
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
  

    
  
  

  
  
  

    
  

  
  
  
  معارضة في مركزية فتح لترشح مروان البرغوثي لرئاسة السلطة": القدس العربي"

  قرار عباس عدم الترشح للرئاسة اعتراف بأن التسوية وصلت إلى طريق مسدود: شلح
   عدم الترشح للرئاسة تتجنب التعقيب رسمياً على إعالن عباس"إسرائيل"

  لةعدم ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقب تعارض قرار عباسالقاهرة 
  طفال قضوا داخل األنفاق32: تقرير

مشعل يدعو العرب إلى تجميد
مشروع التسوية وتبني سياسة 

  "الخيارات المفتوحة"
 

 4ص ... 

 1605 7/11/2009السبت 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1605:         العدد       7/11/2009السبت  :التاريخ

    :السلطة
 5  "الجنائية الدولية"طالب بتقديم قادة االحتالل إلى وت.. غولدستونتقرير رحب بإقرار تحكومة هنية  .2
 5  نستبعد أن يشن االحتالل حرباً في األيام المقبلة على قطاع غزة: ادالوزير فتحي حّم .3
 5   الدولتين هو الخيار الواقعي الوحيد لصناعة السالم في المنطقةخَيار: عريقات .4
 6 المطلوب تغيير السياسة األمريكية واتخاذ موقف عربي حازم يؤيد القضية الفلسطينية: أبو ردينة .5
 6  مشروع السالم تعرض النتكاسات كبيرة: عمرو .6
 7  نأمل تغّير الظروف التي أدت إلى قرار الرئيس، وعلى العالم تحمل مسؤولياته: فياض .7
 7  ناشد عباس العدول عن قراره عدم الترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلةي الزعنون .8
 8  "إسرائيل"لالنتخابات رسالة موجهة ألميركا وحه لويح عباس بعدم ترشت :الحكومة المقالة .9
 8  خطاب عباس يعكس فشله على الصعيدين الداخلي والخارجي: النواب األسرى .10
 8   سينهار وحماس ستحل محله بال انقالبعباسحكم : مستشار لرؤساء الشاباك .11
 9  عدم رغبته في الترشحعباسالسيناريوهات الفلسطينية بعد إعالن  .12
 10   التحريرملوح ينفي تشكيل قائمة موحدة باسم منظمة .13
 10 يناير المقبل/  ثانيعباس يجتمع مع لجنة االنتخابات ويشدد على إجرائها في كانون .14
 10   المصالحةإلنجاحشخصيات مستقلة من غزة تجتمع مع هنية  .15
 11  القيادة الفلسطينية تدين وتستنكر بشدة تصريحات ليبرمان بحق الكويت: عريقات .16
 11  ثنين من اإلسرائيليين دخال أريحا إلى سلطات االحتاللأمن السلطة يعيد ا .17
    

    :المقاومة
 11   معارضة في مركزية فتح لترشح مروان البرغوثي لرئاسة السلطة": القدس العربي" .18
 12 لت إلى طريق مسدودقرار عباس عدم الترشح للرئاسة اعتراف بأن التسوية وص: شلح .19
 12   فتح ترفض طلب رئيسها عباس بعدم الترشح للرئاسة: األحمد .20
 12   مجلس األمن أمام اختباروتؤكد أن  ترحب بقرار الجمعية العامةحماس  .21
 12  "ستجدائي العاجزاال"الجهاد تصف خطاب عباس بـ .22
 13   مؤقتاًعباس قد يعلن استقالته ما يعني دستوريا تعين دويك رئيساً: مسؤول فتحاوي .23
 13  كتائب األقصى وفتح تؤكدان أن عباس هو مرشح الحركة للرئاسة .24
 13  الضفة تعتقل ستة من أنصار حماسأجهزة السلطة في .25
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 13   عدم الترشح للرئاسة تتجنب التعقيب رسمياً على إعالن عباس"إسرائيل" .26
 14  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة إقرار تقرير غولدستون ترفض "إسرائيل" .27
 15  يقر بتجنيد مستوطن قتل فلسطينيين" شين بيت" .28
 15  "إسرائيل"الدول األخالقية صوتت إلى جانب : ليبرمان .29
 15  "  ليست مجتمعا متسامحا وتمارس العنصريةلإسرائي: "الخارجية األمريكية .30
 15 "فرانكوب" مذكرة احتجاج إلى األمم المتحدة تشكو سفينة  ترفع"إسرائيل" .31
  
  

  



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1605:         العدد       7/11/2009السبت  :التاريخ

    :األرض، الشعب
 16   على خلفية سياسية65 وفصلت 102 اعتقلت ة الفلسطينيأجهزة السلطة: تقرير .32
 16  شرق غزة ن بقصف إسرائيلي فلسطينييسبعةإصابة  .33
 16 المستوطنون يهاجمون حي الشيخ جراح في القدس .34
 17 على أنقاض األقصى" الهيكل"وصلت لمرحلة متقدمة إلقامة  "إسرائيل": كمال خطيب .35
 17    في القدس تطبيق نموذج مغارة الماكفيال"ائيلإسر"هدف : إسرائيليبروفيسور  .36
 18   طفال قضوا داخل األنفاق32: تقرير .37
 18   فلسطينيا خالل أكتوبر الماضي152 توغال واعتقال 90: الضفة .38
 18   عنصري في الضفةفلسطينيون يحطمون جزء من الجدار ال .39
 18   هجمات على سيارات للمستوطنين في أرجاء الضفة توقع جرحى .40
 19  سفر الدفعة األولى من حجاج غزة .41
 19    متخرج فلسطيني يطالبون بتحديد مصيرهمةستمائ: لبنان .42
 19   بتحسين خدماتها"األونروا"فلسطينيو مخيمات صور يطالبون : لبنان .43
 19  اإلماراتي" الرغيف الخيري" ألف فلسطيني يستفيدون من مشروع 48: غزة .44
 19 حصار غزة يحرم مصورة فلسطينية من تسلم جائزتين دوليتين .45
   

   : لبنان
 20  وفود فلسطينية في صيدا تبحث أوضاع عين الحلوة: لبنان .46
   

   :عربي، إسالمي
 20  لةعدم ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقب تعارض قرار عباسالقاهرة  .47
 21  اس على العودة عن قرار عدم ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلةعمرو موسى يحّض عب .48
 21   عن أمله أال يكون قرار عباس نهائياً يعربوزير الخارجية التركي .49
 21  القضية الفلسطينية تراجعت في عهد أوباما: إخوان مصر .50
 21  "إسرائيل"القضية الفلسطينية لن تحل إال بالدخول في حرب مع : محافظ كفر الشيخ .51
 22    أنفاق في رفحثالثةمصر تدمر  .52
 22 وفد برلماني أوروبي يناقش أوضاع الالجئين الفلسطينيين: خالل لقاء مع الرئيس السوري .53
   

   :دولي
 22 كي مون يعلن أنه سيحيل تقرير غولدستون إلى مجلس األمن الدولي .54
 22 أوباما يحاول إرضاء أبو مازن": هآرتس" .55
 22  "إسرائيل"وى ضد يقرر عدم متابعة شكالقضاء النروجي  .56
 23  تعد بإتاحة الفرصة لحماس للتعبير عن وجهات نظرها" بي بي سي" .57
 23 مشروع قرار في الكونجرس لمنع الرئيس األمريكي من تعطيل نقل السفارة إلى القدس .58
 23  لالنقساماتالضغط على مجلس األمن لتناول تقرير غولدستون تكريس: أميركا .59
 23 كوشنير يدعو عباس إلى مواصلة مسيرته نحو السالم .60
 24 المسؤولين عن مجزرة غزة في المحاكم الدولية طبيب نرويجي يؤكد ضرورة محاكمة .61



