما تم االتفاق عليه مع الحكومة التي قبلها، والموقف العربي 

 وتداعياته وتذرع إسرائيل غير جدي في دعم مواقف الرئيس عباس في المفاوضات، إضافة إلى االنقسام
  ".بعدم وجود شريك فلسطيني كلها عوامل دفعت الرئيس إعالن بعدم ترشيح نفسه لالنتخابات المقبلة

 18/11/2009قدس برس، 
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  "المودة والتواصل " تحت عنوان ألف بيت فلسطيني200حماس تطلق حملة لزيارة  .24
 ، عبد اللطيف القـانوع     قطاع غزة،   شمال في" حماس"قال الناطق باسم حركة      أ : مصطفى حبوش  - غزة

 ألف  200إن حماس ستزور خالل التسعة أيام اُألول من ذي الحجة ما يزيد عن              : "في تصريحات صحفية  
تعتبـر  " المودة والتواصـل  "بيت فلسطيني موزعين على محافظات القطاع في إطار حملة حملت عنوان            

وقياداتها ونـواب كتلـة التغييـر       " حماس"جميع أبناء   وأكد أن    ".األوسع التي تنفذها الحركة منذ سنوات     
واإلصالح ومسئولي النقابات والمؤسسات يشاركون في حملة الزيارات، مشيراً إلى أنهم بدأوا يـزورون              

  .البيوت ويجالسون الناس ويهنئونهم ويقدمون لهم الحلوى
  19/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  دة في جبل المكبر بالقدسوضع الحجر األساس لمستوطنة جدي: "إسرائيل" .25

ردت الحكومة االسرائيلية على االنتقادات التي وجهت اليها مـن مختلـف دول              :الرؤوف أرناؤوط عبد  
بالـسماح بوضـع حجـر االسـاس        ) غيلو( وحدة استيطانية في مستوطنة      900العالم اثر قرارها تشييد   

   القدس الشرقية، على اراضي جبل المكبر في) نوف تسيون(لمستوطنة جديدة ستحمل اسم 
 وحدة اسـتيطانية سـتقام علـى    400وستضم المستوطنة الجديدة التي تم وضع حجر االساس لها امس،     

وتم االحتفال بوضع الحجـر االسـاس بحـضور          . دونما في قلب حي جبل المكبر      114ارض مساحتها   
دانـي  ) الليكـود  (المئات من نشطاء اليمين االسرائيلي، حيث توقع عضو الكنيست االسرائييل من حزب           

دانون، الذي حضر المراسم ،ان تكون الضغوط االميركية لوقف البناء االستيطاني في القدس بال فائـدة                
حيث اعترضت الواليات   ) هار حوماه (مثلما حصل في الماضي لدى طرح موضوع البناء في مستوطنة           

مال البناء وستقيم هنا حيا رائعا يمثل       اسرائيل ستواصل اع  : المتحدة في البداية ثم قبلت باالمر الواقع وقال       
   .رد اسرائيل على الرئيس اوباما

اليسارية االسرائيلية قبالة مكـان االحتفـال مطـالبين    ) السالم اآلن (وتظاهر العشرات من نشطاء حركة      
  .بوضع حد لسياسة االستيطان في القدس الشرقية

 19/11/2009األيام، فلسطين، 
  

  من الموقف األميركي" خيبة أمل"طان في القدس وإجماع إسرائيلي على االستي .26
لقي موقف رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الرافض تجميد البناء في مستوطنات :  أسعد تلحمي-الناصرة 

تسيبي ليفني، لتؤكد ما قالته أوساط نتانياهو " كديما"القدس تأييداً تاماً من زعيمة المعارضة رئيسة حزب 
لب األميركي من أن ثمة إجماعاً قومياً صهيونياً على أن القدس بمستوطناتها خارج في ردها الرافض الط

  ".مدينة موحدة وجزءاً ال يتجزأ من إسرائيل"أي اتفاق لتعليق البناء بصفتها 
وارتأت ليفني أن تعلن موقفها على المأل لدى لقائها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في تل أبيب، 

 غيلو هو محط إجماع في إسرائيل، وهذا التفاهم مهم قبل أي بحث في الحدود الدائمة حي"وقالت إن 
، في إشارة إلى نية إسرائيل المطالبة بضم كل المستوطنات في محيط القدس وغرب "والتسوية النهائية

  .الضفة الغربية التي ضمتها داخل الجدار الفاصل، إلى تخومها
عن قرار البلدية بناء الشقق السكنية، ووصف ردود الفعل الدولية ودافع وزير اإلسكان أريئل أتياس 

الحكومة الحالية لم تنشر منذ تشكيلها أي عطاء جديد للبناء في "بداعي أن " الرياء"المحتجة بأنها تتسم بـ 
".  آالف وحدة سكنية جديدة10المستوطنات، بينما قامت الحكومة السابقة برئاسة إيهود أولمرت ببناء 

أبو ) رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس(إلرضاء فخامة "ع أن حكومة نتانياهو تبذل كل طاقتها وتاب
  ". مازن للدخول في مفاوضات
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فني وتمهيدي، وحتى موعد نشر العطاء ذاته يمكن أن تمر "وزاد أن التصديق على بناء الشقق الجديدة 
 ".سنة وأكثر

  19/11/2009الحياة، 
  

   أشهر10مد االستيطان في الضفة نتنياهو سيج: بيلين .27
أعلن الرئيس السابق لحزب ميريتس اليساري العلماني يوسي بيلين أمس :  فرح سمير- القدس المحتلة

أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في صدد تجميد البناء داخل المستوطنات في الضفة الغربية 
 .المحتلة، دون أن يشمل القرار القدس

يلين أثناء لقائه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في مقر السفارة الفرنسية في القدس المحتلة وقال ب
لعشرة أشهر، على أن ) اإلسرائيلية(أن نتنياهو سيعلن في األيام المقبلة تجميدا للبناء داخل المستوطنات 

يلين إلى تجميد كامل لالستيطان ويدعو ب. يطبق هذا القرار في كل أنحاء الضفة الغربية باستثناء القدس
لثالثة أشهر في األراضي الفلسطينية المحتلة بهدف إحياء مفاوضات السالم المجمدة منذ عدوان إسرائيل 

 .على قطاع غزة نهاية العام الماضي
  19/11/2009عكاظ، 

  
   يحذر نتنياهو من خروح عباس من المشهد السياسي غازيتشلومو .28

 العسكرية اإلسرائيلية األسبق، الجنرال شلومو غازيت، حكومة بنيامين حذر رئيس االستخبارات :غزة
نتنياهو من مغبة الدفع نحو خروج الرئيس الفلسطيني من المشهد السياسي، معتبرا أن مثل هذا التطور 

وفي مقال نشره في عدد أمس . سيمكن حركة حماس من السيطرة على زمام األمور في الضفة الغربية
الزعيم الفلسطيني الوحيد الذي باإلمكان التوصل "قال غازيت إن أبو مازن هو " ريفمعا"من صحيفة 

  ".معه إلى اتفاق سياسي
واتهم غازيت حكومة نتنياهو بالعمل على تقزيم مكانة أبو مازن عبر رفض إبداء مرونة في المفاوضات 

 عباس من الحياة وحذر غازيت من أن خروج. معه وإضعاف ما تبقى من سلطته في الضفة الغربية
السياسية في هذا الوقت تحديدا يعني تمكين حماس من تولي زمام األمور في الضفة، منوها بأنه ال يوجد 
في حركة فتح قيادي يمكن أن يحل محل عباس، على اعتبار أن إسرائيل ترفض اإلفراج عن عضو 

  .اللجنة المركزية للحركة مروان البرغوثي
  19/11/2009الشرق األوسط، 

 
  يؤيدون المفاوضات على أساس الدولتيناإلسرائيليين من % 75 :استطالع .29

إنهم  ثالثة أرباع اإلسرائيليين قالوا أن نشر أمس في تل أبيبأشار استطالع جديد للرأي  :تل أبيب
وهذا رقم قياسي، حيث إن . يؤيدون إجراء مفاوضات إسرائيلية فلسطينية على أساس مبدأ دولتين للشعبين

في فترة حكم إسحق % 72بة تأييد لمثل هذه المفاوضات سجلت في التاريخ اإلسرائيلي كانت أعلى نس
  .رابين مطلع التسعينات

من اإلسرائيليين يعارضون أن % 66لكن نتائج االستطالع، الذي أجرته جامعة تل أبيب، أشارت إلى أن 
عة آراؤهم عارضوا اشتراط ونصف المستطل. تتم هذه المفاوضات في ظل ضغوط أميركية على إسرائيل

تجميد االستيطان كي تستأنف المفاوضات، حيث قالوا إن تجميد االستيطان ليس ضروريا في هذه 
من المستطلعين قالوا إنهم ال % 47لكن . المرحلة وينبغي االنتظار لمعرفة كيف تسير المفاوضات أوال
  .اوضاتيمانعون في تجميد االستيطان كمساهمة إسرائيلية إلنجاح المف
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وانقسم اإلسرائيليون، حسب االستطالع، إلى قسمين متساويين في تقويم مدى صدق رئيس الوزراء 
إنهم يعتقدون أنه مخلص في % 50فقال . اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في التوجه إلى عملية السالم
خدم تصريحات التأييد إنه يست% 50بينما قال . توجهه للمفاوضات من أجل تحقيق السالم مع الفلسطينيين

 وصدق ،غير أن اإلسرائيليين يشككون في قدرة الرئيس عباس. للمفاوضات في إطار تكتيك سياسي
إن عباس غير صادق في إعالنه عدم الرغبة في الترشح للرئاسة % 60فقال . نواياه تجاه العملية السلمية

 تكتيكية هدفها ممارسة الضغط على الفلسطينية في االنتخابات القادمة وأن إعالنه ما هو إال خطوة
وعندما سئلوا إن كان أبو مازن قادرا على التوصل إلى . فقط إنه جاد في تهديده% 24وقال . إسرائيل

إنه ال يستطيع % 66، بينما قال %28سالم مع إسرائيل من خالل المفاوضات، أجاب باإليجاب فقط 
  . ذلك

  19/11/2009الخليج، 
  

  ور جهازاً يعمل باإلشعاعات لتفريق المتظاهريناالحتالل يط: "معاريف" .30
العبرية النقاب عن اختراع جهاز مطور من المقرر أن يستعمله جيش           " معاريف"كشفت صحيفة   : الناصرة

وأوضحت الـصحيفة العبريـة فـي        .االحتالل اإلسرائيلي في تفريق المتظاهرين دون إصابتهم بجروح       
" ميكروويـف "اختراع مهندسين إسرائيليين وأطلق عليه اسم       عددها الصادر أمس، أن الجهاز الجديد من        

والذي سيتم تركيبه على بندقية صدمة تستعمل لتفريق المتظاهرين من خالل إطالق شعاع يلحـق ألمـا                 
  .شديدا بالمصاب دون أن يصيبه بجروح

س أطراف  وأشار مهندس إسرائيلي إلى أن الشعاع الصادر عن بندقية الصدمة يخترق جلد اإلنسان ويالم             
إن االختراع اإلسرائيلي الحـديث يمكـن       " وأضافت الصحيفة العبرية     .أعصابه دون أن يصيبه بحروق    

رجال الشرطة واألمن اإلسرائيليين من حمل البندقية كسالح فردي وعادي خالل تفريق المظاهرات وفي              
ثلة لتلك اإلسـرائيلية    ووفق الصحيفة، حاول مهندسو الجيش األمريكي تطوير منظومة مما         ".ساحة القتال 

  .إال أن المشروع أوقف في نهاية األمر بعد أن استثمر فيه الجيش عشرات ماليين الدوالرات
ويستعمل جيش االحتالل اإلسرائيلي وقوات الشرطة سالح صدمة خاص لتفريق المتظاهرين عن طريق             

  .ل وزنهاألشعة، حيث إن الجهاز ال يمكن حمله سوى على سيارات ومدرعات الجيش لثق
  19/11/2009صحيفة فلسطين،  

  
  "إسرائيل"ليبرمان الشخصية األكثر فسادا في : استطالع .31

اإلسرائيلية ونشرته " كلية سابير"أفاد استطالع للرأي العام في إسرائيل أجرته :  عبد القادر فارس- غزة
ة اإلسرائيلية، اتضح أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس حول الشخصيات األكثر فسادا في الطبقة السياسي

وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان هو أكثر شخصية فاسدة في السياسة اإلسرائيلية في نظر الشعب 
 في المائة من اإلسرائيليين بان ليبرمان فاسد جدا، والشخصية الثانية في قائمة 58فقد قال . اإلسرائيلي

 بنيامين نتنياهو، ثم وزير المواصالت يسرائيل الفاسدين وزير الداخلية أيلي يشاي، والشخصية الثالثة
 . كاتس ويأتي بعدهم وزير الدفاع أيهود باراك، تتلوه وزيرة الثقافة والرياضة ليمور ليفنات

  19/11/2009عكاظ، 
  

  يجب اعتبار لبنان بلداً عدواً: رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي السابق .32
جلس األمن القومي اإلسرائيلي السابق غيورا آيالنـد الـى          دعا رئيس م  :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   

اعتبار لبنان بلدا عدوا، وذلك من اجل ضمان نجاح الجولة الثالثة من حرب قد تحدث مستقبال، والتعامل                 
فقط، والعمل على ضرب ودك كل مؤسسات الدولة اللبنانية ولـيس  " حزب اهللا"معها من هذا المنطلق، ال    
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كـان األكثـر نفعـا      "، مشيرا إلى أن تدمير الضاحية الجنوبيـة         "حزب اهللا "ة معقل   فقط الضاحية الجنوبي  
  .2006) يوليو(في حرب تموز " وجدوى

وأوصى آيالند في دراسة جديدة حول مالمح وسيناريوات حرب جديدة متوقعـة علـى لبنـان، قـدمها                  
 المـستفادة والعبـر     في جامعة تل أبيب، حـول الـدروس       " معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي    "لـ

في الضفة الغربية، إلى ضرورة الموازنة بين       " الجدار الواقي "المستخلصة من حربي غزة ولبنان وعملية       
  .توقعات المستوى السياسي والرأي العام والصحافة من الحرب وبين القدرات الحقيقية للجيش
  19/11/2009المستقبل، 

  
  صعدين يسهالن اقتحام األقصى تؤسس لنفقين وم"إسرائيل": " األقصىمؤسسة" .33

أعلنت مؤسسة فلسطينية اليوم األربعاء ان هناك اعمال حفر بدأتها األذرع التنفيذيـة             :  ، د ب ا    -القدس  
للسلطات اإلسرائيلية في طرف حارة الشرف على مسافة عشرات األمتار من المسجد األقصى من الجهة               

إن هذه األعمال تأتي تمهيدا     : "في بيان " وقف والتراث مؤسسة األقصى لل  "وقالت  . الغربية في مدينة القدس   
وما ) 1967التي صادرتها إسرائيل عام     (لبناء نفقين ومصعدين كهربائيين يوصالن ما بين حارة الشرف          

  )".أحد أبواب المسجد األقصى(بين ساحة البراق وباب المغاربة 
انب والمستوطنين اليهود إلـى حـائط       وتسمح هذه األنفاق والمصاعد بإيصال عدد أكبر من السياح األج         

البراق وأبواب المسجد األقصى، وخاصة باب المغاربة، الذي تتم من خالله عمليـات اقتحـام الـسياح                 
إن هذه األعمـال    : "وأضافت المؤسسة  .األجانب والجماعات اليهودية لباحات االقصى، بحسب المؤسسة      

ل اإلسرائيلي إلى تهويـد محـيط المـسجد         عبارة عن مشروع تهويدي تسعى من خالله سلطات االحتال        
  ".األقصى وتصعيد استهدافه

 مترا بهـدف    22 مترا واآلخر بطول     56ويدور الحديث عن حفر نفقين أرضيين جديدين، أحدهما بطول          
 وسمي بـ   1967الفلسطيني في البلدة القديمة بالقدس، والذي احتل وهجر أهله عام ،          " حي الشرف "ربط  