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1605:         العدد       7/11/2009السبت  :التاريخ

    
    :حوارات ومقاالت

 24  بالل الحسن... ائهةقيادات فلسطينية ت .62
 25  عبد الباري عطوان... سيناريوهات عباس البديلة .63
 28  هاني المصري... مناورة كبيرة قد تصل إلى حد المغامرة .64
 29  باسم سكجها... أبو مازن يخلف عباس .65
 30  عريب الرنتاوي... نهاية رجل أم نهاية مرحلة؟ .66
 31  آفي يسسخروف وعاموس هرئيل... عباس يضغط على اوباما .67
 33  ياسر الزعاترة... المشكلة في النهج وليست في الشخص.. عباس والرئاسة  .68
 34 عصام نعمان... معنى أن يستقيل أبو مازن .69
    

  36  :صورة
***  

  
 "الخيارات المفتوحة"مشعل يدعو العرب إلى تجميد مشروع التسوية وتبني سياسة  .1

تجميد مشروع التسوية "دعا خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، العرب إلى : دمشق
لم "، معتبراً في الوقت ذاته أن تلويح الرئيس عباس باالستقالة "نِّي سياسة الخيارات المفتوحةالراهن، وتب

، مؤكدا أن الحل يكمن في العودة إلى الخيارات الوطنية الحقيقية للشعب "يحرج الواليات المتحدة
  . الفلسطيني

" الجهاد اإلسالمي"مته حركة وقال مشعل، الذي ألقى كلمة فصائل المقاومة الفلسطينية في مهرجانٍ نظ
االحتالل لن يتغير إال مكرهاً، وأمريكا : "أمس الجمعة بمناسبة ذكرى انطالقتها في مخيم اليرموك بدمشق

  .، كما قال"لن تتغير إال مضطرة، والتغيير ينبغي أن يبدأ من عندنا نحن الفلسطينيين والعرب
 وتعليقه فترة من الزمن، وتحميل الكيان الصهيوني إننا ندعو إلى تجميد مشروع التسوية الراهن"وأضاف 

مسؤولية ذلك، وأن يقول العرب نحن سنفتح خياراتنا، " اللجنة الرباعية الدولية"والواليات المتحدة و
وسنتبنَّى سياسة تعدد الخيارات، وأن تفتح أبواب العمل الشعبي بأشكاله أمام الشعوب، عندها ستبدأ أولى 

  ".خطوات التغيير
قد سمعنا : "، وأضاف"لم يحرج الواليات المتحدة" أشار مشعل إلى أن تلويح الرئيس عباس باالستقالة كما

  ".تصريح كلينتون وغيرها تعليقًا على تلويح عباس باالستقالة، وكأنهم لم يسمعوا شيًئا
مد حتى اآلن، وأن نج" أوسلو"الشجاعة توجب علينا أن نصارح شعبنا بحصيلة التسوية من : "وقال

مشروع التسوية، والحل يكون بالذهاب إلى خياراتنا الوطنية الحقيقية، وطريق الحقوق الفلسطينية ال 
  ".يكون بالمفاوضات، إنما بالجهاد والمقاومة
غير راغبة وال قادرة على إنصافنا، ولن تُغضب إسرائيل من "إلى ذلك أكد مشعل أن اإلدارة األمريكية 

أمريكا تفعل ذلك ألن مصالحها مع العرب مضمونة، سواء أغضبتنا أو لم : "، وأوضح بالقول"أجلنا
تغضبنا، أما مصالحها مع إسرائيل فليست مضمونة، ولها ثمن؛ فأمريكا ال تستطيع أن تدير ظهرها 

  .، كما قال"للكيان الصهيوني؛ ألنه سوف يعاقبها
ن أن االحتالل ال يريد السالم، الوقت جاء حتى نؤم"على أن " حماس"وشدد رئيس المكتب السياسي لـ 

حتى اآلن " أوسلو"وال االعتراف بحقوقنا، وأنه ال جدوى من التفاوض معه، ويكفينا المسار المرير من 
  !".كم صدمة نحتاج حتى نصحو؟: "، وأردف متسائالً"لنحكم على نوايا العدو الصهيوني ومخططاته
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ه تريد المصالحة على األسس الوطنية الفلسطينية؛ حيث واختتم القيادي الفلسطيني حديثه بالتأكيد أن حركت
على طريق إنجاز مشروعنا الوطني والتمسك " فتح"يدنا ممدودة للمصالحة مع إخواننا في حركة : "قال

  .، على حد تعبيره"بالحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حق المقاومة
 7/11/2009قدس برس، 

  
  "الجنائية الدولية"طالب بتقديم قادة االحتالل إلى وت... نغولدستوتقرير رحب بإقرار تحكومة هنية  .2

 رحبت حكومة الوحدة الوطنية المقالة، برئاسة إسماعيل هنية، باعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة :غزة
مقدمة لتقديم قادة االحتالل لمحكمة "توصيات تقرير غولدستون باألغلبية، معربة عن أملها أن يكون ذلك 

  ".ات الدولية الرتكابهم جرائم حربالجناي
نحن مع التعاون مع هذا التقرير ألنه ليس لدينا ما نخفيه، وألننا نحن "، "قدس برس"وقال الغول لوكالة 

الضحية وال يمكن أن نتساوى مع الجالد، وليس عندنا جرائم حرب، ولم ترتكب ال السلطات في غزة وال 
، بل نحن من مورست ضدنا جرائم حرب، ولذلك نحن فتحنا المقاومة أي أعمال ترقى إلى جرائم حرب

نحن على استعداد للتعاون مع أي لجنة، ليقيننا "وتابع الغول  .، وفق تأكيده"أذرعنا لكل من جاء للتحقيق
  .، كما قال"أنه ال يوجد لدينا أي نوع من أنواع جرائم الحرب

يني ومع تشكيل لجنة مشتركة بين قطاع غزة وأكد المستشار فرج الغول أنهم يدافعون عن الشعب الفلسط
رياض منصور مندوب السلطة في "والضفة الغربية، معرباً في الوقت ذاته عن غضبه لما صدر عن 

، "األمم المتحدة، حينما أكد أنهم على استعداد لتقديم قادة المقاومة للمحاكمة لضلوعهم في جرائم حرب
 الشعب الفلسطيني وال يتطرق إلى المقاومة بأي حال من كان المفروض من منصور أن يدافع عن"وقال 

  ".األحوال
شكل من أشكال مقاومة االحتالل الصهيوني، وهو أمر "وأعاد الغول إلى األذهان أن المقاومة هي 

  .، حسب تصريحه"مشروع قانوناً في اإلطار الدولي، وهذا حق المشروع في المواثيق الدولية
  6/11/2009 قدس برس،

  
  نستبعد أن يشن االحتالل حرباً في األيام المقبلة على قطاع غزة: ادر فتحي حّمالوزي .3

أكد وزير الداخلية فتحي حماد أن وزارته ال تتوقع أن يشن جيش االحتالل اإلسرائيلي حرباً  :شرق غزة
هزة  مبيناً أن الوزارة ورغم بساطة أجهزتها العسكرية إال أنها جا،في األيام المقبلة على قطاع غزة

  . كما حدث خالل حرب الفرقان األخيرة،لحماية الجبهة الداخلية
 بعد ترميم جزء منه، ،وأوضح حماد خالل مشاركته في افتتاح مركز شرطة التفاح والدرج شرق غزة