وحسب المؤسسة  . ن ساحة البراق، غربي المسجد األقصى المالصقة لباب المغاربة        ، وبي "الحي اليهودي "
  ). مليون دوالر تقريبا2.6( مليون شيقل 10تبلغ تكلفة المشروع 

  19/11/2009القدس، فلسطين، 
  

  بلدية االحتالل تهدم ثالثة مبان وستة معرشات لمواطنين مقدسيين .34
بين  مواطنين في حي سلوان جنـوب        ، أمس،  اجهات عنيفة اندلعت مو : دياال جويحان  - القدس المحتلة 

المسجد األقصى المبارك وبين جنود االحتالل، بعد أن أقدمت بلدية االحتالل اإلسرائيلي على هدم مقـر                 
 معرشات تستخدم إليواء الحيوانات  تعود لعائلتي        6جمعية سيدات البلدة القديمة في حي باب المغاربة ، و         

كما هدمت قوات االحتالل      .ي أيوب بمنطقة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك       رويضي وعودة  بواد   
 متراً مربعاً، ومخزن مسقوف 290يتكون من يتكون من شقتين غير مسقوفتين بمساحة      ، أمس، مبنى آخر 
  . متر مربع، في بلدة العيساوية شمال القدس100بمساحة 

ية أطلقت  وابالً من قنابل المسيل للـدموع واالعتـداء           إن القوات الخاصة اإلسرائيل   :" وقال شهود عيان    
واعتدت قـوات االحـتالل      .بالضرب بالهراوات على المواطنين المقدسيين المحتجين على عملية الهدم          

فقد أعلنت فور   ، مديرة جمعية سيدات البلدة القديمة    ، أما وفاء الطويل  . بالهراوات على عدد من الصحفيين    
وعـن اسـتمرارها بتقـديم      ، معيتها عن إقامة خيمة صمود فوق أنقاض جمعيتهـا        انتهاء عملية الهدم لج   

  . المساعدات  لنساء الحي 
  19/11/2009صحيفة فلسطين، 
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  في حي صور باهر  وحدة للفلسطينيين200مخطط بناء إلغاء  .35
ية على  كشف النقاب عن انه في الوقت الذي صادقت فيه اللجنة اللوائية االسرائيل            :عبد الرؤوف أرناؤوط  

 وحدة سكن فـي حـي       200، فإنها ألغت بحثا للمصادقة على بناء        )غيلو( وحدة في مستوطنة     900بناء  
  .صور باهر الفلسطيني في القدس الشرقية

قبل يومين بعث عضو مجلس البلدية يئير غباي رسـالة         : االسرائيلية) يديعوت احرونوت (وقالت صحيفة   
فات اجريت في تسجيل االرض، دون ان يقدم أية وثيقة، ولكـن            لدي شبهات بتزيي  "الى اللجنة ادعى فيها     

واضافت، قال مـصدر فـي      . استنادا الى زعمه هذا فقد قررت اللجنة شطب البحث من جدول االعمال           
  .رئيس البلدية يتباهى بأنه يتبع المساواة، اما عمليا فإن الوضع بقي على ما كان عليه من قبل:اللجنة 

لنقاب عن ان ضغوطا سياسية اسرائيلية تمنع في هذه االيـام تنفيـذ تعليمـات               من جهة ثانية فقد كشف ا     
المحكمة العليا االسرائيلية بإخالء مستوطنين من بيت في بلدة سلوان في القدس الـشرقية تطلـق عليـه                  

 2008وكانت المحكمة قضت فـي تمـوز         ).بيت يهونتان (االستيطانية اسم   ) عطيرات كوهانيم (جمعية  
  . المبنى المكون من سبعة طوابق في حي سلوانبوجوب اغالق 

 19/11/2009األيام، فلسطين، 
  

  تنضم إلى الجماعات التي تقتحم المسجد" الحريديم" جماعة :"مؤسسة األقصى" .36
في بيان لها أمس األربعاء أن      " مؤسسة األقصى للوقف والتراث     "ذكرت  : حامد اغبارية -القدس المحتلة   

أعلنت انضمامها الى الجماعات اليهوديـة األخـرى، التـي تنفـذ            " المتطرفةالحريديم اليهودية   "جماعة  
  .االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى المبارك

ورصدت المؤسسة خالل الفترة األخيرة اقتحامات محدودة لهذه الجماعات، ولكن ظهر مؤخراً أن هـذه               
المبارك، في حين كانت هذه الجماعة      الجماعة بدأت تزيد من عدد أفرادها الذين يدنسون المسجد األقصى           

تبـارك  "الدخول للمسجد، وأعلنت أوساط في الجماعات اليهودية التي تنظم االقتحامـات، أنهـا              " تحرم"
  .، باعتبارها سابقة مهمة"الخطوة

بتوجيه ونشر دعوات الى المجتمع     " حركة بناء الهيكل  "في سياق متصل بدأت جماعات تطلق على نفسها         
معتبرة " الصهيونية وجبل الهيكل  "د من خاللها لتنظيم أيام دراسية ومحاضرات تحت عنوان          اإلسرائيلي تع 

لآلثار، باإلضافة الى الحديث عن فتـاوي       " تخريب"أعمال دائرة األوقاف في المسجد األقصى على أنها         
 اليهودية  تدعو الى اقتحام األقصى وإقامة الطقوس التلمودية فيه، وبحسب ما جاء في إعالنات الجماعات             

عيـد الحانوكـاه   "، فإن من المهم تنظيم مثل هذه األيام الدراسية والمحاضرات الستقبال ما يطلقون عليه             
، والذي يوافق تاريخه أواسط الشهر المقبل، وهو العيد الذي يرتبط بحسب ادعائهم بجبل              )"عيد الشمعدان (

  .الهيكل المزعوم
 19/11/2009السبيل، األردن، 

  
   الحالي فلسطينيين منذ بداية العامقتل سبعةسبب في  يتات االحتالل توغل قو:غزة .37

نفذت قوات االحتالل يوم امس االربعاء توغال بريا في منطقة :من اشرف الهور' القدس العربي'غزة ـ  
يشار الى ان قوات االحتالل       ساعة، 24حدودية تقع الى الشرق من وسط قطاع غزة، وهو الثاني خالل            

ن واآلخر بعمليات توغل تطال مناطق القطاع الحدودية، وتجري خاللها عمليات تجريـف             تقوم بين الحي  
وفي السياق قال مركز الميزان الحقـوقي ان قـوات           .واسعة، تطول في معظم االحيان بساتين زراعية      

االحتالل تواصل فتح نيران اسلحتها تجاه المناطق المحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية بـشكل               
ولفت الى ان مصادر البحث الميداني تشير الى وقـوع           .شبه يومي، مستهدفة كل ما يتحرك في المنطقة       

فلسطينيين من بينهم   ) 7(، تسببت في قتل     2009عدد من االنتهاكات في المناطق الحدودية منذ بداية العام          



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1617:         العدد       19/11/2009الخميس  :التاريخ

فلـسطينيا،  ) 21(القوات  من االطفال، كما اعتقلت تلك      ) 6(فلسطينيا، من بينهم    ) 19(اطفال، وجرح   ) 4(
وبين المركز ان التحقيقات تشير ان قوات االحتالل تستهدف كل من يقترب            . من االطفال ) 12(من بينهم   

متر داخـل اراضـي     ) 1000(من المناطق الحدودية شماال وشرقا، لمسافات تتجاوز في بعض االحيان           
) 300( من يقترب من الحدود لمـسافة        القطاع الزراعية، وليس كما تدعي قوات االحتالل بانها تستهدف        

وطالب المركز المجتمع الدولي للتحرك العاجل وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في االراضـي              .متر فقط 
  .الفلسطينية المحتلة

  19/11/2009القدس العربي، 
  

   مليون دوالر لمن يأسر جنديا اسرائيليا1,5 : "واعد"جمعية  .38
لالسرى في قطاع غزة امس انها تعرض مكافـأة  " واعد"اعلنت جمعية : باء وكاالت االن-القاهرة ، غزة   

على "وقالت الجمعية في بيان انها      .  مليون دوالر اميركي لمن يقوم بأسر جندي اسرائيلي        1,5مالية بقيمة   
  ". لمن يقوم بأسر جندي صهيوني وذلك لمبادلته باسرى فلسطينيين1,5استعداد للقيام بجمع مبلغ 

ح عبداهللا قنديل الناطق باسم الجمعية التي تعتبر مقربة من حماس ان هذه الخطوة جاءت ردا                بدوره اوض 
 ماليين دوالر لمن يدلي بمعلومات دقيقـة حـول          10قيام احدى الجمعيات الصهيونية بعرض مبلغ       "على  

  ".  واضحافالس استخباراتي"، معتبرا ان هذه الخطوة هي بمثابة " مصير الجندي الصهيوني جلعاد شاليط
  19/11/2009الدستور، 

  
   يناشد مبارك إطالق معتقلين فلسطينيين في مصر"تجمع أهالي فلسطين" .39

المعتقلين " ناشد تجمع أهالي فلسطين، أمس، الرئيس المصري حسني مبارك إطالق سراح :آي.بي.يو
في " يين الفلسطينيينتجمع أهالي المعتقلين السياس"واعتبر . الفلسطينيين في السجون المصرية" السياسيين

السجون المصرية في رسالة وجهها للرئيس مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي، ومسؤول المخابرات 
أن تواجد العشرات من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، والذين قضى البعض "عمر سليمان 

تاريخ مصر العريق الذي بني  سنوات وبعضهم أربع وثالث سنوات يتعارض مع 5منهم ما يزيد على 
  ".على التضحيات وتقديم الشهداء واألبطال في الدفاع عن قضايا العروبة وعلى رأسها قضية فلسطين

أملنا أن تأخذ هذه المناشدة حظها من االهتمام لديكم، وأن تحرصوا على اإلفراج عن "وأضاف التجمع 
راجين منكم العمل على أن يفرح أبناؤنا في العيد أبنائنا، خاصة أننا مقبلون على عيد األضحى المبارك، 

  ".بين أهليهم وذويهم
  19/11/2009الخليج، 

  
   فلسطينيا24ًاالحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة في الضفة طالت  .40

صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من حمالت الدهم واالعتقال، التي تنفذها بصورة يومية في : الناصرة
دن وقرى الضفة الغربية، حيث طالبت هذه الحملة، التي نفّذت في ساعة مبكرة من أنحاء متفرقة من م

وقال متحدث عسكري  .، أكثر من أربعة وعشرين مواطناً فلسطينياً)18/11(فجر اليوم األربعاء 
إسرائيلي إنه تم اعتقال هؤالء الفلسطينيين في كل من نابلس ورام اهللا وبيت لحم والخليل وأريحا، مشيراً 
إلى أن المعتقلون إحيلوا إلى جهاز االستخبارات للتحقيق معهم، دون أن يذكر صفتهم التنظيمية أو أي 

ويشن جيش االحتالل حمالت دهم واعتقال في مناطق الضفة الغربية المحتلة،  .تفاصيل تتعلق بالمعتقلين
  .يينبصورة يومية، العتقال ناشطين فلسطين

  18/11/2009، قدس برس
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  بعد اعتقال زوجته وأشقائها" تعذيب وحشي"ر فلسطيني ضرير يتعرض لـ أسي: مصادر .41

يمارسون أشـد أنـواع     "قالت مصادر فلسطينية إن محققين من مخابرات االحتالل اإلسرائيلي          : الناصرة
  التعذيب ضد األسير الضرير عبادة سعيد بالل، والمعتقل منذ سبع سنوات، وذلك بعـد نقلـه لزنـازين                 

يذكر أن   .قال زوجته قبل أسبوع على أحد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية المحتلة           التحقيق إثر اعت  
األسير بالل هو رابع أشقائه في األسر حيث يمضى كال من أخويه عثمان ومعاذ السجن المؤبد في حين                  

  . شهرا40ًيمضى أخوه الثالث بكر حكماً لـ 
 األسير بالل من على أحد الحواجز على مـدخل  وكانت سلطات االحتالل قد اعتقلت نيلي الصفدي زوجة 

وحولتها مباشرة للتحقيق، وذلك بعد اعتقال شقيقها فؤاد مـن علـى   ) 12/11(مدينة رام اهللا يوم الخميس  
وتال ذلك اعتقال شقيقيها حسن      . رام اهللا حيث كان برفقة والدته      –أحد الحواجز أيضاً على طريق نابلس       

 يمض على خروجه خمسة شهور، ومداهمة منزل العائلة فـي نـابلس             واألسير المحرر مأمون الذي لم    
  .والعبث بمحتوياته

  18/11/2009، قدس برس
  

  تصدر قائمة بالتجمعات الفلسطينية األكثر عرضة لهجمات المستوطنين" وتشاأ" .42
لسطينية ، قائمة بالتجمعات الف"اوتشا"نشر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة : رام اهللا

وأوضح التقرير، أن القرى واألحياء الفلسطينية  .األكثر عرضة للتأثر من إستراتيجية االستيطان
المستهدفة، تتأثر بهجمات المستوطنين اليهود عندما تقوم السلطات اإلسرائيلية بهدم بيوت ومباني غير 

 قرية وتجمعا 83 عن وكشف التقرير. قانونية أقامها المستوطنون داخل المستوطنات وفي محيطها
وشملت تلك الهجمات، إلقاء حجارة وإضرام النار في ممتلكات . فلسطينيا يعاني من تلك الظاهرة

  .فلسطينية
، و وصف التقرير األممي ذلك بأنه "بطاقة السعر"وتعرف تلك الهجمات من قبل المستوطنين بأسم 

لمدنيين الفلسطينيين وقوات األمن ينطوي على ممارسة العنف الممنهج والواسع بدون تمييز ضد ا"
  ".اإلسرائيلية، في أعقاب محاوالت السلطات اإلسرائيلية إخالء مواقع استيطانية عشوائية

ونوه تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، إلى أن هدف المستوطنين من هذه السياسة، هو ردع 
" بطاقة السعر"المتوسط، فان إستراتيجية وعلى المدى . السلطات اإلسرائيلية عن إزالة مثل هذه المواقع

تهدف إلى تحييد القوات والجنود اإلسرائيليين عن مسرح إخالء المواقع االستيطانية إلى مناطق أخرى، 
  ".تتطلب تدخل هذه القوات الحتواء أحداث عنف

اعا وعنفا، من جانب المستوطنين قد يصبح أكثر اتس" بطاقة السعر"وحذر التقرير، من أن استخدام سياسة 
بالنظر إلى "إذا قررت الحكومة اإلسرائيلية هدم مواقع استيطانية عشوائية، وقال التقرير بالصدد هذا 

النطاق المحدود لعمليات الهدم التي نفذتها السلطات اإلسرائيلية حتى اآلن، فان مستوى العنف الذي يمكن 
  ".ى درجة كبيرةتوقعه في أعقاب عملية تفكيك واسعة نسبيا قد يكون اعلي إل

وطالب التقرير األممي، قوات االحتالل بتوفير حماية خاصة لهذه التجمعات مسبقا قبل عمليات تفكيك 
  .يةالمواقع العشوائ

  18/11/2009، قدس برس
  

  خارج اطار التفاوض بأنها سالة واضحة ر البناء االستيطاني في القدس:التوفكجي .43
 وحدة استيطانية جديدة 900ون قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء اعتبر الفلسطيني:  محمد يونس-رام اهللا 

قال رئيس قسم الخرائط في جمعية الدراسات  و.في القدس الشرقية اغالقاً نهائياً للمفاوضات على المدينة
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القرار اإلسرائيلي حمل رسالة واضحة لإلدارة األميركية ": العربية في القدس خليل التوفكجي
وأضاف ان اسرائيل ماضية . "ها ان القدس جزء من اسرائيل وخارج اطار التفاوضوالفلسطينيين مفاد

هناك خطة ": في سياسة معلنة تهدف الى زيادة عدد اليهود في القدس في مقابل الفلسطينيين، موضحاً
 88 الى 2020معلنة للحكومة اإلسرائيلية زيادة نسبة اليهود الى العرب في المدينة ليصلوا بحلول عام 

 32 في المئة عرباً، علماً ان الفلسطينيين في القدس الموحدة اليوم يشكلون 12ي المئة يهوداً في مقابل ف
  ).  في المئة65(في المئة من السكان في مقابل اليهود 