 مشدداً على أن االنتخابات ،أن وزارة الداخلية ترفض إجراء أي انتخابات دون توافق ومصالحة فلسطينية
نحن لن نسمح : "وقال . إطار التوافق والمصالحة الوطنية وبالتشاور مع كافة الفصائليجب أن تسير في

 ولدينا طرق خاصة كثيرة لمنع هذه االنتخابات في ،بأن تجرى االنتخابات في ظل غياب التوافق الوطني
 لكن ،إن العالم يتصور أن حركة حماس والحكومة الفلسطينية بسيطتان وضعيفتان: "، مضيفاً"قطاع غزة

 وسيتفوقون عليه في ، في كل الجوانب النظرية،الحقيقة هي أنهم قد تفوقوا على دايتون وزبانيته
  ".المستويين األكاديمي والمهني

  7/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  خَيار الدولتين هو الخيار الواقعي الوحيد لصناعة السالم في المنطقة: عريقات .4
 صائب . شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية دأكد رئيس دائرة:  وليد عوض-رام اهللا 

 .عريقات الجمعة بأن خيار الدولتين هو الخيار الواقعي الوحيد لصناعة السالم في منطقة الشرق األوسط



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1605:         العدد       7/11/2009السبت  :التاريخ

وأشار بأن استمرار النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية وهدم البيوت ومصادرة األراضي وفرض الحقائق 
ما يتعلق بالقدس الشرقية وما حولها، ومحاوالت تثبيت االحتالل من الحكومات على األرض وخاصة في

اإلسرائيلية المتعاقبة يشكل تدميرا لخيار الدولتين، وال يترك مجاالً سوى للدولة الواحدة، مؤكدا بأن 
   .1967 يونيو عام /موقف منظمة التحرير يرتكز إلى خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران

 عريقات أثناء لقائه الجمعة مع السفير األمريكي ديفيد هيل مساعد المبعوث األمريكي لعملية أقوالاءت ج
السالم السيناتور جورج ميتشيل، يرافقه القنصل األمريكي العام دانيال روبنشتاين، والقنصل البريطاني 

  .ال على حدةالعام ريتشارد مكابيس، ورئيس بعثة االتحاد األوروبي كريتشيان بيرجر ك
 والقيادة الفلسطينية تحاول 1991 أنه منذ انطالق عملية السالم في مدريد عام إلىوأشار عريقات 

وبالتعاون مع المجتمع الدولي تنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين المستقلة 
اً لقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة، إال بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي استناد

أن هذه الجهود اصطدمت على الدوام بسياسات الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة الستمرار االستيطان 
وأعاد  .وفرض الحقائق على األرض، واإلعالن عن المواعيد كأمر غير مقدس والتنكر لالتفاقات الموقفة

، 1967رق للسالم يتمثل بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام عريقات التأكيد على أن أقصر الط
  .وبعيدا عن الدولة ذات الحدود المؤقتة واالتفاقات االنتقالية طويلة األمد

  7/11/2009القدس العربي، 
  

 المطلوب تغيير السياسة األمريكية واتخاذ موقف عربي حازم يؤيد القضية الفلسطينية: أبو ردينة .5
لناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن المطلوب هو تغيير السياسة  قال ا:غزة

األمريكية تجاه المنطقة، واتخاذ موقف عربي حازم يؤيد القضية الفلسطينية لمواجهة التحديات الخطرة 
 ".غير في المنطقةربما كيانات بأكملها وكثيرة ست: "والصعبة التي تواجه المنطقة بأسرها، وقال أبو ردينة

 7/11/2009السبيل، األردن، 
 

  مشروع السالم تعرض النتكاسات كبيرة: عمرو .6
 الجمعة بأن "القدس العربي" نبيل عمرو احد قادة حركة فتح البارزين لـأكد:  وليد عوض-رام اهللا 

ن المشكلة إ بل ، الأمالمشكلة التي تواجهها المنطقة ليست ترشيح الرئيس محمود عباس لرئاسة السلطة 
. اإلسرائيلي والتعنت األمريكيهي تعرض مشروع السالم في المنطقة النتكاسات كبيرة جراء التراجع 

وضح عمرو بان الساحة الفلسطينية ستشهد تغيرات بسبب ما جرى على مسار عملية السالم من أو
  .ك المسار ما حصل تقدم على ذلإذا يعدل عباس عن قراره أن إمكانية إلىانتكاسات، منوها 

 لم يكن هناك تحرك جدي إذا ينقذ الوضع الفلسطيني أن "مهما كان"وشدد عمرو على انه ال يمكن ألحد 
 الساحة أن إلى عمرو وأشار. اإلسرائيلي االحتالل وإنهاءمن المجتمع الدولي لدعم عملية السالم 

 من أكثر مفتوحة على خرىأ عباس عن عدم رغبته بالترشح لرئاسة السلطة مرة إعالنالفلسطينية عقب 
 تجاه عملية واإلسرائيلية األمريكية ما شعر بحصول تغيير في السياسة إذا يتراجع عباس أناحتمال منها 

 يترشح العشرات لمنصب أنويمكن " االنتخابات في موعدها إجراء نحو األمور تسير أن أوالسالم 
 ملف الحوار إنهاءسة السلطة قد يعجل في  قرار عباس بعدم الترشح لرئاأن إلىونوه عمرو . "الرئيس

 يكون صندوق االقتراع هو أن االنتخابات باتفاق وطني، مشددا على ضرورة إلىالوطني والذهاب 
  .الفيصل في حسم الخالفات الفلسطينية

نا لست أ"وبشأن وجود معارضة في اللجنة المركزية لترشيح مروان البرغوثي لرئاسة السلطة قال عمرو 
 إنسان، مشددا على حق كل " اللجنة المركزية وال اعرف الموقف من هذه القضيةأجواءن قريبا م

  . يرشح نفسهأنفلسطيني تنطبق عليه الشروط المطلوبة لمنصب الرئيس 
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رى هناك جدوى من الحديث أال " ترشح نفسها لرئاسة السلطة قال عمرو أن التي يمكن األسماءوحول 
  ."األسماءلحديث عن المواصفات وليس  الن المطلوب اأسماءحاليا عن 

 على عملية السالم وان الموقف "نضجت"ن التركيبة السياسية الفلسطينية الحالية أ إلى عمرو وأشار
 أي أن إلى قيادة فلسطينية قادمة، منوها أيالدولي من عملية السالم هو العامل المهم في تحديد مستقبل 

 تبني خيار المقاومة من قبل أن إلى إشارة حكومة وذلك في وأخيار غير السالم ال يحتاج النتخابات 
  .الفلسطينيين ال يحتاج النتخابات وحكومة وسلطة

  7/11/2009القدس العربي، 
  

  نأمل تغّير الظروف التي أدت إلى قرار الرئيس، وعلى العالم تحمل مسؤولياته: فياض .7
تتغير الظروف الخارجية والداخلية التي  سالم فياض، رئيس الوزراء، انه يأمل في أن .أكد د: نابلس

أدت بالرئيس محمود عباس إلى اتخاذ الموقف الذي أعلن عنه، الليلة قبل الماضية، بشأن رغبته في عدم 
آن األوان للمجتمع الدولي أن يستخلص العبر من األسباب : ترشيح نفسه في االنتخابات القادمة، وقال

  .، وعدم تمكنها من الوصول إلى األهداف المرجوة منهاالتي أدت إلى تعثر العملية السياسية
وشدد فياض، في تصريحات صحافية هنا، أمس، على أن إعادة المصداقية لعملية السالم، وقدرتها على 
تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء االحتالل وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، يتطلب أساساً 

لشامل لكافة أشكال االستيطان في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها  بالوقف ا"إسرائيل"إلزام 
  .القدس الشرقية ومحيطها، كمقدمة النطالق عملية سياسية جادة ومتوازنة تضمن إنهاء االحتالل