  19/11/2009الحياة، 
  

  بتحسين أوضاع الالجئين في المخيمات "األونروا"في غزة تطالب " اللجان الشعبية" .44
تظاهر أمس  العشرات من أعضاء اللجان الشعبية لالجئين أمـس، أمـام المقـر               :شورصفاء عا  - غزة

وذلك لتوجيه رسالة للمشاركين في      ، في مدينة غزة  ) األونروا  ( الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين      
مـات  اجتماع اللجنة الممولة لألونروا في العاصمة األردنية عمان  للمطالبة بتعويض الالجئين في المخي             

والتقى وفد يمثل المعتصمين  جـون        .عن معاناتهم، وتحسين أوضاعهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب          
باإلضافة لبعض المسئولين في الوكالة وتم تـسليمهم رسـالة          ، كينج، مدير عمليات األونروا في القطاع     

  .خطية بمطالبهم
ا االعتصام يتزامن مع اجتماع اللجنة      وأوضح الناطق باسم المكتب التنسيقي للجان عصام عدوان، أن هذ         

مشيراً إلى أن الالجئين يعتصمون كل عام في هذا اليـوم           ، الممولة لألونروا في العاصمة األردنية عمان     
  .وينظمون العديد من الفعاليات للمطالبة بزيادة حقوقهم من األونروا

ـ      شعب الفلسطيني من خالل مـا      إن األونروا ال تمن على ال     ":" فلسطين  " وقال عدوان في حديث خاص ل
فهي شكلت خصيصاً لتقديم شيء من التعويض عما يالقيه الشعب الفلـسطيني مـن              ، تقدمه من مساعدة  

هناك مطالب للجان الشعبية لالجئين فـي       :"وتابع قوله  ". عاماً منذ نكبة الشعب الفلسطيني     61المعاناة عبر   
ين خدمات األونروا وزيادة النفقات في مجال       وهي تحس ، المخيمات هي مطالب الشعب الفلسطيني عموماً     

منوهـاً إلـى أن     ،"والمطالبة بزيادة المشغلين ضمن نظام الطوارئ واألشغال المؤقتـة        ، الصحة والتموين 
باإلضافة إلى الوضـع االقتـصادي المتـدهور        ، الشعب يعاني من الحصار المفروض عليه منذ سنوات       

  .وارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير
 دعا حسام أحمد، رئيس دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس، المجتمعين إلى توفير الـدعم                إلى ذلك، 

الالزم لألونروا، كي تؤدي واجبها نحو الالجئين الفلسطينيين، ألن استمرار خدمات األونروا تعبير عـن               
  .مسئولية المجتمع الدولي نحو قضية  الالجئين الفلسطينيين

  19/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

   شاتيال مخيم في"األونروا"اعتصام أمام  .45
 في المخـيم، بـدعوة مـن تحـالف القـوى      "األونروا"اعتصم أهالي مخيم شاتيال صباح أمس أمام مقر   

الفلسطينية في بيروت، حاملين الفتات ترفض سياسة تقليص الخدمات، وتطالب بخدمات صـحية جيـدة               
  . وتعليم متطور ومشاريع بنية تحتية حديثة

االعتصام "لمسؤول السياسي لحماس في بيروت، رأفت مرة، باسم تحالف القوى الفلسطينية، أن             واعتبر ا 
بتحـسين خـدمات الرعايـة      "، مطالباً   "هو إعالن رفض سياسة تقليص الخدمات التي تمارسها األونروا        

  . "ض المزمنةالصحية والتعليم وزيادة المبالغ المدفوعة للعمليات الجراحية واالهتمام بكبار السن واألمرا
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األونروا تمارس ضد الالجئين الفلسطينيين في لبنان أسلوب اإلسعاف األولي أو غرفة اإلنعاش             "ورأى أن   
  .  "التي تؤدي بهم إلى الموت البطيء

  19/11/2009السفير، 
  

  ورش غزة تصنع كسارات إلنتاج الحصمة من ركام المنازل المدمرة .46
مهم سوى اإلمكانات المتاحة وقـدراتهم الذاتيـة للتغلـب علـى             لم يجد أهالي غزة أما     : حامد جاد  -غزة

الحصار اإلسرائيلي المفروض وتداعياته الكارثية التي مست مختلف جوانب حياتهم اليومية وأوضـاعهم             
وهناك جملة من نماذج وأساليب التعايش عكست قدرة أهل غزة على التغلب إلى حد ما علـى                  .المعيشية

ثر حداثة في األساليب المتبعة للتغلب على تداعيات الحصار فتمثل أخيرا في            الحصار المفروض أما األك   
لجوء عشرات الصناعيين والتجار العاملين في قطاع الصناعات اإلنشائية إلى تصنيع كـسارات محليـة               
الستخدامها في طحن وتكسير ركام المباني المدمرة خالل الحرب األخيرة من اجل استخراج الحـصمة               

مها من الركام ومن ثم إعادة استخدامها في صناعة البلوك ، وبناء المنـازل ذات الطـابق                 بمختلف أحجا 
الواحد كطريقة للتغلب على األزمة الناشئة اثر امتناع االحتالل عن إدخال مستلزمات البناء مـن مـادة                 

  .الحصمة
وأشار مدير اتحاد الصناعات اإلنشائية الفلسطينية فريد زقوت إلى انه تم خـالل الـشهرين الماضـيين                 
تصنيع  عشرات الكسارات كصناعة جديدة تعتمد بشكل رئيس على ركام المنازل والمباني التي دمرهـا                

  .االحتالل خالل الحرب األخيرة على غزة 
 لجأوا، إلى االستعانة بهذه الكـسارات المـصنوعة         وأوضح زقوت أن عدداً من أصحاب مصانع الطوب       

محلياً لتمكينهم من استئناف نشاطهم في إنتاج الطوب، موضحاً أن كلفة تصنيع الكسارة المحلية تتـراوح                
 طنـاً فـي اليـوم       30 طناً و  15ما بين ألفين وخمسة آالف دوالر، أما طاقتها اإلنتاجية فتتراوح ما بين             

 طنـاً، إال أن     150 إنتاج الكسارة المستوردة والمستخدمة للغاية ذاتها أكثر من          الواحد، فيما يتجاوز معدل   
  .عدد هذه الكسارات المستوردة والعاملة منذ زمن ال يتجاوز ثالث كسارات في قطاع غزة 
  19/11/2009الغد، األردن، 

  
   عاماً في مناصرة الالجئين والمحرومين27: "المساعدات الشعبية النروجية" .47

جمعيـة  "، وفقاً لشعارها، تهـدف   "تدعم الشعوب لتدافع عن نفسها وتحقق مصالحها      "ألنها  : جاويزينة بر 
وتـؤدي الجمعيـة التـي      .  أوالً وأخيراً إلى المساهمة في تحقيق العدالة في العالم         "المساعدات النروجية 

ئات المهمشة فـي    ، دوراً إنقاذياً من ضمن المجتمع المدني، من أجل الف         1982تأسست في لبنان في العام      
  . لبنان

ترغـب فـي تحـسين      . تبحث مجموعة كبيرة من الشباب الفلسطينيين واللبنانيين في لبنان عن وظيفـة           
وقد اسـتطاعت الجمعيـة أن      . تريد الحصول على شهادة متخصصة، وتعزيز خبراتها العملية       . مهاراتها

تمكـين الـشباب    " من خالل برنامج     تفتح كوة في جدار العوائق التي يواجهها هؤالء في حياتهم اليومية          
التخصص في التجارة   :  ويركز على ثالثة عناصر أساسية     1984 الذي انطلق في العام      "التدريبي والمهني 

  . وإدارة المكاتب خالل فترة قصيرة، إيجاد عمل مباشرة بعد التخرج، وتأمين مستقبل أفضل
ـ         دورات البرنامج السنوي، ومـدة فعالياتـه        "رالسفي"تشرح مسؤولة اإلعالم في الجمعية، ريتا منتوفي، ل

إدارة مدرستين للتدريب المهني، ومركزين للشباب في كـل مـن           "سنة واحدة، فتقول إنه يتمحور حول       
بيروت وصيدا، ويؤمن دروساً في السكريتاريا واإلدارة واإلدارة التطبيقية، كما يسعى إلى تنمية قـدرات               

  ." وفرصة لتبادل الخبراتالشباب من خالل منحهم مهارات إضافية
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علماً أن أنشطة البرنامج تنعقد بالتعاون مع األونروا، فيحصل الطالب على شهادة مصدقة من الجمعيـة                
الفئة المستهدفة من قبل الجمعية هي الحلقات األضـعف، ال          "وتشدد منتوفي على أن     . ومن األونروا معاً  

ن، والمجتمعات المعرضة ألخطـار األلغـام والقنابـل         سيما الالجئين الفلسطينيين، واللبنانيين المحرومي    
  . "العنقودية

 طالباً، حتى اآلن، تأمنت لثمانين في المئة منهم فرص عمـل            2130تجيب منتوفي أنه تم تخريج حوالى       
 طالباً، تتراوح أعمـارهم بـين       140وسيتم اليوم تخريج حوالى     . مناسبة في مؤسسات صغيرة وجمعيات    

كد منتوفي هنا أن البرنامج ال يحدد سناً معينة للطالب، بل يشترط فقط أن يكون قـد                 وتؤ.  عاماً 40 و 16
  . بلغ السادسة عشرة وما فوق
 الذي يتضمن ثالثة مشاريع مستقلة، ويستهدف الفلـسطينيين         "الصحة والبيئة "وتذكر منتوفي أيضاً برنامج     

  .ت والتجمعات غير الرسمية في لبنانالمحرومين من الخدمات الصحية والبيئية، والمقيمين في المخيما
يذكر أن جمعية المساعدات الشعبية النروجية هي أهلية، غير حكومية، ال تبتغي الربح، وتقدم مساعداتها               

، وعملت منذ ذلك الحين في أكثر من ثالثين بلداً، فـي            1939تأسست في النروج في العام      . بسعر الكافة 
تعتبر الجناح التضامني واإلنســاني من حركة      . ة وأميركا الالتينية  كل من إفريقيا، آسيا، أوروبا الشرقي     

  . اإلتحاد العمالي، وتهدف إلى تعزيز هذا التضامن بشكل عملي
  19/11/2009السفير، 

  
 ويدين بناء المستوطنات في القدس "آيباك" وفد األردني يلتقيوزير الخارجية  .48

 مع وفد لجنة الشؤون العامة      أمس، ،رة الخارجية  بحث وزير الخارجية ناصر جودة في وزا       :بترا-عمان
 . األوسطالجهود المبذولة لتحقيق السالم واالستقرار في منطقة الشرق ) آيباك(األميركية اإلسرائيلية 

وجدد التأكيد على المرجعيات المتفق عليها لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقـة خـصوصا مبـادرة                
 .السالم العربية

 الفلـسطينية   األراضـي  الجانب فـي     األحادية اإلسرائيلية لإلجراءات وإدانته األردن وشدد على رفض  
 ةتـسعمائ  بالموافقة على بناء     األخير اإلسرائيليةوالقدس الشرقية واالستيطان بما في ذلك قرار الحكومة         

 .وحدة استيطانية جديدة
19/11/2009الرأي، األردن،   

  
  محاولة لتقديم حلول " ت الفلسطينيةالمخيما"اليوم الثاني لمؤتمر : لبنان .49

حاولت جلسات النقاش، في اليوم الثاني للمؤتمر الذي ينظمه مركز عصام فارس عن : غراسيا بيطار
، تقديم حلول لواقع أقل مظاهر بؤسه أن يتقاسم سبعة عشر شخصاً العيش "المخيمات الفلسطينية في لبنان"

معلومات .  مخيما12ًشون في لبنان، موزعين على  ألف الجئ يعي426فهناك . في متر مربع واحد
شتاء، ولهيب الخيم صيفاً، كشفت عنها المداخالت التي " البراكسات"معروفة وأخرى مختبئة، في صقيع 
وذهب ". حاجة أكثر من ملحة للمسة رسمية إنسانية"و" قنابل موقوتة"قاربت وضع المخيمات بين كونها 

القاضي والجالد في آن، والساعية إلى تمرير التوطين على "نة في خا" األونروا"البعض إلى وضع 
  ". السكت

إن التوطين خارج فلسطين أصبح من األمور التي تسعى " الدكتور شفيق المصري قالفي الجلسة األولى 
، وبذلك يصبح العمل على بقاء 1951 العام التفاقية إقراره تطبيقا إلىالمفوضية العليا لشؤون الالجئين 

ة األونروا صامدة، أكثر من ملّح من أجل االستمرار في الوضع القانوني الضامن لمسألة الالجئين وكال
  ". ولحقهم القانوني غير القابل للصرف
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إن نوعية : " الجلسة الثانية، تحدث الدكتور الجامعي الفلسطيني اللبناني رامي خوري باإلنكليزية قائالًوفي
عول و".  األسوأ بين بقية مخيمات الالجئين في الشرق األوسطمقومات العيش في مخيمات لبنان هي

المزيد من التعاون مع الحكومة الجديدة في لبنان للمضي في "نائب مدير األونروا، روجر دايفس، على 
  ."إتمام مهماتنا على الصعيدين اإلنساني والتعليمي

 اقترح السفير عبد اهللا بو حبيب مبادئ .أما الجلسة األخيرة، فحملت المزيد من المقاربات ومشاريع حلول
عدة، من ضمنها حصول الالجئين على حق الجنسية الفلسطينية عبر تسجيلهم في سجالت السلطة 
الفلسطينية، ومنحهم مساعدة مالية سخية تساعدهم على توفير حياة كريمة وطبيعية إلى أن يستطيعوا 

  . العودةَ إلى وطنهم بموجب حقِّ تقرير المصير
  19/11/2009فير، الس

  
  استنكار عربي واسع للتوسع االستيطاني في القدس .50

 وحدة سكنية في مـستوطنة      900المصادقة على بناء    " إسرائيل"توالت ردود الفعل العربية المنددة بقرار       
  .في القدس الشرقية المحتلة، محذرة من انعكاسات هذا القرار على عملية السالم" غيلو"

، من القاهرة عبر الوكاالت، أن الناطق باسـم وزارة          19/11/2009عودية،  الوطن، الس ذكرت صحيفة   
نعتقد أن االستيطان وبالخصوص في القدس الشرقية، يشكل عائقـاً          "الخارجية السعودية محمد النقلي قال      

إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة فسيكون من الصعب جداً المضي قدماً علـى             "وأضاف  ". كبيراً لعملية السالم  
 ".ق السالمطري

ببنـاء  " إسـرائيل "ودان األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبـدالرحمن العطيـة قـرار               
وقال إن مثل هذه الممارسات اإلسرائيلية غير المسؤولة تعد انتهاكاً صارخاً للقـانون             . مستوطنات جديدة 

 .نعاش مسيرة السالمالدولي فضالً عن كونها تحدياً سافراً للجهود الدولية الرامية إل
، أن وزارة الخارجية المغربية أكَّدت رفض المغـرب الـشديد           19/11/2009الخليج،  وأضافت صحيفة   

  .للسياسة اإلسرائيلية المتمادية في التشويه القسري للطابع العربي للقدس الشرقية التي تم ضمها
 القاهرة دانت القرار، ووصفته بأنه      ، من القاهرة عبر الوكاالت، أن     19/11/2009الحياة،  وقالت صحيفة   

وأسف الناطق باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي من التعنت االسرائيلي في رفـض              ". استفزازي"
، "يعبر عن قصر نظر بـالغ     "، واعتبر أن هذا القرار      1967تجميد االستيطان فوق األراضي المحتلة عام       

 النشاط االستيطاني مشروعاً أو قانونياً، وأنه إن كـان          مشدداً على عدم وجود أي طرف دولي يعتبر هذا        
يهدف إلى تغيير الواقع في القدس، فإن مثل ذلك التغيير سيظل غير شرعي وغير قانوني ولن يعترف به                  

  .أي طرف، داعياً الحكومة اإلسرائيلية الى تدبر عواقب قراراتها على فرص تحقيق السالم
خطـوة  "عة العربية عمرو موسى القرار االسرائيلي، ووصـفه بأنـه           من جانبه، دان األمين العام للجام     

تصعيدية واضحة وخطيرة تعكس السياسة الحقيقية للحكومة اإلسرائيلية إزاء جهود تحقيق الـسالم فـي               
أكبر دليل على صحة الموقف العربي والفلسطيني برفض المفاوضات في ظـل االسـتيطان              "، و "المنطقة

في ظل هذه السياسات، سيكون من المستحيل الحديث بجديـة عـن            : "ي بيان وأضاف ف ". واستثناء القدس 
رغبة البعض في عقد مؤتمر دولي أو أي اقتراحات ال تشمل وقف االستيطان كمطلب رئيس يواكب أي                 

وأكد ضرورة قيام األمين العام لألمم المتحدة وأعضاء مجلس األمن باتخاذ موقف واضـح            ". تحرك جدي 
طان غير المشروعة، والتي ستترتب عليها تداعيات خطيرة على جهود السالم واألمن            إزاء عمليات االستي  

  .واالستقرار في المنطقة
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  "الشهداء" يتكفل بحج ألفي فلسطيني إضافي من ذويي السعوديالعاهل  .51
قرر العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز زيادة الحجاج الفلسطينيين ألفـي             :  وكاالت -مكة المكرمة   

وأبلغت وزارة الخارجية السعودية سفارة المملكة في كل من القـاهرة واالردن            ". الشهداء"حاج من ذوي    
بالعمل على منح ألف تأشيرة إضافية لقطاع غزة، وألف أخرى للضفة الغربية، من ذوي الشهداء، وتأمين                

  ". نوفمبر الحالي22وصولهم الى مكة المكرمة قبل 
  19/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
   المصرية تعيد تشغيل معبر رفح وتعلن العثور على أسلحة معدة للتهريب إلى غزةالشرطة .52

 مريض فلسطيني إلى    300أعادت السلطات المصرية، أمس، تشغيل معبر رفح جزئياً أمام عودة           : القاهرة
  .قطاع غزة بعد انتهائهم من رحلة عالج في المستشفيات المصرية

ـ      ، إن تشغيل المعبر سيتواصل أمام عودة جميع العائدين مـن           "الخليج"وقال مصدر مسؤول بمعبر رفح ل
رحالت العالج خالل اليومين المقبلين في حين سيعاد تشغيل المعبر يومين خالل األسبوع المقبـل أمـام                 

  .عبور العالقين من الجانبين
بائيـة  على صعيد متصل، صادرت الشرطة المصرية في العريش كميات من البضائع واألجهـزة الكهر             

كمـا  .  شاحنات بعد أن تم إيقافها على حواجز أمنية وتبين أنها معدة للتهريب إلى غـزة               6محمولة على   
أعلنت مصادر أمنية عن عثور الشرطة على عدد من المستودعات التي تحتوي كميات من المتفجـرات                

  .واألسلحة في سيناء
  19/11/2009الخليج، 

  
   لمبان أثرية تؤكد الوجود العربي في فلسطين"يلإسرائ"من هدم يحذرون  العرب األثريون .53

حذر األثريون العرب من توالي هدم إسرائيل لمبان أثرية تؤكد الوجود العربي في فلـسطين قبـل                 : جدة
وطالب االتحاد العام لألثريين العرب منظمة األمم المتحدة للتربية         . م1948احتالل إسرائيل لفلسطين عام     

. بالتدخل الفوري لوقف االعتداءات اإلسـرائيلية علـى المـسجد األقـصى           ) كواليونس(والثقافة والعلوم   
واستنكر األثريون العرب البارحة األولى في البيان الختامي لمؤتمر االتحاد الثاني عشر الذي عقـد فـي          

ودعوا . اإلسكندرية الحفريات اإلسرائيلية واعتبروها اعتداء على التراث اإلنساني والحضاري الفلسطيني         
يئات اآلثار العربية لتوحيد جهودها بهدف ترميم المسجد األقصى، وتسجيل التراث واآلثار الفلسطينية،             ه

داعين جامعة الدول العربية إلى حث اليونسكو على تصوير أعمال الحفريات اإلسـرائيلية فـي القـدس                 
  .يخصوصا الحفريات في جنوب غرب المسجد األقصى التي تهدد التراث واآلثار الفلسطين

  19/11/2009عكاظ، 
  

  تنتهك القانون اإلنساني والدولي" إسرائيل: "قطر .54
اعتبرت دولة قطر الممارسات االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني اجراءات غير قانونية           :  قنا –نيويورك  

وال انسانية وتنتهك القانون االنساني والدولي وقانون حقوق االنسان الدولي انتهاكا صارخا وعلى وجـه               
 المتعلقة بحماية المـدنيين     1949حديد تشكل خرقا واضحا لالحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف لعام            الت

وطالبت دولة قطر في كلمـة لهـا امـام          . وقت الحرب وتتعارض مع قرارات مجلس االمن ذات الصلة        
  شأن تقرير اللجنة ب" 32"اللجنة الرابعة للدورة الرابعة والستين للجمعية العامة لالمم المتحدة حول البند 

  الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات االسرائيلية التي تمس حقوق االنسان للشعب الفلسطيني وغيره 
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  .من السكان العرب في االراض المحتلة
  19/11/2009الوطن، قطر، 

  
  لم تعد تثق بتركيا" إسرائيل: "أردوغان .55

طيب اردوغان، امس، في مؤتمر صحافي فـي        قال رئيس الوزراء التركي رجب      :  رويترز –اسطنبول  
لم تعد تثق بتركيا للتوسط في      " إسرائيل"روما حيث كان يحضر قمة االمم المتحدة عن االمن الغذائي، ان            

محادثات السالم مع سورية، في تصريح يشير الى مدى تدهور العالقات بـين الـدولتين فـي الـشهور                 
  .االخيرة

ن نتنياهو بالذكر في ما يتعلق بعدم الثقة في انقرة خالفـاً لـرئيس              وخص اردوغان رئيس الوزراء بنيامي    
الوزراء االسرائيلي السابق ايهود اولمرت، وقال انه ال يعتقد ان الرئيس السوري بشار االسد سيقبل دوراً                

  ".إسرائيل"فرنسيا في الوساطة مع 
  19/11/2009الحياة، 

  
  توسيع االستيطان بالقدس "إسرائيل" مع قرار "وضع خطير" من يحذرأوباما  .56

حذر الرئيس األميركي باراك أوباما أمس من تداعيات القرارات اإلسـرائيلية           :  مينا العريبي  - واشنطن
 مع شعور الفلسطينيين    "خطير"لتوسيع النشاط االستيطاني، معتبراً أن مواصلة البناء قد يؤدي إلى موقف            

  .بالمرارة من التطورات على واقع األرض
 بل  "إسرائيل"ال يسهم في أمن     " إن التوسع في بناء المستوطنات       "فوكس نيوز "ما في لقاء مع قناة      وقال أوبا 

وعبر أوباما عن تفهمه لما يشعر به الفلسطينيون من         . "أعتقد انه يصعب عليها إقرار السالم مع جيرانها       
قة يمكن أن تؤدي إلـى      أعتقد أن الفلسطينيين يشعرون بمرارة بطري     "حيرة من التطورات األخيرة، قائال      

قلـت مـرارا    . الوضع في الشرق األوسط صعب للغايـة      ": وقال أوباما في المقابلة أمس     ."وضع خطير 
 من المصالح الوطنية الحيوية للواليات المتحدة وسنعمل على ضـمان           " إسرائيل"وسأقولها ثانية إن أمن     

  ."أمنهم
ـ      نا واضح، وضع القدس هو من بـين قـضايا          موقف": "الشرق األوسط "وقال مسؤول في البيت األبيض ل

وأضاف أن السياسة في مـا يخـص   . "الحل النهائي التي يجب حلها من خالل المفاوضات بين األطراف   
وتشعر اإلدارة األميركيـة    . "عدم قبول شرعية المستوطنات   "، مشيرا إلى    "لم تتغير وواضحة  "االستيطان  

 إلى إحياء مفاوضات مباشرة من أجل العمـل علـى           أن، السياسة األفضل في الوقت الراهن هي السعي       
  . قضية المستوطنات والحدود وغيرها من قضايا قد تتغير مع النشاطات اإلسرائيلية األخيرة

. "نحن نفهم وجهة النظر اإلسرائيلية حول القدس      "وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية األميركي ايان كيلي         
التفهم األميركي أيضا إلى أهمية النشاط االستيطاني فـي القـدس           إال أن األشهر الماضية شهدت ازدياد       

  . والمخاوف من تغيير الواقع الجغرافي فيها مع امتداده
19/11/2009الشرق األوسط،   

  
  استنكار دولي واسع للتوسع االستيطاني في القدس .57

 900ى بنـاء     المصادقة عل  "سرائيلإ" قرار   وصفاالتحاد األوروبي    أن    19/11/2009الخليج،   ذكرت
وجاء في بيان للرئاسة    ". غير مشروع "بأنه  .  في القدس الشرقية المحتلة    "غيلو"وحدة سكنية في مستوطنة     

وأكد أن هذا التوسع وكـذلك      . إزاء التوسع في بناء المستوطنات    " الصدمة"السويدية لالتحاد أنه يشعر ب      
وأوضح البيان أن االتحـاد     ". انون الدولي غير مشروعة وفقا للق   "تدمير المنازل وطرد الفلسطينيين مسألة      

  .1967األوروبي لم يعترف مطلقاً باحتالل القدس عام 
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مذكرة بأن أي اتفاق سالم له مصداقية يجـب         " خاطئ"ووصفته بأنه   " اإلسرائيلي"وأدانت بريطانيا القرار    
  ".كعاصمة مشتركة"أن يشتمل على القدس 

وذكرت الحكومة السويسرية في بيان بأن      . نازل الفلسطينيين وأدانت سويسرا مشاريع االستيطان وتدمير م     
يحظر على أي قوة احتالل أن تدمر ممتلكات في أراض محتلة او أن تعمد الى تهجيـر                 "القانون الدولي   
  ".السكان المدنيين

  : وكاالت األنباء و ، طارق فتحي   نقال عن مراسلها   نيويوركمن   19/11/2009األهرام، مصر،    وأضافت
 وقـال إن    " إسـرائيل "عن أسفه العميق بشأن قرار      أعرب    ، مين العام لألمم المتحدة بان كي مون       األ أن

وأكد األمين العـام      .1967  عام " إسرائيل"المنطقة التي صدر قرار البناء بها تعد أرضا فلسطينية احتلتها           
شطتها االستيطانية بما في     بالتوقف نهائيا عن ان    " إسرائيل"موقفه بشأن عدم شرعية المستوطنات وطالب       

  . ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات
، أن المكتب اإلعالمي )رويترز، أ ف ب(  نقال عن وكالة واشنطن من  19/11/2009الحيـاة،    وأفادت

يعتقد ان مثل هذه االفعال تقوض الجهـود        "في بيان ان بان     ن قال   مين العام لالمم المتحدة بان كي مو      لأل
  ."لقي بشكوك على قابلية حل الدولتين للحياةمن اجل السالم وت

  
  مصر هي الالعب الوحيد القادر علي جمع أطراف المفاوضات:  األوروبيالبرلمان .58

نحن ندرك الدور الذي تلعبه مصر فـي عمليـة الـسالم    : جيرزي بوزيك رئيس البرلمان األوروبي قال  
في المنطقة األورو متوسـطية بأكملهـا       بالشرق األوسط وأهمية العالقات بين االتحاد األوروبي ومصر         

مصر هي الالعب الرئيسي الوحيـد القـادرة         وأضاف أن     . وذلك في مكافحة اإلرهاب الدولي والتطرف     
وما زلنا نأمل أن تحقق تلك       .  جمع كافة أطراف النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني إلي طاولة المفاوضات         ىعل

طريق النتخابات العام المقبل إلقامة دولـة فلـسطينية قابلـة         الجهود نجاحا في نهاية المطاف مما يمهد ال       
 ، االتحاد األوروبي أن يلعب دوره الكامل فيما يتجاوز التجارة والمساعدات          ىيجب عل   وذكر أنه      . للحياة

ـ             ىإل للتوصل  التوصـل   ى حل سلمي ودائم لمنطقة الشرق األوسط تحت رعاية األمم المتحدة واستنادا إل
   . في حدود آمنة ومعترف بها دوليا" إسرائيل"لـة دولتين دولة العاجل لحل إقام

19/11/2009األهرام، مصر،   
  

  حكومة نتنياهو وجهت صفعة لجهود اإلدارة الستئناف مفاوضات:  أميركيونمسؤولون .59
 اإلسرائيلية، أمس، تصعيدا جديدا للخالفـات حـول         -شهدت العالقات األميركية  : نظير مجلي : تل أبيب 

 فقـال اإلسـرائيليون إن       .ستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ترافق مع تراشق كالمي حاد         موضوع اال 
 توجـه صـفعة إلـى الجهـود         " إسرائيل"وقال األميركيون إن    . الضجة األميركية ما هي إال مسرحية     

ل وقالت مصادر إعالمية مقربة من نتنياهو إن إدارة الرئيس أوبامـا تحـاو             .الستئناف مفاوضات السالم  
تغيير قوانين اللعب في الشرق األوسط، بحيث تمنـع أي إجـراءات أحاديـة علـى األرض مـن دون                    

وأن . مفاوضات ويتم فيها التجاوب مع المطلب الفلسطيني بخصوص إدخال القدس إلى ملعب المفاوضات            
ـ                ة مميـزة   نتنياهو يحاول صد هذه المحاوالت وإبقاء قوانين اللعب السابقة، التي تبقى فيها للقـدس مكان

  .خارج الملعب التفاوضي) القدس الشرقية( وتكون عمليا " إسرائيل"لصالح 
19/11/2009الشرق األوسط،   

  
  مواصلة االستيطان ويدعو للتفاوض" إسرائيل" يأسف لقرار كوشنير .60

 " إسرائيل"لقرار ' اسفه'اعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير االربعاء عن : عواصم ـ وكاالت 
لة بناء وحدات سكنية استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، داعيا في الوقت عينه الـى اسـتئناف                 مواص
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وقال كوشنير في مـؤتمر صـحافي        ."إسرائيل"المفاوضات السياسية، وذلك في بداية زيارة قصيرة الى         
النطالق في   في الوقت الحاضر يجب معاودة ا      :عقده في القدس بعد توقيع اتفاق لترميم مستشفى في غزة         

  .'محادثات انسانية، وجها لوجه
19/11/2009القدس العربي،   

  
  يهود أمريكيون يحثون على االستيطان في الضفة الغربية .61

حذر الرئيس االمريكي باراك أوباما االسرائيليين من أن بنـاء مـستوطنات حـول              :  توم بيري  -القدس  
. قراطيين رفضوا وجهة نظره يوم األربعـاء   القدس قد يذكي غضب الفلسطينيين، لكن بعض زمالئه الديم        

فقد حث دوف هيكند عضو الجمعية التشريعية لوالية نيويورك اليهود االمريكيين على شراء منازل فـي                
واضاف قوله بعد   . االراضي المحتلة بدال من الشراء في منتجعات العطالت التقليدية في الواليات المتحدة           

بدال من شراء منزل ثان     "مستوطنة نوف زيون في القدس الشرقية       ان شاهد ارساء حجر االساس لتوسعة       
  .""إسرائيل"في فلوريدا فاننا نريد من الناس أن يشتروا في 

19/11/2009وكالة رويترز،   
  

  اإلفراج عن شاليتهناك بعض التقدم في قضية  :كوشنير .62
ربعاء في  مس األ  صحافي أ  اشار وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في مؤتمر       : القدس المحتلة، غزة  

وقال كوشنير، الذي التقـى     . مؤخرا في مسالة االفراج عن شاليط     " التقدم"لى تحقق بعض    إالقدس المحتلة   
، وتعلقيـا   "وال نريد القيام بشيء حتى ال نعرقلها      . الوساطة االلمانية ايجابية  "ن  أصباح أمس والدي شاليط     

تبادلنا االمال التي اعتقد انها االن اكثر صالبة من         "الفرنسي  على لقائه مع نوام وافيفا شاليط قال الوزير         
  ".اي وقت مضى