إن هذا يستدعي من كافة أطراف اللجنة الرباعية، إجراء مراجعة مسؤولة لما آلت إليه العملية : وقال
 ورفضها لتنفيذ االستحقاقات المطلوبة منها، كما حددتها خطة خارطة "إسرائيل"سية بسبب تعنت السيا

  .الطريق، وخاصة الوقف الشامل لالستيطان
 7/11/2009األيام، فلسطين، 

  
  ناشد عباس العدول عن قراره عدم الترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلةي الزعنون .8

 رئيس المجلس الوطني سليم  أن"وفا"ونقالً عن وكالة رام اهللا من  7/11/2009األيام، فلسطين، نشرت 
عباس العدول عن قراره عدم الترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً محمود اشد الرئيس  نالزعنون

أهمية استمراره في موقعه الستكمال االستحقاقات السياسية المحلية واإلقليمية والدولية، ومشدداً على 
 أعضاء المجلس الوطني والشعب الفلسطيني حوله، خاصة بعد إعالن اللجنة المركزية لحركة فتح التفاف

  .واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير انه المرشح الوحيد للمرحلة القادمة
كما دعا الزعنون الشعب الفلسطيني لضرورة اإلعالن فورا عن وحدته الوطنية والسياسية والجغرافية، 

العربية بمزيد من الدعم والتأييد للرئيس عباس لالستمرار في قيادته للشعب الفلسطيني في وطالب الدول 
  .هذه الظروف الصعبة التي يواجهها

 عضوحنا عميرة ، أن  خالد األصمعي،رام اهللانقالً عن مراسلها في  7/11/2009األهرام، وأضافت 
 وعربية تبذل لمنع الرئيس عباس من تنفيذ ما  فلسطينيةاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قال إن جهوداً

 لكنه رجح ارتباط هذا ،بو مازن لم يصارح اللجنة بوضوح حول أسباب موقفهأ أن وأضاف ،أعلنه
  . طريق مسدودإلىاإلعالن بوصول عملية السالم 
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  "إسرائيل"لالنتخابات رسالة موجهة ألميركا وه  تلويح عباس بعدم ترشح:الحكومة المقالة .9
أن تلويح محمود عباس خالل "اعتبر طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة المقالة :  كفاح زبون- م اهللارا

خطابه بعدم ترشيح نفسه لالنتخابات القادمة إنما هو رسالة موجهة ألميركا وللكيان الصهيوني، مفادها 
  ."ت القادمأنه إذا أردتم بقائي في منصبي فعليكم تقديم شيء لي كي أنجح في االنتخابا

 7/11/2009الشرق األوسط، 
  

  خطاب عباس يعكس فشله على الصعيدين الداخلي والخارجي: النواب األسرى .10
" المنتهية واليته"أكد النواب األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، أن خطاب الرئيس  :الضفة الغربية

يته المتدهورة، مشيرين إلى أنه يعكس إلنقاذ شعب" البائسة"محمود عباس األخير، جاء في سياق محاوالته 
وقال النواب األسرى في تصريح  .الفشل الذريع الذي وصل إليه على الصعيدين الداخلي والخارجي

تعبير عن حرد ودالل سياسي إليقاظ األمريكان واالتحاد األوروبي، " إن خطاب عباس: مكتوب أمس
لعدم تمكنه من إنجاز المصالحة، والفشل على األمر الذي يعكس الفشل الذريع على المستوى الداخلي 

وأوضحوا أن عباس يهدف من خطوته إلثارة عواطف الفتحاويين ليخرجوا في  ".المستوى الخارجي
مسيرات تأييد له، مشددين على ضرورة العودة للحوار الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية وعدم اتخاذ 

  .قرارات من طرف واحد
قيادي في حركة حماس األسير رأفت ناصيف، أن خطاب عباس يعبر عن حالة وفي ذات السياق؛ أكد ال

مأزومة تعيشها سلطة رام اهللا بعد أن تنكرت لوعودها، وانساقت منحازة إلى الموقف اإلسرائيلي الرافض 
كشف عورة القيادة في "لوقف االستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، األمر الذي 

إن ما ينظمه ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة : "وقال ناصيف ".ام اهللا وعدم قدرتها على إدارة الصراعر
التنفيذية الالدستورية ومنتهية الصالحيات، من تحشيد للفصائل والتربص باسمها ضد المقاومة وحركة 

نها تعمق الشرخ حماس، يعد عبثاً بالنسيج الوطني الفلسطيني وليست بأقل من أعمال صبيانية ولك
  ".الفلسطيني

  7/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

   سينهار وحماس ستحل محله بال انقالبعباسحكم : مستشار لرؤساء الشاباك .11
اإلسرائيلي ماتي شتايمبرغ أن رئيس السلطة " الشاباك"أكد مستشار سابق لعدد من رؤساء جهاز 

شرعيته، وقال شتايمبرغ خالل لقاء معه في الفلسطينية محمود عباس، أفلت مؤخراً من مأزق كاد يفقده 
 -لو قبل أبو مازن الخطة األمريكية الجديدة لحل الصراع الفلسطيني " :إذاعة الجيش اإلسرائيلي

اإلسرائيلي، لكان فقد شرعيته ولما انتظر شهر يناير المقبل إلجراء انتخابات خاصةً بعد لعبة تقرير 
غ أن حماس لن تشارك في االنتخابات لو جرت، بل وستمنع هذا وأكد المستشار شتايمبر ".غولدستون

  .إجرائها في القطاع، الفتاً إلى أن كل هذه األمور تفضي النهيار تدريجي لسلطة أبو مازن
فسواء أجرى أبو مازن االنتخابات أو لم يجرها في شهر يناير، األمور بدأت تفلت من " :واستدرك بالقول

  ".لضفة الغربيةزمامه و بدأ يفقد شعبيته في ا
وأوضح شتايمبرغ أن السلطة ستنهار وبعد سقوطها ستمأل حماس الفراغ الناجم عن ذلك ليس بشكل 
سلطة فلسطينية، ولكن بشكل فعال ومحكم وليس من خالل انقالب عسكري في يوم واحد ولتكن نتيجة 

سرائيل لوقف هذا السيناريو هو أن الحل الوحيد الذي يمكن أن تفعله إ"، مشيراً إلى "انهيار حكم أبو مازن
أن تغير شيئاً ما في موقفها التي تصر عليها في المفاوضات و تعطي أمريكا ضمانات ألبي مازن بوقف 

  ".االستيطان
  7/11/2009الدستور، 
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  عدم رغبته في الترشحعباسالسيناريوهات الفلسطينية بعد إعالن  .12

 رغبته بعدم الترشح للرئاسة للمرة الثانية في قرار الرئيس محمود عباس عدم:  علي الصالح- لندن
يناير المقبل، يضع الشعب الفلسطيني أمام عدد محدود من /  كانون الثاني24االنتخابات المقررة في 

السيناريوهات والخيارات لكن جميعها غير سهلة، حسب ما قاله عدد من المسؤولين في منظمة التحرير 
 . سؤاال حول الخيارات بعد قرار أبو مازن"الشرق األوسط"م الفلسطينية وحركة فتح، طرحت عليه

وأعرب مسؤول طلب عدم ذكر اسمه، عن قناعة بأنه لن يحصل أي تغيير في الوضع الحالي، وأن 
األمور كما يقول، ستظل على ما هي عليه، ألن االنتخابات لن تجري أصال رغم المرسوم الرئاسي الذي 