19/11/2009السبيل، األردن،   
  

 "غيلو" توسيع مستوطنة "إسرائيل" بشدة قرار يدين  خارجية جمهورية أستونياوزير .63
سـالم  .ء د رئيس الوزرا   ، خالل لقائه   بيت مس وزير خارجية جمهورية أستونيا أورماس     أدان   أ :رام اهللا 

  .فياض بشدة توسيع مستوطنة غيلو جنوب القدس، وأشار الى موقف الواليات المتحدة الرافض لهذا األمر
19/11/2009الحياة الجديدة،   

 
   اإلسرائيلية الجديدة للمشهد الشرق أوسطيالقراءة .64

لـشرق األوسـط    بدا الخبراء اإلسرائيليون وخبراء منظمات اللوبي اإلسرائيلي المعنيين بشئون ا         : الجمل
أكثر اهتماماً بالطبيعة الجديدة المتزايدة التعقيد لخارطة الشرق األوسـط الجيوسياسـية، وعلـى خلفيـة                

إن الـشرق األوسـط     : ائل تحذيره الق  "ڤروبرت ساتلو "التعقيدات المتجددة، فقد أطلق اليهودي األمريكي       
  .أصبح أكثر احتياجاً للمزيد من التشخيص الجديد

  لماذا التشخيص الجديد؟: لمشهد الشرق أوسطيمورفولوجيا ا* 
 إسرائيل على استخدام لعبة تعدد المسارات، واالستفادة من المزايا الشبه خاصة بكل مسار، وفـي       درجت

هذا الخصوص، ظلت تل أبيب تبدأ في مسار المفاوضات الفلسطينية، وعندما تصل المفاوضات إلى نقطة               
 ولكن، ما هـو     سوري،المسار الفلسطيني والتحول باتجاه المسار ال     االنغالق، تقوم تل أبيب بالتخلي عن       

  :جديد هذه المرة يتمثل في اآلتي
 ظلت تل أبيب تسير لفترة طويلة على المسار الفلسطيني وفقاً لعملية سالم الشرق األوسط، وحالياً، فقد                 •

  .أصبحت أمام نقطة االنغالق
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اهو إلى فتح المسار السوري مطالباً بإجراء المفاوضـات          سعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتني      •
  .المباشرة مع السوريين ودون شروط مسبقة

  : ذلك، فقد تمثلت المفاجأة الجديدة باآلتيوبرغم
 الفلسطينية، فسوف يقوم الفلسطينيون بإعالن      – أكد الفلسطينيون بأنه إذا فشلت المفاوضات اإلسرائيلية         -

  . من طرف واحدقيام الدولة الفلسطينية
 أكد السوريون بأنه ليس من سبيٍل أمام تل أبيب سوى في االستمرار فـي جهـود المحادثـات غيـر                     -

المباشرة التي تمت برعاية تركيا، بحيث ال مجال للبدء من نقطة الصفر، طالما أن جهود أنقرا لم تـصل                   
  .إلى نقطة الفشل بعد

اإلسرائيلي في شن العمليات العسكرية ضمن محـورين         لذلك، فقد ظلت تل أبيب تستخدم الجيش         وإضافةً
  :هما

  . العمليات ضد األراضي الفلسطينية•
  . العلميات ضد جنوب لبنان•

 غرار لعبة التحول من مسار المفاوضات الفلسطينية إلى مسار المفاوضات السورية، فقـد ظلّـت                وعلى
ينية إلى مسار الحرب ضد األراضـي       إسرائيل تنفذ لعبة التحول من مسار الحرب ضد األراضي الفلسط         

 ولكن، ما   لمنطقة،اللبنانية، والهدف من المسارين واحد، وهو تأكيد قدرة الردع العسكري اإلسرائيلي في ا            
  :هو جديد هذه المرة يتمثل في اآلتي

فـي   عدم قدرة القوات اإلسرائيلية على تحقيق النصر الحاسم ضد حزب اهللا اللبناني والمقاومة اللبنانية                -
، التي اندلعت في جنوب لبنان، وانسحاب القوات اإلسرائيلية من مسرح الحرب دون             2006حرب صيف   

  .اللبنانيةتحقيق أهدافها الرامية إلى القضاء على حزب اهللا اللبناني والمقاومة الوطنية 
ومـة   عدم قدرة القوات اإلسرائيلية على تحقيق النصر الحاسم ضد حركة حمـاس الفلـسطينية والمقا               -

 الحالي، وانسحاب القوات اإلسرائيلية من مسرح الحرب دون أن تحقق           2009الفلسطينية في مطلع العام     
  .يةأهدافها الرامية إلى القضاء على حركة حماس الفلسطينية والمقاومة الوطنية الفلسطين

اإلسرائيلية، وإنمـا    ازدواج الهزائم الدبلوماسية مع الهزائم العسكرية إلى تراجع ليس فقط قوة الردع              أدى
على إضعاف مفهوم التفوق اإلسرائيلي، األمر الذي أدى بدوره إلى دفع جميع أطراف الصراع الـشرق                

 حركـة حمـاس     – للبنانية حزب اهللا اللبناني وحركات المقاومة الوطنية ا       –سوريا  : متوسطي، وتحديدا ً  
  :وحركات المقاومة الوطنية الفلسطينية لجهة اآلتي

  .عد اللعبة مع إسرائيل تغيير قوا•
 التأكيد على مذهبيات المواجهة الالمتماثلة، سواء في مسرح الصراع العسكري أم في مسرح الـصراع            •

  .الدبلوماسي
 التطورات الشرق أوسطية الجارية، وعلى وجه الخصوص ما يجري حالياً في منطقة شرق المتوسط،               إن

ائيلي سوف يتعرض ألزمة كبيرة، وذلك بما يجعـل         هي تطورات تشير إلى أن الفكر االستراتيجي اإلسر       
ـ                 مواجهـة   ارالخبراء اإلسرائيليون أمام مواجهة اللجوء إلى خيار التكيف مع أو ضاع المـسرح، أو خي

  .الدخول في مرحلة الاليقين والشكوك المتزايدة
  :معطيات تشخيص الشرق األوسط الجديدة* 
اللوبي اإلسرائيلي إلى مفهوم الشرق األوسط الجديـد، كمـا    يعد يتطرق الخبراء اإلسرائيليون وخبراء      لم

كان يحدث في الماضي، وبدالً عن ذلك بدءوا السعي الحثيث لجهة التعامل مع معطيات تشخيص الشرق                
  : في اآلتيتمثلاألوسط الجديدة، وفي هذا الخصوص، فإن أبرز المعطيات التي تمت اإلشارة إليها ت
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امل مع دمشق، وإذا كانت تل أبيب ترى بأنها قد حققـت المزيـد مـن                 ضرورة توخي الحذر في التع     •
المكاسب بسبب خروج سوريا من لبنان، فإن على تل أبيب أن تدرك، بأنها قد خسرت كثيراً جراء دخول                  

  .سوريا في تركيا، وهو الدخول الذي أصبح على وشك أن يخرج تل أبيب من تركيا
األمريكية هو من أبرز المؤشرات الدالة على احتمـاالت أن           خروج دينيس روس من وزارة الخارجية        •

  .حركة حماس قد أصبحت على وشك الصعود في الضفة الغربية
 علـى مقاربـة     ،ڤ على ذلك، فقد ركز بعض خبراء اللوبي اإلسرائيلي، وتحديداً روبرت ساتلو           وتأسيساً

باس من السلطة الفلسطينية    دينيس روس بمحمود عباس، وذلك على أساس اعتبارات أن خروج محمود ع           
 فإن  التالي،وب. هو خروج يتماثل في العديد من الجوانب مع خروج دينيس روس من الخارجية األمريكية             

خسارة إسرائيل من خروج محمود عباس، هي خسارةٌ تتماثل في وجه من الوجوه بخسارة خروج دينيس                
  .روس من الخارجية األمريكية

  17/11/2009موقع الجمل  
  

  ؤشرات عدوان جديد على غزةم .65
شهدت الساحة الفلسطينية خالل األيام القليلة الماضية جملة من التطورات واألحداث  : رائد الفي-غزة 

التي تدفع بها إلى تعقيدات وأزمات تضاف إلى الواقع المتردي أصالً سواء في ما يتعلق باألزمة الداخلية 
ن الضفة الغربية وقطاع غزة، أو على صعيد عملية التسوية الناجمة عن االنقسام السياسي والجغرافي بي

، وجملة المزاعم التحريضية التي أطلقها قادة في "اإلسرائيلي"السياسية المجمدة مع دولة االحتالل 
والمقاومة الفلسطينية " حماس"ما تمتلكه حركة " تهويل"المستويين العسكري والسياسي في الكيان لجهة 

  .كم المبررات وتدق طبول حرب جديدة ضد قطاع غزةمن سالح وكأنها ترا
أنها جاءت متالحقة وبوتيرة متصاعدة، فبعد زعم رئيس االستخبارات " اإلسرائيلية"الخطورة في المزاعم 

أجرت تجربة ناجحة إلطالق صاروخ يصل " حماس"عاموس يدلين أن حركة " اإلسرائيلية"العسكرية 
لوصول إلى مدينة تل أبيب ومطار اللد، زعمت مصادر عسكرية أن  كيلومتراً باستطاعته ا60مداه إلى 

  كيلومتراً ما يجعل حوالي ثالثة 75الحركة اإلسالمية أجرت تجربة ثانية على صاروخ يصل مداه إلى 
والمقاومة في تهريب " حماس"في دائرة الخطر، وأخيراً زعم الكيان أيضاً نجاح " إسرائيلي"ماليين 

  .انصواريخ مضادة للطير
رأت في هذه المزاعم محاولة من االحتالل لخداع المجتمع الدولي، وإبعاد أنظار العالم " حماس"حركة 

عن الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وتبريراً ألي عملية عسكرية محتملة قد تشنها دولة 
  .االحتالل ضد قطاع غزة

تنوي فعالً القيام بعملية عسكرية " اسرائيل"انت وفي ضوء هذه المزاعم، يتساءل الكثيرون عما إذا ك
  .عدوانية جديدة على القطاع

عن قيام فصائل المقاومة في قطاع " االسرائيلية"ويرى الكاتب والمحلل السياسي طالل عوكل أن المزاعم 
 غزة بتهريب أنواع وكميات جديدة من العتاد العسكري الذي يرفع مؤشرات الخطر لدى دوائر القرار في

يحدث قدراً من " اإلسرائيلية"، وصدور مؤشرات مناقضة في الوقت نفسه لدى بعض الدوائر "اسرائيل"
  .   في المرحلة القادمة" االسرائيلي"البلبلة إزاء توقع السلوك 

إن المزاج الشعبي العام في قطاع غزة يتمتع برأي حساس، ومتابع جيد، ولديه تجربة طويلة مع : ويقول
آخر على قطاع غزة، ويرى في " اسرائيلي"المزاج الشعبي العام يتخوف من عدوان ". االسرائيليين"

عند فحص المؤشرات . المؤشرات المناقضة نوعاً من التضليل والخداع الذي تعود عليه الفلسطينيون
شرة، ثم يشكل األولوية األولى وربما حتى العا" اسرائيل"البد من االقرار أن األمن بالنسبة ل" االسرائيلية"

يعني أن " اسرائيل"انهم ال يثقون بالتعهدات، والمواثيق، وحتى سلوكيات اللحظة العابرة، فاالمن بالنسبة ل
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بالمفاضلة بين التكتيكات التي تفرضها اللحظة السياسية . يتجرد العدو تماماً من كل انواع السالح
ا السياسية، وبين األمن االستراتيجي مناكفة السلطة الوطنية أو افشال مبادرته" اسرائيل"وتقتضي من 

، علينا أن نتأكد أن الكيان يهيمن عليه هاجس األمن وال ينتظر طويالً قبل أن يكون من "اسرائيل"ل
الصعب عليه القضاء على مصادر الخطر، هكذا يفعلون اآلن بالنسبة للملف النووي االيراني على سبيل 

بل الكيان للبنان، وقطاع غزة في اطار التصعيد ضد إيران لقد الحظنا تصاعد التهديدات من ق. المثال
تنتظر الضوء األخضر من " اسرائيل"بموازاة التعثر في المفاوضات االيرانية الغربية، فإذا كانت 

الواليات المتحدة لشن هجوم على إيران فإن المقدمات ستكون في غزة، ثم لبنان، أما أحد الكتاب 
  .ون العدوان على غزة خالل الشهر المقبلفيرشح أن يك" االسرائيليين"

هذا التحريض ضد غزة من جانب الكيان رافقه جدل من زاوية سياسية بين السلطة الفلسطينية ودولة 
االحتالل، إذ كشفت السلطة النقاب عن شروعها في إجراءات الستصدار قرار من مجلس األمن الدولي 

 في ظل التعنت 1967حزيران /رابع من يونيولالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود ال
 عاماً 18وإقرار كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بفشل عملية التسوية بعد نحو " اإلسرائيلي"

 وهي االجراءات التي قابلها الكيان بالتهديد باتخاذ 1991من المفاوضات منذ مؤتمر مدريد في العام ،
 الكتل االستيطانية في الضفة الغربية، وإعالن أنه في حل من كافة إجراءات أحادية الجانب لجهة ضم

  .االتفاقات مع السلطة ومنظمة التحرير
وربما هذه ليست المرة األولى التي تهدد فيها السلطة الفلسطينية بإعالن الدولة من جانب واحد دافعها في 

ة السياسية، ويعود أول تهديد بهذا وجمود عملية التسوي" اإلسرائيلية"ذلك الغضب من سياسة المماطلة 
 عندما هدد الرئيس الراحل ياسر 1999االجراء إبان انتهاء المرحلة االنتقالية من اتفاقية أوسلو في العام 

  .والتدخالت العربية والغربية" اإلسرائيلية"عرفات بإعالن الدولة، لكنه لم يفعل تحت ضغط التهديدات 
استعادة الحقوق عبر خيار المفاوضات وليس بأي طريقة سواها بأن إن إقرار فريق التسوية المؤمن ب

 عاماً من المفاوضات السياسية مع االحتالل، يؤشر إلى درجة اليأس التي وصل 18الفشل كان نتيجة 
إليها هذا الفريق، حتى وصل األمر بالرئيس محمود عباس إلى إعالن عدم رغبته في الترشح لفترة 

خابات المقبلة، وبحسب مقربين من الرئيس عباس فإنه تعرض لصدمة شديدة إثر رئاسية ثانية في االنت
تراجع إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما عن موقفها من ضرورة توقف االستيطان كلياً قبل الشروع 

  .في المفاوضات السياسية
 الذي تشهده القضية ويقول الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري إنه من أجل وقف التدهور المتسارع

الفلسطينية، جراء االحتالل واالنقسام ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، ال بد اليوم  وأكثر من أي 
وقت مضى  من إعادة االعتبار للبرنامج الوطني، وإلى المقاومة المثمرة ومبادرة السالم الفلسطينية التي 

اريخي مؤلم، بحيث ال يمكن وال يجب تقديم  التي قدمت حالً ينطوي على تنازل ت1988طرحت عام ،
أن تقدم مقابل التنازل التاريخي الفلسطيني " إسرائيل"فكان وال يزال المطلوب من . تنازالت جديدة بعدها

ال أن تدخل في مساومات ال تنتهي مع الفلسطينيين، وعليها أن تعرف أن هذا التنازل يمكن سحبه إذا لم 
رنامج الوطني تعني ضرورة التراجع عن كل التنازالت والتراجعات الفعلية إن العودة للب. تقدم مقابله

التي حدثت على البرنامج منذ توقيع اتفاق اوسلو وحتى اآلن، وهي كثيرة ومعروفة مثل الموافقة على 
بأنها دولة محتلة، وال بحق الشعب الفلسطيني في تقرير " إسرائيل"قبل أن تعترف " تبادل األراضي"مبدأ 
 الى الموافقة على مبدأ ضم الكتل 1967ره بما في ذلك حقه بإقامة دولة فلسطينية على حدود ،مصي

االستيطانية، الى البحث في الحلول الخمسة لقضية الالجئين قبل حتى مجرد االعتراف بالمسؤولية 
الموافقة على عن تشريد الفلسطينيين وطمس حقوقهم، إلى " اإلسرائيلية"التاريخية والقانونية والسياسية 

مبدأ تقسيم القدس إلى أحياء عربية وأحياء يهودية إلى وقف المقاومة قبل أن تحقق أهدافها في سابقة لم 
  .يشهد لها التاريخ مثيالً، إلى جعل مرجعية المفاوضات هي المفاوضات
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ني بحاجة إلى فالحل الوط. ويرى المصري أنه ال يمكن السير وراء المفاوضات الثنائية العقيمة إلى األبد
نضال مثابر والى تغيير في ميزان القوى والى استعادة البعد العربي واإلسالمي والدولي للقضية 

الحل على "وال يمكن الوقوع إلى األبد أسرى االعتقاد بأن . الفلسطينية حتى يمكن تحقيق األهداف الوطنية
ية ترتبط عضوياً واستراتيجياً مع فالواليات المتحدة األمريك". الدولة على مرمى حجر"و" األبواب

بغض النظر عن الرئيس القابع في البيت األبيض، وال يمكن أن تغير من موقفها الداعم بشكل " إسرائيل"
واثبتت . مطلق للكيان، ما لم تشعر أن هذا الموقف يلحق بها خسائر تفوق األرباح التي تحصل عليها

طالق ما يسمى عملية السالم بصورة خاصة أنها ال تريد منذ تأسيسها بصورة عامة، ومنذ ان" اسرائيل"
" إسرائيل"سالماً ومعادية للمصالح واألهداف والحقوق الفلسطينية، حتى بحدها األدنى، وما الذي سيدفع 

وتريد دولة الكيان فرض حلول تصفوية ". خمسة نجوم"إلى إنهاء االحتالل، واحتاللها رابح وهادئ و
وح ما بين استمرار الوضع الراهن، والدولة ذات الحدود المؤقتة، والخطوات للقضية الفلسطينية تترا

إسرائيل "أحادية الجانب، وإحياء الخيار األردني والوطن البديل والوصاية المصرية، وإقامة " اإلسرائيلية"
وحتى تغير دولة الكيان موقفها وتصبح مستعدة للسالم، البد من أن يصبح االحتالل ". الكبرى

مكلفاً وهذا يحتاج أيضاً إلى تغيير سياسة الواليات المتحدة لكي تقوم بالضغط على الكيان، " سرائيلياإل"
وحتى يحدث ذلك يجب العمل من أجل تجميع أوراق القوة الفلسطينية والعربية والدولية والبدء بتوحيد 

 على أساس 1948 ،وتعبئة الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه، بما في ذلك داخل مناطق
برنامج وطني قادر على تحقيق األهداف الوطنية ومن أجل تحقيق ذلك ال بد من أن يشمل البرنامج ما 

  :يلي
إنهاء االحتالل وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية : أوال* 

 وأهداف الفلسطينيين في جميع أماكن  والدفاع عن حقوق ومصالح1967عاصمتها القدس في حدود ،
تواجدهم، على أن يكون هدف إنهاء االحتالل هو األساس الذي تنجم عنه إمكانية ممارسة حق تقرير 

 أو دولة واحدة من 1967المصير الذي يحدد الشعب الفلسطيني من خالله هل يريد دولة على حدود ،
وليس إقامة الدولة أوالً، مهم، وهو الذي من المفترض أن التمسك بإنهاء االحتالل أوالً . النهر إلى البحر؟

 أمر مهم، 1967تكون له األولوية على أي شيء آخر، وذلك رغم أن هدف إقامة الدولة على حدود 
ولكنه يتراجع بسبب زحف االستيطان والحقائق االحتاللية التي تقام يومياً، ولكن التخلي عن هذا الهدف 

على استكمال مخططاتها " إسرائيل"بديلة مثل الدولة الواحدة يساعد اآلن، وطرح خيارات أخرى 
فالشرعية الدولية ترفض االحتالل . التهويدية واالستعمارية في الضفة بسرعة أكبر وتكاليف أقل

 وتطالب بإنهائه وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويجب التمسك بسالح الشرعية 1967عام " اإلسرائيلي"
مق األخير رغم نواقصه وعدم فعاليته الكافية، كما ان التمسك بهدف إنهاء االحتالل الدولية حتى الر

وتقرير المصير وإقامة الدولة ال يتناقض مع فتح الطريق أمام الحل الجذري االستراتيجي بإقامة دولة 
مة الدولة ال وإقا. إنهاء االحتالل هو المفتاح والهدف واألولوية وليس إقامة الدولة. واحدة في كل فلسطين

تقضي على خيار الدولة الواحدة، بل أقصر طريق لتحقيقه، وعدم تحقيق الدولة يجعل الحل الجذري هو 
الخيار الوحيد الذي يمكن العمل من أجل تحقيقه، وهنا البد من معرفة أن تحقيق الحل الجذري، أصعب 

  .1967وأعقد وليس أسهل، من إقامة دولة فلسطينية على حدود 
 194إنجاز حق العودة والتعويض لالجئين باالستناد لقرارات الشرعية الدولية وخصوصاً قرار ،: ثانياً* 

. فال يمكن نسيان أمر الالجئين كلياً. والسعي لتوفير حياة كريمة لالجئين أينما تواجدوا لحين حل قضيتهم
أن تحرص على حمل وإذا أرادت القيادة الفلسطينية من الالجئين أن ينتصروا لقضية فلسطين يجب 

قضيتهم بشكل مبدئي وليس كتكتيك خصوصاً بعد أن ثبت بالتجربة الطويلة أن الوهم بإمكان مقايضة حق 
ال تريد إقامة دولة حقيقية حتى لو تخلى الفلسطينيون عن " إسرائيل"الالجئين بالدولة رهان خاسر، ألن 

  .حق العودة
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 ودعم مطالبهم 1948لفلسطيني في فلسطين المحتلة عام ،إن الدفاع عن مصالح وأهداف الشعب ا: ثالثاً* 
لدولة ديمقراطية، يحقق المساواة لكل مواطنيها واحترام حقوقهم الفردية " إسرائيل"بخصوص تحويل 

والجماعية، بما يتسع أيضاً للبحث في خيار إقامة دولة ثنائية القومية، جزء ال يتجزأ من البرنامج الوطني 
  .عه منظمة التحرير الفلسطينيةالفلسطيني الذي ترف

إن منظمة التحرير إذا أرادت أن تبقى وتعود وتكون ممثالً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، : رابعا* 
قوالً وفعالً، يجب أن تحمل لواء المصالح واألهداف الفلسطينية لجميع الفلسطينيين وتدافع عنهم وتمثلهم 

يناضل من أجل الكل الفلسطيني ومن أجل نفسه في الوقت نفسه، عندها كل تجمع فلسطيني س. أينما كانوا
فالكل سينخرط في إطار برنامج واحد وقيادة واحدة، برنامج يلحظ أن لكل تجمع خصوصيته وأهدافه 

وإذا عادت المنظمة بعد اصالحها وتطويرها وإعادة تشكيلها بحيث تضم . وأشكال النضال التي تناسبه
لتي ال تزال خارجها، ستصبح قوالً وفعالً تمثل الشعب الفلسطيني في جميع مختلف القطاعات والقوى ا

أما إذا استمر الرهان على إقامة دولة، وأن هذا ممكن، من خالل المفاوضات الثنائية إلى . أماكن تواجده
األبد، والوقوع بوهم جديد حول أن إثبات جدارة الفلسطينيين، ببناء مؤسسات كفؤة وقادرة سيمكن 

سطينيين من إقامة دولتهم، فإنه وهم آخر سينتهي في أحسن األحوال إلى إقامة دولة مقطعة األوصال الفل
في قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية، وتكون دولة تعيش في معازل، وتقوم على تصفية القضية 

  .الفلسطينية بمختلف قضاياها وأبعادها خصوصاً قضيتي القدس والالجئين
ل نجرؤ على وضع استراتيجية بديلة عن استراتيجية المفاوضات الثنائية العبثية ه: ويتساءل المصري

رئيس دائرة شؤون " الحياة مفاوضات"التي وصلت الى طريق مسدود، لدرجة أن صاحب نظرية 
  . عاماً من المفاوضات لم تحقق شيئا18ًالمفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات أقر بأن 

يلة تجمع ما بين العمل السياسي والمقاومة الشعبية وإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، ان االستراتيجية البد
وإعادة القضية الفلسطينية الى بعدها العربي، واللجوء الى القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة 
ومؤسساتها، واستنهاض أوسع حركة تضامن دولي لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي االستعماري 

  .ستيطاني التوسعي العدواني العنصرياال
خالصة القول، ينبغي أن يدرك الفلسطينيون أنهم لن ينتصروا في معركتهم الوطنية واستكمال مشروع 

وإذا كان االنقسام القائم بين . التحرر الوطني سواء عبر المفاوضات أو بالمقاومة وهم مشتتون ومفرقون
االنتخابات المركزية أن تمضي في إجراءات تنظيم االنتخابات الضفة الغربية وقطاع غزة لم يسمح للجنة 

" حماس"كانون الثاني المقبل، بسبب منعها من جانب حركة / يناير24بموجب مرسوم الرئيس عباس في 
من العمل في غزة، فكيف يمكن النجاح في مواجهة االحتالل واالنتصار في معركة التحرر واالستقالل 

  .تفي ظل هذا الوهن والتشت
جديدة ضد قطاع غزة تقودها حكومة يمينية متطرفة ال شك في أنها " إسرائيلية"في ظل مؤشرات حرب 

ال تريد السالم، لم يعد مقبوالً استمرار االنقسام في الساحة الفلسطينية، فالتناقض الرئيس ينبغي أن يكون 
في تناقضات وصراعات داخلية بين الكل الفلسطيني واالحتالل، وال يجب بحال إهدار الطاقات الوطنية 

على سلطة مهترئة، األمر الذي استغلته دولة الكيان لخداع العالم بأنه ال شريك فلسطيني لتحقيق السالم 
وكأنها حريصة على السالم، في الوقت الذي ضاعفت فيه من عمليات قضم مزيد من األراضي 

 وقائع جديدة والقضاء على حلم الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية، وإجراءات تهويد القدس، لخلق
الفلسطينية المستقلة، ولذلك فإن الوقت ال يلعب في صالح القضية الفلسطينية، ويجب إنجاز المصالحة 
الوطنية سريعاً العادة تصويب البوصلة الوطنية ومجابهة االحتالل واستعادة الحقوق التي ال توهب 

  .ولكنها تنتزع انتزاعاً
  19/11/2009الخليج، 

  



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1617:         العدد       19/11/2009الخميس  :التاريخ

  !في الطريق إلى مجلس األمن؟ .66
  عريب الرنتاوي

، فنحن ما زلنا بحاجة للتعرف على مالمح        " استراتيجية فلسطينية جديدة  "قد يكون من المبكر الحديث عن       
، واألرجح أن استراتيجية    " إرجاء االنتخابات "و" استعصاء المفاوضات "الخطة الفلسطينية لمرحلة ما بعد      

" سبر األغـوار  "و" المناورات الضاغطة "و" عض األصابع "وأننا ما زلنا في مرحلة      كهذه لم تتبلور بعد ،      
  ".إطالق بالونات االختبار"و

سريعا لعادتها القديمة ، يتكشف عن عدة مقاربـات        ) واشنطن(التوجه إلى نيويورك ، بعد أن عادت ريما         
  . وسيناريوهات

الن قيام الدولة الفلسطينية على المناطق المحتلة       إقدام السلطة من جانب واحد ، على إع       : السيناريو األول 
 وعاصمتها القدس ، والذهاب به إلى مجلس األمن ، متشجعة بالشوط الكبير الذي قطعته علـى                 67عام  

، مثل هـذه    ) اقتصاديا(وطوني بلير   ) أمنيا(طريق بناء المؤسسات واألجهزة ، وبشهادة الجنرال دايتون         
كما تقول وثيقة سالم فياض ،      " رؤية بناء الدولة تحت االحتالل أو رغم أنفه       "المقاربة ال تبتعد كثيرا عن      

، واألرجح أنها ستستدعي خطوات إسرائيلية من جانب واحد ،          ) 88(وهي تعيد تجربة إعالن االستقالل      
  .وسيكون االعتراف بالدولة الوليدة على الورق ، محدودا ، وقد ال يتخطى االعتراف القائم بها حاليا

يناريو الثاني ، قيام مجلس األمن الدولي بإصدار قرار يعيد فيه التأكيد على رؤية دولتـين لـشعبين ،               الس
ونظرا ألن واحدة من هاتين الدولتين موجودة بالفعل ، ومدججة بكل عوامل القوة واالقتدار ، فإن القرار                 

 وعاصمتها القدس ، 67ة على حدود قد يشتمل على تأييد قيام الدولة الناقصة ـ الغائبة ، الدولة الفلسطيني 
 أو إعالن االستقالل ، مثل هذا االحتمال سيشكل من دون ريب انتـصارا  1515وبصورة تتخطى القرار    

سياسيا للقضية الفلسطينية ، حتى وإن لم يجد طريقه إلى حيز التنفيذ ، وهو بعيد كل البعد عن األحاديـة                    
سطينيين الحقا بإعالن دولتهم استنادا إلى القرار الجديد ، وقـد           التي تستدرج إحادية مقابلة ، وقد يقنع الفل       

  .تجد خطوة كهذه الترحيب واالعتراف من المجتمع الدولي
المقاربة الثالثة ، وتتجلى في محاولة انتزاع قرار من هذا النوع من دون جدوى ، واكتفاء مجلس األمـن                   

ت السابقة ، أو إقـدام واشـنطن علـى          بنصوص عمومية مكرورة ، ال تختلف في جوهرها عن القرارا         
استخدام الفيتو في حال استمسك الفلسطينيون والعرب وحلفاؤهم بنص يرسـم حـدود الدولـة ويحـدد                 

االمتنـاع عـن    "عاصمتها ، وسيزداد الطين بلة ، إن وقفت دول االتحاد األوروبي على الحياد وحواف               
  ".التصويت

معركة مهمة للغاية ، ويتعين إدارتهـا بكـل التـصميم           المعركة على مجلس األمن وفي الطريق إليه ،         
والحنكة ، إذ يتوقف على نتائجها الشيء الكثير ، فهي إما أن تكون دفعا للقضية الفلسطينية إلى األمـام ،                    
وإما أن تكون ضربة لها في الصميم ، على أن األهم من كل هذا وذاك ، أن ال يكون مجلـس األمـن ،                        

، فثمـة سـاحات ال   " استراتيجية ما بعد انهيار الخيار التفاوضي"بر فيها السلطة الساحة الوحيدة التي تخت   
تقل أهمية ، بل وأكثر أهمية من دون ريب ، يجب أن نبدأ منها ، وأهمها على اإلطالق ساحة استرجاع                    

  .الوحدة الوطنية الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل
ى مجلس األمن ، على عجل ، محاولة للهروب إلى األمام ، وترتيب             أخشى ما نخشاه أن يكون التوجه إل      

لتفادي استحقاقات استئناف الحوار واستعادة الوحدة ، ووسيلة للتهرب من مطلب قطاعات متزايـدة مـن          
الشعب الفلسطيني ، بضرورة اعتماد استراتيجية فيها شيء من المفاوضات وكثير من المقاومة ، العاقلة               

  ".المفاوضات حياة"يدة ، ال بأس ، ولكنها المقاومة التي تفتح أفقا جديدا ، وتسقط خيار والراشدة والرش
نعم ، التوجه إلى الملعب الدولي بعد انكماش مساحة الملعب األمريكي ، توجه مهم وجدير بالتأييد ، بيـد                   

مراجعة والتقيـيم   أنه مشروط أوال وأخيرا ، كجزء من استراتيجية أشمل وأعمق ، تبدأ بإعادة النظر وال              
وال تنتهي بتحضير الشعب لمشوار كفاحي طويل على طريق الحرية واالستقالل ، ومـن دون ذلـك ،                  
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ـ       الحـل  "و" الدولة تحـت االحـتالل    "و" السالم االقتصادي "تصبح هذه الخطوات جميعها توطئة وتمهيدا ل
  ".خطة بلير ـ دايتون"و" االنتقالي بعيد المدى