الشرق "وأضاف المسؤول في تصريحات لـ.  أكتوبر الماضي/لأصدره أبو مازن في تشرين األو
لكن هذا المسؤول . "الحديث عن خيارات وبدائل غير قائم على األقل في المرحلة الحالية.. إذن" "األوسط

قطع الطريق أمام أي محاوالت أميركية للضغط عليه عبر قادة عرب للعودة إلى "واثق من أن أبو مازن 
 دون أن تنفذ إسرائيل التزاماتها بموجب خطة خريطة الطريق، وفي مقدمتها وقف طاولة المفاوضات من

 ."كامل لالستيطان في الضفة والقدس الشرقية المحتلة
ويؤيد هذا الرأي قدورة فارس، أحد قيادات فتح الشابة والمقرب من األسير مروان البرغوثي عضو 

ألنه لن .. إن من السابق ألوانه الحديث عن خيارات" "الشرق األوسط"اللجنة المركزية لفتح، الذي قال لـ
ربما ينجم وضع جديد ضمن "وأضاف قدورة . "يكون هناك انتخابات وأن هناك مساحة للعب والمناورة

وتحدث فارس في هذه . "شروط داخلية وخارجية، يتيح ألبو مازن إمكانية التراجع عن رغبته هذه
ترشح في حال عدم ترشح أبو مازن، وفي حال جرت االنتخابات نية األسير البرغوثي بال"المناسبة عن 

 ."في إطار توافق وطني يشمل حركة حماس
ويرى رأي ثالث أن اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير، ستتمسكان كما أعلنتا بأبو 

اب لم يكن موقفا مازن مرشحا وحيدا لهما، وأن أبو مازن سيرضخ لذلك خاصة أن ما جاء في الخط
 ."ليس بغرض المساومة أو المزايدة أو المناورة"حاسما جازما قاطعا رغم قول أبو مازن أن إعالنه هذا 

يذكر أن أبو مازن كان معروفا عنه حرده واعتكافه في منزله عندما كان يختلف مع الرئيس الراحل 
 ذلك غير مرة، قاطع خاللها وحصل. ياسر عرفات، وذلك في محاولة للضغط عليه في مواقف معينة

 .اجتماعات اللجنتين المركزية لفتح والتنفيذية للمنظمة، كان آخرها خالل فترة مرض عرفات
أبو مازن ال يناور وال يساوم وما "وأكد صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير أن 

. "سبوق في تاريخ صناع القرار العربوأن قراره غير م.. دفعه إلى هذا القرار هو لحظة صدق حقيقية
ال أستطيع توقع الخيارات اآلن لكني ال أستثني أي خيار والرئيس " "الشرق األوسط"وأضاف عريقات لـ
وفسر عريقات المقرب من أبو مازن وخلفه في رئاسة . "مفتوحة) لم يحدد أيا منها(ترك كل الخيارات 

 سنة من التفاوض وجد الرئيس نفسه ال يزال 18بعد "ه دائرة المفاوضات، أسباب قرار أبو مازن بقول
واستطرد . "يطالب إسرائيل بوقف االستيطان رفع الحواجز ووقف اإلجراءات األحادية في القدس المحتلة

التراجع األميركي في موضوع وقف االستيطان الستئناف المفاوضات واستمرار "قائال بشأن األسباب 
يون واإلسرائيليون يستخدمونه كسيف مسلط على رقابنا في كل لقاء انقالب حماس الذي ظل األميرك

 ."وثالثا الوضع العربي. واجتماع
وخالفا لكل ما تقدم، فإن حسام خضر أحد أبرز قادة فتح في مدينة نابلس والنائب السابق عنها، تحدث 

م وسيشكل صفعة لكل عن ثالث خيارات، األول أن يقدم أبو مازن استقالته، وهذا سيعني فشل نهج السال
والثاني كما قال .  سنة30مروجي عقيدة السالم، باعتبار أبو مازن هو رائدها األساسي منذ أكثر من 

 هو حل السلطة وإعادة مجمل القضية الفلسطينية إلى مربعها األول في مجلس "الشرق األوسط"خضر لـ
ؤولياتها وتسليمها إدارة شؤون هذا األمن الدولي والجمعية العامة ووضع المجموعة الدولية أمام مس
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 أمام مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني باعتبارها دولة االحتالل، "إسرائيل"الشعب المحتل، وكذلك وضع 
والخيار الثالث من وجهة نظر خضر الذي قضى في السجن . وتحميلها مسؤولية فشل عملية السالم

انتفاضة فلسطينية ثالثة تحرق حسب رأيه ، هو 2008 سنوات حتى 6سنوات طويلة كان آخرها 
األخضر واليابس، وتدفع الشعب الفلسطيني للجوء إلى المقاومة كأقصر الطرق لتحقيق الحرية والسيادة 

 .واالستقالل
 7/11/2009الشرق األوسط، 

  
   التحريرملوح ينفي تشكيل قائمة موحدة باسم منظمة .13

 التحرير الفلسطينية، نائب األمين العام للجبهة الشعبية نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة: )يو بي آي(
الرحيم ملوح، تبني اللجنة قراراً بتشكيل قائمة موحدة باسم المنظمة في االنتخابات  لتحرير فلسطين عبد

وقال في تصريحٍ، أمس، إن المرسوم الرئاسي لالنتخابات استحقاق دستوري، ولكنه شدد على . المقبلة
وبخصوص ". اً وطنياً إلجرائها في الضفة وغزة والقدس وفي ظل وفاق وطني شامليتطلب توافق"أنه 

إننا نرى أن الوقت غير مناسب وغير مفيد بهذا الوقت "إعالن عباس نيته عدم ترشيح نفسه، قال ملوح 
  ".مع أنه حق شخصي لعباس

  7/11/2009الخليج، 
  

 يناير المقبل/ انون ثانيعباس يجتمع مع لجنة االنتخابات ويشدد على إجرائها في ك .14
، مع لجنة االنتخابات )6/11( اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الجمعة :رام اهللا

المركزية، حيث أكد لهم على ضرورة إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد الذي حدده في 
استقبل بمقر صادر فلسطينية إن الرئيس عباس وقالت م . يناير المقبل/الرابع والعشرين من كانون ثاني

الرئاسة في رام اهللا، رئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر، وأمين عام لجنة االنتخابات رامي 
وطالب عباس لجنة االنتخابات باتخاذ كافة  .الحمد اهللا، حيث أطلعهم على الوضع السياسي العام

  ". حسب األصول في قطاع غزة والضفة الغربية والقدسلتنفيذ االستحقاق الدستوري"اإلجراءات 
  7/11/2009 قدس برس،

  
   المصالحةإلنجاحشخصيات مستقلة من غزة تجتمع مع هنية  .15

 هنية رئيس الحكومة إسماعيلعقدت مجموعة الشخصيات المستقلة اجتماعا مع  : اشرف الهور-غزة 
  .ه تحقيق المصالحة دعم جهود الحوار والضغط باتجاإطارالمقالة في غزة، في 

 االجتماع مع هنية الذي دام لساعات بحث في الواقع أن ياسر الوادية العضو في وفد المستقلين .دوقال 
 اللقاء أنوذكر  .الحياتي والخدماتي والمشاكل التي تواجه المواطن في قطاع الخدمات لتعزيز صمودهم

 الجهود التي تبذلها أنصرية، وبين  الحوار وما يخص التوقيع على الورقة المإنجاحناقش سبل 
الحرص على الحفاظ على مشوار المصالحة وضمان تحقيق نتائج " إطارالشخصيات المستقلة تأتي في 

 أجرتن الشخصيات المستقلة أ إلىولفت الوادية  ."ايجابية تكون كفيلة بوقف مسلسل المعاناة الفلسطينية
 العربية واألطرافزة والخارج مع الفصائل الفلسطينية سلسلة من اللقاءات في الضفة الغربية وقطاع غ

 مركب الحوار الداخلي إلى الحياة وإعادة الوضع الحالي إنقاذمحاولة "الراعية لجهود المصالحة من اجل 
  ."بعد حالة التعنت الفصائلية

  7/11/2009القدس العربي، 
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  مان بحق الكويتالقيادة الفلسطينية تدين وتستنكر بشدة تصريحات ليبر: عريقات .16
وضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس دائرة أ:   محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوة-القدس 

القيادة الفلسطينية " أن صائب عريقات .شؤون المفاوضات الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية د
 بحق الكويت والقيادة ائيلياإلسرتدين وتستنكر بشدة تصريحات افيغدور ليبرمان وزير الخارجية 

نرفض تصريحات ليبرمان ونثمن عالياً موقف الكويت وما دعت  ":"الراي"وقال عريقات لـ ."الكويتية
اليه في ما يتعلق بوجوب تنفيذ توصيات تقرير غولدستون الن الكويت حريصة جداً على عدم تكرار 

مثال ليبرمان ال أ" أنضاف عريقات أو ."غزةالمجازر التي ارتكبت بحق ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع 
يعرفون تاريخ الكويت والشعب الكويتي ودوره في دعم القضية والشعب الفلسطيني، فمنذ نشأة القضية 

  ."األصعدةالفلسطينية كانت الكويت حاضنة للشعب والقضية الفلسطينية على كل 
  7/11/2009الراي، الكويت، 

  
  رائيليين دخال أريحا إلى سلطات االحتاللأمن السلطة يعيد اثنين من اإلس .17

 قامت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بتسليم سلطات االحتالل اإلسرائيلي اثنين من :رام اهللا
  ".بطريق الخطأ"اإلسرائيليين قيل إنهما تسلّال إلى مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية 

فق ما أعلنت عن ذلك سلطات االحتالل، التي قالت إنها وتمت عملية التسليم مساء أمس الخميس، و
باشرت عملية تحقيق مع المتسللين، لمخالفتهما حظراً إسرائيلياً على دخول اإلسرائيليين إلى المناطق 

  .الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية
  6/11/2009 قدس برس،

  
  ثي لرئاسة السلطة معارضة في مركزية فتح لترشح مروان البرغو":  العربيالقدس" .18

ـ          الجمعة بأن هناك معارضـة     " القدس العربي "اكدت مصادر مقربة جدا من اللجنة المركزية لحركة فتح ل
في اللجنة لفكرة ترشيح االسير مروان البرغوثي لرئاسة السلطة الفلـسطينية اذا مـا واصـل الـرئيس                  

اس اعلن مساء الخميس عـدم      وكان عب . الفلسطيني محمود عباس اصراره على عدم الترشح مرة اخرى        
 كـانون الثـاني     24رغبته في ترشيح نفسه لرئاسة السلطة في االنتخابات القادمة التي حدد موعدها في              

ـ   .القادم) يناير( بأن االسير مـروان البرغـوثي يعتـزم        " القدس العربي "واوضحت المصادر الفلسطينية ل
  .عدم ترشيح نفسهترشيح نفسه لرئاسة السلطة اذا واصل عباس االصرار على 

واشارت المصادر بأن المشكلة التي قد تواجه البرغوثي هي المعارضة التي يبديها العديد مـن اعـضاء                 
  .مركزية فتح لترشيحه لرئاسة السلطة

ال يعقل انتخاب رئـيس     "واوضحت المصادر بأن المعارضة داخل المركزية لترشيح البرغوثي تأتي ألنه           
  ".ل ومحكوم بعدة مؤبداتللسلطة معتقل في سجون اسرائي

سنبقى نفاوض اسرائيل لعدة سنوات من اجل اطالق        "ونقلت المصادر عن اعضاء في مركزية فتح قولهم         
سراح الرئيس وبعد ان ننجز مهمة اطالق سراحه تكون اسرائيل انهت جميع مخططاتهـا علـى ارض                 

  ".بية وقطاع غزةالواقع وانهت فكرة وامكانية قيام الدولة الفلسطينية في الضفة الغر
وتعقيبا على حجة المعارضين لترشيح البرغوثي لرئاسة السلطة قال قدورة فارس احد قادة حركة فـتح                 

وهل اذا انتخبنا واحدا من خارج السجن سـتنطلق المفاوضـات           "المقربين من البرغوثي للقدس العربي      
ـ   "ونحقق اهدافنا الوطنية من خاللها؟     حول اسباب المعارضة الموجودة    " القدس العربي "، رافضا الحديث ل

  .في اللجنة المركزية لترشيح البرغوثي لرئاسة السلطة
  7/11/2009القدس العربي، 
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 قرار عباس عدم الترشح للرئاسة اعتراف بأن التسوية وصلت إلى طريق مسدود: شلح .19
خيم اليرموك خالل مهرجان في م،  اعتبر األمين العام للجهاد اإلسالمي رمضان شلح:علي عيد - دمشق

أن االنتخابات ليست حال لخروج األزمة ، جنوب دمشق في الذكرى الثانية والعشرين النطالق الجهاد
وأضاف، إن إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس . الفلسطينية من مأزقها الراهن وإنما تكرس االنقسام

 قاله له دالالت كثيرة أهمها اعتراف عدم الترشح النتخابات الرئاسة المقبلة ال يشكل مخرجا، وإن كان ما
  .صريح بأن التسوية وصلت إلى طريق مسدود ولن توصل إلى دولة فلسطينية

  7/11/2009عكاظ، 
  

  فتح ترفض طلب رئيسها عباس بعدم الترشح للرئاسة : األحمد .20
 "قدس برس"فتح عزام األحمد في تصريحات خاصة لـ أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة:  رام اهللا

أن حالة اإلحباط واليأس التي يعاني منها الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني بالكامل ال تدعو 
فوجئت بما جاء في خطاب الرئيس محمود " فتح"اللجنة المركزية لحركة "لقرار من هذا النوع، وقال 

يث في هذا عباس مثلها مثل اآلخرين، ألنها سبق وأن تقدمت بطلب للرئيس محمود عباس بعدم الحد
ونحن بالتأكيد ال نتفق معه في قراره بعدم ترشيح نفسه، . الموضوع ألن هذا القرار مازال تحت الدرس

نحن نقدر مشاعر الرئيس محمود عباس وحالة اإلحباط التي يعاني منها ليس وحده فقط وإنما كافة أبناء 
ا لتفعيل جدي لعملية السالم، لكننا الشعب الفلسطيني نتيجة التعنت اإلسرائيلي وتراج أمريكا عن رغبته
  ".لسنا مع هذا القرار وسنعمل على معالجته داخل األطر القيادية للحركة

 6/11/2009قدس برس، 
  

  مجلس األمن أمام اختبار وتؤكد أن  ترحب بقرار الجمعية العامةحماس  .21
 يمهـل اسـرائيل   يالـذ الجمعية العامة لالمم المتحدة  رحبت حركة حماس بقرار: غزة ـ اشرف الهور 

في االتهامات بارتكاب جـرائم حـرب خـالل         " ذات مصداقية "وحركة حماس ثالثة اشهر لفتح تحقيقات       
الحرب التي شنتها اسرائيل على غزة الشتاء الماضي، وقال سامي أبو زهري المتحدث باسـم الحركـة                 

رادة الفلسطينية، ألنه يمثل أول     نعتبر مصادقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على التقرير إنجازا مهما لإل          "
  ".إدانة دولية واسعة لالحتالل الصهيوني، الرتكابه جرائم حرب خالل عدوانه الغاشم على غزة