  19/11/2009الدستور، 
  

   أبو مازن ؟ أخيراً فهمنابعد ما .67
  براون. ناثان ج

أطلق إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يسعى إلى فترة والية رئاسية ثانية، موجة واسـعة                 
هل هو يخادع؟ هل سيلغي االنتخابات ببساطة ويبقى في منصبه؟ وفي حال تَرك منصبه،              : من التكهنات 

رئيس السلطة الفلـسطينية، أم رأس حركـة        ): أوخلفاؤه( سيحتلّها خليفته    من يخلفه؟ وماهي المواقع التي    
، أم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، أم رئيس دولة فلسطين التي ُأعلنت بشكل غيـر مقنـع فـي                   "فتح"

؟ إن مراقباً ساخراً قد يلمح إلى أن التدهور السياسي في النظام السياسي الفلـسطيني               1988الجزائر العام   
لغ مرحلة من التعقيد، إلى درجة أن اإلجابة عن التساؤالت في شأن موضوع الخالفة تبدو مهمة بقـدر                  ب

لكن هذا ليس وقـت هـذه الدرجـة مـن           . أهمية وجود مطالب بعرش اإلمبراطورية الرومانية المقدسة      
بيعـة الحـال أن     ومن المثبط بط  . (فالخالفة والزعامة التزاالن هامتين إلى حد ما      .  ليس بعد  -السخرية  

نُالحظ أن جميع األسماء التي طُرحت للخالفة هي إما شخصيات مستهلكة أوساسة فاسـدون، أوكالهمـا                
االستثناء الوحيد الممكن، مروان البرغوثي، ليس سجيناً في إسرائيل وحسب، بل هو يمتلك أيـضاً               . معاً

  ).يةقاعدة سياسية أضيق بكثير مما قد تعتقد أحياناً األطراف الخارج
وأنـا  . مع ذلك، يتعين علينا التركيز أقّل على الشخصيات وأكثر على الديناميات الكامنة في هذه المسألة              

فتماماً على حد وصف فولتير الشهير للكيان       : هنا أرى بالفعل وجه شبه باإلمبراطورية الرومانية المقدسة       
، ثمة أسـباب لوصـف      "ي وال اإلمبراطوري  ليس بالمقدس وال الرومان   "السياسي األوروبي الغريب بأنه     

فهي محمية تحظى بالرعايـة الدوليـة       . السلطة الفلسطينية بقيادة عباس على أنها ال فلسطينية وال سلطة         
وقـد كـان مـن      . وتُمول دولياً بشكل جزئي، وتُدير بعض المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية           

وبالتالي، فإن اعتبـار    . 1994ت، بدءاً من إنشائها في العام       المفترض أن يكون سقف عمرها خمس سنوا      
البقايا العفنة جنين دولة فلسطينية، يتجاهل الجرعة غير الصحية من المضادات الحيويـة التـي ضـخّها                 
اإلسرائيليون واألميركيون والفلسطينيون أنفسهم في الحركة الوطنية الفلسطينية على مدى السنوات العشر            

  .الماضية
بيـد أن   . بع، طريقة استجابة إدارة أوباما لألزمة المتصاعدة في السياسة الفلسطينية فاقمت األمـور            بالط

لم يعد باإلمكان بعد إنكار الحقيقة بأن عملية السالم باتـت عاريـة بـال               : هذا، للغرابة، قد يكون إنجازاً    
  .  مالبس

ميركية، بيد أن المشكلة الرئيسة تكمن أساساً في        حقاً أنه كان ثمة افتقار شديد للحنكة في تنفيذ السياسة األ          
إذ ورث فريق أوباما عن سلفه سياسة تقوم على ديبلوماسية رفيعة المـستوى لكـن      : تصميم تلك السياسة  

المعنى لها، وعلى فرض عقوبات وحشية على غزة ودعم حكومة تكنوقراط سلطوية في رام اهللا، وجهل                
والخطأ الذي ارتكبه الفريق هو أنه تبنّى من دون روية عناصر كثيرة            . كامل بالسياسة الداخلية الفلسطينية   

  .للغاية من السياسة السابقة، آمالً أن تؤدي توليفة أكثر مشاكسة إلى نتيجة مختلفة
  هل ثمة مخرج ما؟

وأفضل ما يمكننا فعله هو العمل كي التزداد األمور سوءاً، والـشروع فـي              . ليس اآلن على األقل   . كال
إذ ثمة أشخاص يودون اغتنام هـذه       . قد اليكون هذا سهالً   . اد مكونات أولية لمقاربات جديدة ونضرة     إيج

  .الفرصة لجعل أي حل في المستقبل أمراً مستحيالً



  

  

 
 

  

            36 ص                                     1617:         العدد       19/11/2009الخميس  :التاريخ

وفي الواقع، استدر اليأس من الوضع الحالي دموع التماسيح من لَدن اليمين اإلسرائيلي ومعسكر الرفض               
م التي لم يؤمنوا بها يوماً كانت ميتَة منذ مدة، لكنهم يستمتعون اآلن بفرصة دفنها               فعملية السال : الفلسطيني

بالنسبة إلى اليمين اإلسرائيلي، يأخذ هذا شكل االستيطان في الضفة الغربية، وزيادة الفصل الكامل              . علناً
حرية الحركة لجعـل    لمنطقة القدس عن الضفة الغربية، وخنق غزة، ورفعاً خفيفاً للقيود المفروضة على             

فإلى أين يؤدي ذلك في المدى الطويل؟ لقد وصفْتُ الواقـع           . الحياة التُطاق بشكل أقّل في الضفة الغربية      
الناشئ من قبل على أنه حل الدولة الواحدة الذي اليحل شيئا، وتذوقنا بعض ما يمكـن أن يبـدو عليـه                     

 هذه المرة، تَعبر هذه االنتفاضـة       –نتفاضة ثالثة   الوضع في خريف هذا العام حين شاهدنا بوادر جنينية ال         
وتشمل المقدسيين، وغير اإلسالميين من الضفة الغربية،       ) 1967حدود إسرائيل في العام     (الخط األخضر   

  .والمواطنين الفلسطينيين اإلسرائيليين
ذين اليرفضون فكرة   الذين ينضم إليهم باطّراد أولئك ال     (أما بين الصفوف المتزايدة للرافضين الفلسطينيين       

، ثمة من يتحدث عـن حـل        )حل الدولتين من طريق التفاوض، لكنهم ببساطة يئسوا من احتمال تحقّقها          
الخيار األول يقوم على افتراض غير محتمل مفـاده أن          . السلطة الفلسطينية أو اختيار حل الدولة الواحدة      

والثاني يستند إلى أمـل غيـر       .  سكانها إسرائيل ستضطر إلى تحمل عبء إدارة الضفة الغربية لمصلحة        
وارد على نحو متساوٍ بأن ثمة طريقاً معقوالً نحو إقامة دولة ذات قوميتين تُوفّر السالم والعدالة والرخاء                 

بيد أن النتيجة األكثر ترجيحاً هي أن سكان الدولة الواحدة سيدركون ببـساطة معنـى               . لجميع مواطنيها 
  ".اآلخر هو الجحيم"): "المخرج"في المسرحية التي تحمل اسماً مناسباً  (عبارة جان بول سارتر الشهيرة

اآلن، إذا ماكان الوضع الحالي سيئاً وكانت البدائل أسوأ، فهل ثمة شيء بنّاء يمكن القيام به؟ في السابق،                  
ـ          )" ب(الخطة البديلة   "اقترحت   ر علـى   التي تُركّز بصورة أقّل على ديبلوماسية إنهاء النزاع، وبشكل أكب

وأنا ال أزال أدعم    . العمل الحتواء األضرار وخلق أساس للمضي قُدماً نحو التوصل إلى حل في المستقبل            
هذا االقتراح، لكني أعترف أن فيه نقاط ضعف، ويمكن أن يكون قائماً على آمال مفرطة في التفاؤل إزاء                  

رات، ألقول بأنه أياً تكن المقاربـة       ولذا، اسمحوا لي اآلن أن أقتصر على بعض المؤش        . ما يمكن تحقيقه  
  :المعتمدة، فإنها يجب أال تتجاهل الحقائق التالية

  فشل" الضفة الغربية أوالً" خيار 1-
 إدعـم   -ال ُأنكر أنني لم أعتقد أبداً أن هذا النهج الذي وضعته إدارة الرئيس جورج بوش وتابعه أوباما                  

لكني أشعر اآلن بالقلق من أن ثمـة نهجـاً   . يحقّق النجاح سوف -حكومة رام اهللا وتمن أن تستسلم غزة       
" خطـة "أميركياً محتمالً هو أن نُضاعف رهاناتنا عليه مرة أخرى، من طريق وضع كل آمالنا في سـلّة                  

صحيح أن ثمة بعض األسباب الوجيهة لمواصلة دعم نهج فيـاض،           . سالم فياض لبناء الدولة الفلسطينية    
وهنا، ينبغـي   . صراً صغيراً من سياسة مالئمة، وليس بديالً من التفكير المنهجي         لكن هذا النهج يمثّل عن    

على الواليات المتحدة أن تعترف بعجزها في محاوالتها لبناء سلطة فلسطينية قابلة للحيـاة فـي الـضفة           
  .الغربية، كما علينا الكف عن تعليق آمالنا على أي شخصية واحدة بعينها

  اسة داخلية أيضاًسي   الفلسطينيون لديهم-2
هذا عالوة على   . ال مشكلة بالنسبة إلى الساسة األميركيين عموماً في أن يتذكّروا بيئتهم السياسية الداخلية            

ومع ذلك فالسياسة التتوقّف    . أن النظام السياسي اإلسرائيلي يفرض هو أيضاً قيوداً يمكن تحديدها بسهولة          
ولدستون ما يمكن أن يحدث حين ننـسى أن للجمهـور           إذ يظهر فشل تقرير غ    . 1967عند خطوط العام    

ومن المفارقات أن التقرير نفسه قَدم قراءة مقلقـة         . الفلسطيني آراءه، وأن ثمة لعبة سياسية داخلية مكثّفة       
وعلى النقيض من ذلـك، خرجـت       ". حماس"حول إسرائيل وحول نصف السلطة الفلسطينية الذي تقوده         

ذ من رام اهللا مقراً لها، سالمة من دون خدوش إلى حد كبير، لكنها، مع ذلك،                السلطة الفلسطينية التي تتّخ   
  .كانت حتى اآلن الطرف الوحيد الذي دفع ثمناً سياسياً باهظاً

   ال تنسوا غزة-3
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تركّز النقاش حول تقرير غولدستون على سلوك إسرائيل أثناء حرب غزة وعمـا إذا كانـت اسـتهدفت                  
ثم أنه . يكون ذلك نقاشاً مهماً، لكن اليمكن الشك بالصورة األكبر للدمار في غزة       قد  . المدنيين الفلسطينيين 

نادراً ما تتم، على األقل في دوائر السياسة األميركية، مناقشة الدرجة التي دمر فيها اقتصاد المدنيين في                 
بل مصر مـع بعـض      المفروضة أساساً من ِقبل إسرائيل ولكن أيضاً من قِ        (غزة نتيجة العقوبات الدولية     

بطبيعة الحال، واضح لماذا ال تريد إسرائيل إدخال المواد العسكرية إلـى غـزة،        ). التأييد الدولي األوسع  
  .لكن ليس من الواضح على اإلطالق لماذا تعتبر المعكرونة والورق مواد عسكرية

 واآلن تم تدمير جّل     .فقد تم تدمير اقتصاد غزة حتى قبل الحرب األخيرة        : يجب االعتراف بحجم الكارثة   
كانت عمليات اإلغاثة ممكنة؛ لكن عمليات إعادة اإلعمار        . البنى التحتية إلى جانب عدد كبير من المنازل       

وهذا يجب أن يكون مهماً لنا جزئياً ألنه يهم الكثير من الناس في جميـع أنحـاء            . لم تكن على هذا النحو    
وينبغي أيضاً  . المتحدة مسؤولة جزئياً عن الكارثة اإلنسانية      هؤالء الناس الذين يعتبرون الواليات       -العالم  

" حمـاس " جعل قدرة    -أن يهمنا األمر ألنه من الواضح أن الغرض الذي يبدو بالكاد خفياً لسياسة الخنق               
سيطرتها على اقتـصاد األنفـاق كـي        " حماس" أتى بنتائج عكسية، إذ استخدمت       -على الحكم مستحيلة    

  .تتخندق بقوة
طت الواليات المتحدة بصمت لتخفيف عدد من الجوانب األكثر قسوة من الحصار المفروض على              لقد ضغ 

غزة، لكنها لم تُفصح سوى عن النزر اليسير في العلن، وأيدت ضمناً الكثير من عمليات اإلغالق عبـر                  
اسة جذابـة  كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت ثمة سي. الفشل في الضغط بشدة من أجل إعادة اإلعمار    

لكن تجاهل المشكلة أومعالجـة معانـاة غـزة         ". حماس"لزعامة أميركية تشعر بالقلق إزاء إعادة تسليح        
  .يقوض ماتبقّى من ديبلوماسيتنا اإلقليمية) كما نفعل اآلن(باعتبارها ثمناً مؤسفاً يجب أن يدفعه شعبها 

  "حماس"لتحّدي   التوجد حلول سريعة-4
ة في قطاع غزة، وهي اآلن في مرحلة سبات ليس إال في الضفة الغربية، كمـا                بقو" حماس"لقد تحصنت   

والطريق الذي لم تـسر علـى دربـه         . تحظى بشيء من التأييد القوي في بعض مجتمعات الشتات أيضاً         
 لن يكون مهمة سهلة، والفشل فيه يبقـى         -في الديبلوماسية   " حماس" العمل على دمج     -الواليات المتحدة   

صحيح أن التراجع   . لم تنجح، كما لن تتالشى هذه الحركة ببساطة       " حماس"بيد أن هزيمة    .  حقيقياً احتماالً
الجماهيرية حقيقي تماماً، لكن التوجد وسيلة سهلة الستخدام استطالعات الرأي العابرة           " حماس"في مكانة   

  .إلى خارج السلطة" حماس"لقذف 
   المستوطنات مهمة-5

. باما بشأن قضية االستيطان اإلسرائيلي بمثابة إشكالية، لكنها لم تخلق مـشكلة           كانت ديبلوماسية إدارة أو   
كما ادعـى الـبعض بـشكل       (وأي نهج يقوم على أساس االفتراض بأن المستوطنات هي قضية جانبية            

، أو بأنه يمكن حل المسألة ببساطة من طريق ترسيم الحدود بطريقة مالئمة، ونقل عدد صـغير                 )غريب
، يتجاهل حقيقة كم أن المستوطنات منتشرة، وكيف أنهـا          )كما يتم التأكيد بشكل روتيني    (ن  من المستوطني 

نمت بسرعة خالل عملية السالم، ومدى صعوبة أي عملية نقل بالنسبة إلى إسـرائيل، وكيـف أصـبح                  
ين المستوطنون أقوياء في السياسة اإلسرائيلية الداخلية، وكيف جعلوا آمال الفلسطينيين في حـل الـدولت              

  ".تعديالت حدودية"تتآكل، وكم سيكون صعباً بالنسبة إلى قيادة فلسطينية قبول إجراء 
   اغتنموا فترة الهدوء-6

في الماضي، اسـتخدمنا فتـرات      . الوضع اإلسرائيلي الفلسطيني قاتم اآلن، لكن ثمة قدر قليل من القتال          
نا عجالتنا في عمليات ديبلوماسية غيـر       الهدوء تلك للسماح الهتمامنا بأن يتحول إلى أماكن أخرى، وأدر         

  محددة بزمن،
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لكن هذه المرة يجـب أن يكـون األمـر          .  أوقررنا أن في إمكاننا االنتظار حتى تصبح األطراف جدية        
اليمكننا إنهاء الصراع اآلن، لكن يمكننا إلقاء نظرة أبعد حول كيفية الحفاظ على الهدوء الحـالي،         : مختلفاً

  .م أوجعل جولة مقبلة من القتال أمراً المفر منهمن دون ترسيخ الظل
  19/11/2009النهار، 