لمصداقيته وموقفه من حقوق اإلنـسان      " بات أمام اختبار حقيقي   "وأكد أبو زهري أن مجلس األمن الدولي        
  .في ظل ما يمكن أن ينتج عنه إزاء هذا التقرير

ل طلب القرار الذي صادقت عليه الجمعية العامة من الفلسطينيين والصهاينة تشكيل لجنة للتحقيـق               وحو
في االتهامات المنسوبة لكل طرف، أكد أبو زهري أنه على الرغم من أن هناك فارقًا كبيرا بين ما هـو                    

عارض تـشكيل لجنـة   منسوب للمقاومة الفلسطينية وبين ما تأكد لالحتالل اقترافه، فإن حركة حماس ال ت      
  .للنظر في توصيات تقرير غولدستون

وأكد تأييد حماس لموقف الحكومة المقالة التي تديرها الحركة في غزة برئاسة إسماعيل هنية التي شكلت                
  .لجنة للنظر فيما ورد في التوصيات الخاصة بالشأن الفلسطيني

  7/11/2009القدس العربي، 
  

  "ئي العاجزاالستجدا"الجهاد تصف خطاب عباس بـ .22
الذي أعلن فيه   " منتهي الوالية "وصفت حركة الجهاد اإلسالمي خطاب رئيس السلطة محمود عباس           :غزة

ـ       وقال المتحدث باسـم الحركـة داود        ". االستجدائي العاجز "عدم رغبته في الترشح لالنتخابات المقبلة ب
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عد فشل مشروع التسوية، وما     إن عباس لم يطرح أية بدائل قوية وحقيقية ب        :"شهاب، في تصريحٍ صحفي     
  ". طرحه هو أنه استبدل التفاوض العبثي بآخر عقيم، كمن يستجير بالرمضاء من النار

لألسف الشديد إن عباس، ورغم اللطمات التي يتلقاها من األمريكان، مـا زال مراهنًـا     : "وأضاف شهاب 
  ".عليهم، وال نعلم إلى أين سيصل به هذا الرهان الخاسر؟

التخلي عن خيار التفاوض وااللتزامات األمنية التي يتغنى بهـا          "لمطلوب من أبو مازن هو      وأوضح أن ا  
واعتبر أن حـديث    ". كل مرة، وأن يعمل بجد للوصول إلى وحدة حقيقية لشعبنا تستند إلى خيار المقاومة             

  ". لأمر طبيعي، ألن خياراته وبرامجه باءت بالفش"عن عدم الترشح لالنتخابات مرة أخرى " عباس"
  7/11/2009صحيفة فلسطين،  

    
   مؤقتاًعباس قد يعلن استقالته ما يعني دستوريا تعين دويك رئيساً: مسؤول فتحاوي .23

خشيته " قالت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية إن مسئوال في حركة فتح، عبر لها في تصريحات خاصة عن
نتخابات الرئاسية المزمعة مطلع العام من أن ال يكتفي الرئيس عباس، باالمتناع عن ترشيح نفسه في اال

 ".القادم
وبحسب المصدر، حذر المسؤول الفتحاوي، الذي لم تكشف عن هويته، من أن أبو مازن قد يعلن استقالته 
من منصبه ما يعني، حسب الدستور الفلسطيني، تولي رئيس المجلس التشريعي، القيادي في حركة 

 .ة شهرينحماس، عزيز الدويك، منصب الرئاسة لمد
 6/11/2009، 48عرب

  
  كتائب األقصى وفتح تؤكدان أن عباس هو مرشح الحركة للرئاسة .24

اعلنت قيادة فتح الميدانية في قطاع غزة تأكيدها على ان ابو مازن هـو مرشـح   : غزة ـ اشرف الهور 
 تفهمهـا   ان قيادة اقاليم حركة فتح في غزة رغم       "وقالت في بيان لها      .الحركة، ودعته للعدول عن قراره    

، اال اننا ندعوه الى العدول عـن        (..)لكافة الدوافع والظروف الموضوعية التي بنى الرئيس موقفه عليها        
  ".موقفه ورغبته في عدم الترشح لالنتخابات الرئاسية

هـو  "كذلك تبنت كتائب االقصى الجناح المسلح للحركة ذات الموقف، وقالت في بيان لها ان ابا مـازن                  
ووصف محمد نزال عضو المكتب السياسي      ".ضحيات الشهداء والجرحى واالسرى   الحرص على صون ت   

، وقال ان هذه ليست المرة االولى       "خطاب غامض، وليس مطمئنا وغير مقنع     "لحماس خطاب عباس بانه     
  ".نوع من التهديد"، معتبرا ان طرحها جاء كـ "التي يهدد فيها عباس باالستقالة

  7/11/2009القدس العربي، 
  

  زة السلطة في الضفة تعتقل ستة من أنصار حماس أجه .25
 خالل اليومين الماضيين ستة مـن أنـصار         ،اعتقلت األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة       :رام اهللا 

وأكدت مصادر محلية أن األجهزة األمنية اعتقلت في محافظة رام اهللا األسـير المحـرر                .حركة حماس 
زيت بعد مداهمة منزله في بيتونيا، كما اعتقلت في محافظة قلقيلية           مصعب براري الطالب في جامعة بير     

  .األسير المحرر المهندس إبراهيم الهندي بعد استدعائه للمقابلة
  7/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
   تتجنب التعقيب رسمياً على إعالن عباس عدم الترشح للرئاسة"إسرائيل" .26

عقيب رسمياً على إعالن رئيس السلطة الفلسطينية تعمدت إسرائيل عدم الت:  أسعد تلحمي-الناصرة 
شأن فلسطيني داخلي ناجم "عدم خوض االنتخابات الرئاسية المقبلة، بداعي أنه ) أبو مازن(محمود عباس 
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، لكنها في الواقع تحاشت التعقيب لئال تُتهم بأنها ساهمت في إحباط الرئيس "عن اعتبارات داخلية
من استئناف المفاوضات التي لقيت الدعم من وزيرة الخارجية األميركية الفلسطيني بمواقفها المتشددة 

  . هيالري كلينتون
، أكدت أوساط سياسية رفيعة المستوى أن إسرائيل "أبو مازن"وفيما شككت أوساط أمنية في جدية إعالن 

   ".كثر تشدداًباعتباره شريكاً للسالم وألن خلفه أياً يكن سيكون أ"معنية بأن يبقى األخير على كرسيه 
في حديث إلى اإلذاعة العامة أمس هذا الموقف،  نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، وكرر داني أيالون 

من الواضح أن إلسرائيل والواليات المتحدة ودول الغرب والفلسطينيين ثمة مصلحة بوجود "مضيفاً أن 
إسرائيل عن األسير المعتقل مروان واستبعد أن تفرج ". قيادة فلسطينية مسؤولة وبراغماتية ومعتدلة
   .البرغوثي حتى في حال انتخابه رئيساً للسلطة

ونقلت اإلذاعة عن وزير الدفاع إيهود باراك أنه أعرب عن أمله بأن ال يمس إعالن عباس بالجهود 
نحو تمسك الجانبين بمبدأ المفاوضات للدفع "الستئناف محادثات السالم، مضيفاً أنه يرى أهمية بالغة في 

وتابعت اإلذاعة أن المستوى السياسي في إسرائيل يرى في القيادة ". التسوية القائمة على حل الدولتين
المطلوب "شريكاً كامالً في المفاوضات بال شروط مسبقة وأن " أبو مازن"الفلسطينية المعتدلة برئاسة 