  
   الفلسطينية ليس الحلالسلطةحل  .68

  نقوال ناصر
إعالن محمود عباس عدم رغبته في ترشيح نفسه مجدداً لرئاسة سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، وبخاصة 

 إدارة باراك أوباما األمريكية إلى يزمع اتخاذها، احتجاجاً على انحياز" خطوات أخرى"إعالنه عن 
ما أفقده، أو كاد يفقده األمل في " اإلسرائيلية "-من استئناف المفاوضات الفلسطينية " اإلسرائيلي"الموقف 

عملية السالم نفسها التي عجز وصولها إلى طريق مسدود منذ اندالع انتفاضة األقصى عام ألفين عن 
 سياسية فلسطينية واسعة تتجاوز االنقسام الفلسطيني الراهن بين دفعه إلى اليأس منها قد جدد مطالبة

حركتي حماس وفتح، بل إنها أقدم بكثير من هذا االنقسام، بحل السلطة الفلسطينية التي انبثقت عن 
  .اتفاقيات أوسلو

التحذير الذي أطلقه مؤخراً رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات من 
يذكر بأن وجود السلطة نفسه كان " عملية السالم" السلطة إذا فشلت الجهود األمريكية في تحريك انهيار

جزءاً من هذه العملية، ومن المنطقي االستنتاج بأن انهيار العملية يستتبع انهيار السلطة وإال تحولت هذه 
  .من آليات االحتالل إلطالة أمده" فلسطيني"السلطة إلى مجرد جزء 

ه المطالبة أهمية خاصة في ضوء إعالن عريقات عن فشل المفاوضات، وتلويحه وغيره من وتتخذ هذ
القيادات الفلسطينية مثل كبير مفاوضات الوضع النهائي السابق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

التنفيذية ورئيس وزراء سلطة الحكم الذاتي األسبق أحمد قريع وأمين عام الجبهة الشعبية وعضو اللجنة 
، "حل الدولة الواحدة"بالدعوة إلى " حل الدولتين"للمنظمة األسير أحمد سعادات من بين آخرين  باستبدال 

، ثم مؤخراً الدعوة إلى تسلم منظمة التحرير صالحيات المجلس "دولة ثنائية القومية"ودعوات أخرى إلى 
سياسي نتيجة تعذر إجراء انتخابات و" دستوري"التشريعي لسلطة الحكم الذاتي لتحاشي حدوث فراغ 

تشريعية للسلطة في الموعد المقرر بسبب االنقسام الفلسطيني، وغير ذلك من ظواهر األزمة التي يعيشها 
  .أم على صعيد المقاومة" عملية السالم"الوضع الوطني الفلسطيني سواء داخلياً أم على مستوى 
طينية هي على مفترق طرق حالياً، فكل الدعوات وكل هذا مؤشر قوي إلى أن الحركة الوطنية الفلس

 الذي كان األساس لكل العمل الوطني الفلسطيني 1988عام " إعالن االستقالل الفلسطيني"السابقة تنسف 
منذ ذلك الحين وحتى اآلن، وبالتالي فإن التسرع في اتخاذ قرارات متعجلة قبل إجراء مراجعة وطنية 

أعقبت ذلك اإلعالن سوف يزيد األزمة الوطنية الفلسطينية تعقيداً، فعواقب نقدية ذاتية لكل المسيرة التي 
أي حل متعجل لسلطة الحكم الذاتي لن تقل خطورة عن العواقب التي ال يزال الوضع الفلسطيني يعاني 

لى مما قاد إ" إرهاباً"منها نتيجة قرار القيادة التفاوضية لمنظمة التحرير التخلي عن المقاومة واعتبارها 
االنقسام الراهن، ومثل هذه المراجعة تقتضي توافقاً وطنياً فلسطينياً مسبقاً تزداد الحاجة الماسة إليه اآلن 

  .أكثر من أي وقت مضى
لكن المفارقة أنه بالرغم من الطريق المسدود الذي تعيشه عملية السالم منذ تسع سنوات فإنه يجري في 

مانحة ودعمهما السياسي ومباركة االحتالل، بينما ينفض الدعم الوقت نفسه تعويم السلطة بمنح الدول ال
الشعبي لها كما أثبتت نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة التي حملت حركة حماس المعارضة لهذه 
العملية إلى السلطة، ليجري استخدام االنقسام الفلسطيني الالحق كساتر دخاني يغطي على الحقيقة األهم 

فصام العالقة الجدلية بين استمرار عملية السالم واستمرار السلطة، وهذا االنفصام هو المتمثلة في ان
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اإلطار الموضوعي للمطالبة بحل السلطة، وهذه بدورها مطالبة تتردد في إطار منظمة التحرير التي 
 األوساط انخرطت في عملية السالم والتي تتخذ السلطة منها عنواناً لها لم يعد مقنعا على نطاق واسع في

  .الفلسطينية مما أعطى مصداقية قوية لطعن حماس في مصداقية المنظمة ولحملتها على دور السلطة
 إعالنا مدويا عن المعارضة 1995اسحق رابين عام " اإلسرائيلي"وإذا كان اغتيال رئيس الوزراء 

اب رئيس وزراء دولة الواسعة التفاقيات أوسلو التي انبثقت السلطة عنها، بدليل انتخ" اإلسرائيلية"
االحتالل الحالي بنيامين نتنياهو في واليته األولى وهزيمة شمعون بيريز الشريك اآلخر لرابين، والتي 

، فإن إعادة احتالل المناطق المخصصة للسلطة "موتها"أعلن خلف رابين الالحق أرييل شارون عن 
ني فيها الراحل ياسر عرفات داخل  ثم حصار شريك رابين الفلسطي2002بموجب تلك االتفاقيات عام 

 كان بدوره بمثابة قراءة الفاتحة على تلك االتفاقيات، ليصبح 2004مقره حتى تسميمه واستشهاده عام 
  .التساؤل حول الهدف من استمرار وجود السلطة أكثر إلحاحاً والجدل حول دورها أكثر حدة ووطنية

 لدورها كوكيل لإلدارة المدنية للحاكم العسكري "اإلسرائيلية"لكن السلطة ظلت معلقة بين الرؤية 
اإلسرائيلي يعطى وجهاً فلسطينياً لالحتالل يغطي على مشروعه االستيطاني من جهة ويحسن صورة 

عالمياً كدولة ساعية للسالم بدل رؤيتها على حقيقتها كدولة احتالل من جهة ثانية، وبين الرؤية " إسرائيل"
ولم . 1967انتقالية تمهد لقيام دولة فلسطينية في األراضي المحتلة عام " ةوطني"الفلسطينية لها كسلطة 

" اإلسرائيلية"يعد هناك شك اآلن في أن غالبية ال بأس بها من الشعب الفلسطيني أصبحت تتبنى الرؤية 
  .لهذه السلطة ودورها كما يستدل من تجدد المطالبة بحلها

فلسطينيون يميزون بين كون السلطة الفلسطينية ذراعاً لمنظمة ولهذه المطالبة مسوغات قوية، إذ لم يعد ال
التحرير الفلسطينية أم ذراعاً لالحتالل، فالمطالبون منهم بحلها ال يطلبون حلها في حد ذاته، بل يطلبون 

مع دولة االحتالل وإعادة هذا الدور ) بفتح السين ثم بكسرها(انتزاعها من دور لها يرونه منسقاً ومنسقاً 
 حضن منظمة التحرير لخدمة برنامجها السياسي فقط، ويرون في استمرار تهميش دور المنظمة إلى

والمماطلة في تفعيلها وفي الجهود الحثيثة الستبدال دور المنظمة بدور السلطة إصراراً على االندفاع في 
  .وطنياً" الوطنية"االتجاه اآلخر يزيد في تدهور مصداقية السلطة 

جيل حقيقة واقعة على األرض تغذي الطعن في هذه المصداقية، فالسلطة المطالب بحلها وهنا ال بد من تس
موجودة في رام اهللا، أما تلك الموجودة في غزة والتي تطالب سلطة رام اهللا بحلها ألنها تعتبرها سلطة 

، ويقتصر عليها فإن شبهة الخلط المماثل في الدور الذي تقوم به ليست موضع أي جدل فلسطيني" انقالب"
الجدل الوطني الفلسطيني بشأنها على الخشية من تكرار حركة حماس التي تقودها لتجربة حركة فتح في 

الذي لجأت حماس إليه، لكنه " الحسم العسكري"احتكار السلطة لنفسها، إضافة إلى الجدل حول أسلوب 
اهللا عليها قائلة إن حسمها ، بالرغم من الحمالت اإلعالمية التي تشنها رام "وطنيتها"جدل ال يطال 

  .العسكري واحتكارها للسلطة في القطاع المحاصر يخدمان دولة االحتالل
وكان تعليق عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ونائب األمين العام للجبهة الشعبية عبدالرحيم ملوح، خالل 

الم فياض إلنجاز بناء ندوة في جامعة بيرزيت مؤخراً، على مشروع رئيس وزراء السلطة في رام اهللا س
مؤسسات دولة فلسطينية خالل عامين بقوله إن هذا المشروع يصلح لقطاع غزة وال يصلح للضفة 

على فرض الحصار على " شركاء السالم"الغربية إشارة واقعية إلى المفارقة الكامنة في حقيقة أن اتفاق 
لضفة تقود، كما يأملون، إلى انفضاض القطاع وتخفيفه في الضفة، بهدف عقد مقارنة بين القطاع وبين ا

لصالح فتح والمنظمة والسلطة، قد تحول عمليا إلى مقارنة " اقتصادياً"التأييد الشعبي لحماس وحشده 
  .مختلفة تماماً بين الحركتين وبين برنامجيهما

 ألف وباء فعلى سبيل المثال انمحت تماماً في القطاع تقسيمات اتفاقيات أوسلو لألرض المحتلة إلى مناطق
وجيم بينما تستمر هذه التقسيمات في الضفة، بالنسبة للسلطة على األقل، وانمحى تماماً أي دور للحاكم 
العسكري لالحتالل في اإلدارة المدنية في القطاع بينما يستمر عمل السلطة كنسخة كربونية باللغة العربية 
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اماً أي تنسيق لقوى األمن الفلسطينية مع ، وانمحى تم"اإلسرائيلية"ووجه فلسطيني لإلدارة المدنية 
االحتالل في القطاع وتحول دور هذه القوى إلى حماية الشعب الفلسطيني من اجتياحات ومداهمات 
واعتقاالت قوات االحتالل والتصدي لها بينما يستمر في الضفة التنسيق األمني بين هذه القوى والقوة 

لطة وفصائل المقاومة وحل محله التنسيق الوطني بين الجانبين المحتلة، وانمحى تماماً التناقض بين الس
في القطاع بينما يستمر التناقض بين السلطة والمقاومة في الضفة ليتمخض عن حملة المطاردة 
واالعتقاالت المتواصلة للمقاومين إما بالتنسيق األمني مع االحتالل أو بتبادل األدوار معه، وانمحى تماماً 

سلطة على مدى التزامها بالشروط السياسية للمعونات الخارجية في القطاع، بينما يستمر اعتماد بقاء ال
على " الوطنية"لينطبق وصف .. اعتماد السلطة في بقائها على التزامها بهذه الشروط في الضفة، إلخ

ولى السلطة في غزة أكثر من انطباقه على نظيرتها في الضفة بالرغم من استمرار األخيرة في وصف األ
في غزة فإن مظاهر " عسكرياً"، وهذا الوصف األخير إن كانت له مسوغات ظاهرة "االنقالبية"ب

ألنها " االنقالبية"ليست أقل وفرة لوصف السلطة في رام اهللا أيضاً ب" السياسية واألمنية"المسوغات 
من حصار ال يزال  فأفلتت 2006انقلبت بدعم وتحريض خارجيين على نتائج االنتخابات التشريعية عام 

  .يطبق خانقاً على القطاع
طبقاً لمواصفاتها حسب اتفاقيات أوسلو كجزء " حل السلطة"لقد نتج الوضع الراهن في القطاع عملياً عن 

من عملية السالم، حيث تم فك االرتباط بين هذه العملية وإقامة سلطة وطنية فلسطينية حقاً قائمة فعالً 
لالعتراف بسلطة فلسطينية، " شركاء السالم"روط السياسية التي يفرضها بالرغم من االحتالل ومن الش

ويجرى التعتيم على هذه الحقيقة الوطنية الفلسطينية بنشر غيوم سوداء كثيفة من التضليل اإلعالمي الذي 
، من أجل منع االعتراف "الظالمية"يختار مصطلحات مأخوذة من قاموس االحتالل لوصفها مثال ب

ولي بشرعيتها لصالح االستمرار في االعتراف بشرعية السلطة النقيضة لها التي ما كان لها العربي والد
  .أن تستمر من دون موافقة االحتالل وحلفائه الدوليين وبخاصة األمريكيين منهم

لكن اعتراف االحتالل وحلفائه بأي سلطة فلسطينية هو سالح ذو حدين، فهو من ناحية يرتهن هذه 
وإمالءاته، غير أنه من ناحية ثانية يرسخ اعترافاً دولياً أوسع منه بحقيقة أن األرض السلطة لشروطه 

وأن السلطة الفلسطينية فيها " اإلسرائيلي" ليست جزءا من دولة االحتالل 1967الفلسطينية المحتلة عام 
 سلطات ليست جزءا من سلطة االحتالل، وأن صالحيات الحكم الذاتي لهذه السلطة مرشحة للتحول إلى

دولة كاملة أو منقوصة السيادة، وحل السلطة كمخرج للتخلص من شروط االحتالل وإمالءاته ينطوي 
كذلك على خسارة اعتراف دولي ال تقل أهميته عن انتزاع النضال الوطني الفلسطيني لالعتراف الدولي 

  .بوجود شعب فلسطيني ثم بوجود ممثل شرعي له
، فاالعتراف الدولي بها بما يعنيه من أن المناطق المفترض أنها فحل السلطة ليس هو الحل المطلوب

تديرها ذاتياً هي ملك للشعب الفلسطيني وليست جزءا من دولة االحتالل وبأن سلطة الحكم الذاتي في هذه 
المناطق المحتلة مرشحة للتحول إلى سلطة دولة هو مكسب دبلوماسي ال يجوز استسهال التخلي عنه 

ل االعتراف الدولي بوجود ممثل شرعي للشعب الفلسطيني، بل إن انسحاب السلطة بتسرع، مثله مث
واستبدالها هو المطلوب، سواء على طريقة غزة أم بأي طريقة أخرى، أو بدقة أكثر استبدال دورها 
الحالي بدور يماثل دور السلطة الوطنية في القطاع، بغض النظر عن الحركة الوطنية التي تتولى دفة 

  .ةالقياد
وبما أن استبدال سلطة الحكم الذاتي في رام اهللا أو . متبدلة طال الزمن أو قصر" األنظمة السياسية"ف

استبدال دورها ليس خياراً فلسطينياً خالصاً، وال تعتبر إمكاناته الفلسطينية واقعية حسب الواقع القائم، 
بطاً بأي عملية سالم قائمة أو واعدة، فإن الحل وبما أن استمرار بقاء هذه السلطة لم يعد ترتيباً انتقالياً مرت

يكمن في انسحاب السلطة من دور الوكيل المحلي لالحتالل في الشؤون المدنية، وإعادة رعاية هذه 
الشؤون إلى اإلدارة المدنية للحاكم العسكري لالحتالل الملزم برعايتها طبقا للقانون الدولي، وترك 
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ع له دون أي وسيط فلسطيني، والعودة إلى حضن الشعب والوحدة االحتالل في مواجهة الشعب الخاض
الوطنية الفلسطينية، فهذا الشعب الذي تدين المنظمة النتفاضته األولى بدخولها إلى أرض الوطن قادر 

لكن العقبة األكبر أمام تخلي السلطة عن دورها تكمن . على إعادة السلطة لها، وعلى إعادتها إلى السلطة
أصبحت تعتمد على اعتراف االحتالل وحلفائه بشرعيتها أكثر من اعتمادها على أن تستمد في أنها قد 

  .شرعيتها من شعبها فقط
  19/11/2009الخليج، 

  
  :كاريكاتير .69

    
  19/11/2009الشرق، قطر،   