  ".اء الصراعاليوم هو إبداء الرغبة والشجاعة لالعتراف بإسرائيل دولة يهودية وإنه
وأكدت وسائل اإلعالم العبرية أن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو قرر عدم التعقيب 

أن أوساطاً رفيعة المستوى عزت هذا الموقف إلى أن المستوى " يديعوت أحرونوت"وأفادت . رسمياً
 من جهة وللرأي العام مناورة تكتيكية موجهة لآلذان األميركية"السياسي يرى في خطوة عباس 
، وأن الهدف منها هو الضغط على الواليات المتحدة لتمارس نفوذها "الفلسطيني الداخلي من جهة أخرى

على إسرائيل لتجمد االستيطان في شكل تام في مستوطنات القدس والضفة الغربية، فيما وصفت 
  ".التهديد االستعراضي ألبو مازن"اإلعالن بـ " معاريف"

من "عن مصدر سياسي أن نتانياهو ليس معنياً برحيل عباس، رغم علمه أن " معاريف"فة ونقلت صحي
مصلحة إسرائيل بقاءه في منصبه، إلدراكه أن أبو مازن هو األقل سوءاً بين القياديين الفلسطينيين وأن 

  ".لدبيتبع الحذر الشديد لتفادي عناق عباس عناق ا"، لكن رئيس الحكومة "خلفه سيكون أكثر تطرفاً
أن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز اتصل بعباس هاتفياً قبل يوم من إعالنه " هآرتس"وذكرت صحيفة 

إذا غادرت منصبك : "وأضافت أن بيريز قال لعباس. قرار عدم ترشيح نفسه في محاولة لثنيه عن قراره
ابقَ في . منطقةوسيتدهور الوضع في ال... فسيخسر الفلسطينيون فرصة الحصول على دولة مستقلة

  ".منصبك من أجل الشعب الفلسطيني
  7/11/2009الحياة، 

  
  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة إقرار تقرير غولدستون ترفض "إسرائيل" .27

 قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في بيان لها أمس إن إسرائيل ترفض : فرح سمير-القدس المحتلة
وعلى . ة البعيد تماما عن الوقائع التي تواجهها إسرائيل على األرضقرار الجمعية العامة لألمم المتحد

". األغلبية المعنوية"الرغم من األغلبية الواسعة التي دعمت القرار، تعتبر إسرائيل أنها تتمتع بتأييد 
للعدد الكبير من الدول التي صوتت ضد القرار أو "وعبرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية عن ارتياحها 

 ".القرار ال يتمتع بدعم األغلبية المعنوية"، مما يثبت في نظرها أن "ت عن التصويتامتنع
  7/11/2009عكاظ، 
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  يقر بتجنيد مستوطن قتل فلسطينيين" شين بيت" .28
أمس بأنه اتصل بالمستوطن " شين بيت" أقر جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي : أ ف ب- القدس المحتلة

  .  بتنفيذ حملة إرهابية ضد فلسطينيين وقتل اثنين منهم، ليكون مخبراً لديهاإلسرائيلي جاك تيتل المتهم
  7/11/2009الحياة، 

  
  "إسرائيل"الدول األخالقية صوتت إلى جانب : ليبرمان .29

قال وزير الخارجية اإلسرائيلي العنصري المتطرف أفيغدور ليبرمان أمـس          : برهوم جرايسي  -الناصرة
ت في األمم المتحدة الليلة قبل الماضية، على الرغم مـن أن الهيئـة       الجمعة، إنه راض عن شكل التصوي     

 دولة بتبني تقرير القاضي غولدستون، الذي يؤكد أن إسرائيل ارتكبـت            114العامة اتخذت قرارا بتأييد     
  .جرائم حرب ضد اإلنسانية في قطاع غزة

، "غيـر أخالقـي   "وآخـر   " قـي عالم أخال "ليبرمان إلى كونه قد صنّف العالم إلى عالمين،         " رضا"ويعود  
واألخالقي بنظره هي كل الدول التي تدعم السياسة اإلسرائيلية وخاصة الدول الكبـرى مثـل الواليـات                 

  .المتحدة ودول أوروبية، وقال إن الدول الثماني عشرة التي صوتت ضد القرار تعتبر األغلبية األخالقية
  7/11/2009الغد، األردن، 

  
  " ليست مجتمعا متسامحا وتمارس العنصريةلرائيإس: "الخارجية األمريكية .30

فـي  " فـشلت   ) " إسرائيل(إن  : "قالت وزارة الخارجية األمريكية، في تقرير جديد صدر عنها        : واشنطن
حرية ممارسة الشعائر الدينية، وحمايـة      "خلق مجتمع تعددي ومتسامح، على الرغم من تفاخرها بوجود          

  .عبير التقرير، حسب ت"األماكن المقدسة في أراضيها 
تمـارس  ) إسـرائيل (إن : " وأضاف التقرير الذي أعده مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع للوزارة        

سياسة التمييز على األقليات الدينية والجماعات العرقية المختلفة الموجودة لديها، بما في ذلك المـسلمون               
كما أنها ال تحترم المواقع المقدسـة لغيـر         . والنصارى والبدو، بل إنها تمارس التفرقة حتى ضد النساء        

  ".اليهود
وأشار إلى أن القانون اإلسرائيلي الخاص بحماية األماكن المقدسة يشير إلى تعدد الجماعات الدينية فـي                

، بما في ذلك مدينة القدس، إال أن اإلدارة اإلسرائيلية تقـوم            )إسرائيل(مختلف المناطق الواقعة تحت حكم      
ال "  المذكور لحماية مواقع يهودية فقط، فيما تحرم األماكن المقدسة لغير اليهود بحجة أنها               بتنفيذ القانون 

  ".تتمتع بالحماية القانونية بسبب عدم اعتراف الحكومة اإلسرائيلية بها 
 لـوائح قانونيـة     2008في نهاية عـام     ) إسرائيل(واستدل التقرير بالعديد من األمثلة، ومن بينها إصدار         

وية المواقع الدينية اليهودية المقدسة، ووضع حراسة على تلك المواقع فقط، فيما بقيت العديد من               لتحديد ه 
كما ضرب التقرير   . المواقع الدينية اإلسالمية والنصرانية ضحية إلهمال الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة        

ف الحاخاميـة اليهوديـة      ألف من المهاجرين الذين ال تعتـر       300مثاال آخر، أشار فيه إلى أن أكثر من         
، أو حتى أن يدفنوا في المقابر       )إسرائيل(بيهوديتهم، ال يسمح لهم بإجراء معامالت الزواج أو الطالق في           

  .اليهودية الموجودة هناك
  7/11/2009صحيفة فلسطين، 

 
  "فرانكوب" مذكرة احتجاج إلى األمم المتحدة تشكو سفينة  ترفع"إسرائيل" .31

تجاج إلى كل من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وإلى األمين العام للمنظمـة              بعثت إسرائيل بمذكرة اح   
التي قالت إنها ضبطت على متنها قبـل يـومين          " فرانكوب"األممية بان كي مون، تشكو فيها أمر سفينة         

  .أسلحة متوجهة من إيران إلى حزب اهللا اللبناني
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وجود أسلحة على متن السفينة وسط حاويات لمواد        التي بعثت بها إسرائيل يوم أمس إن         وقالت المذكرة   
آي آر آي إس "، مضيفة أن شركة الشحن اإليرانية الوطنيـة     "مخالفة لقرارات األمم المتحدة   "أخرى يعتبر   

   .ضالعة في نقل أسلحة تحظرها قرارات مجلس األمن" إل
هـذه  " بان كـي مـون أن        واعتبرت سفيرة إسرائيل في األمم المتحدة غابرييال شاليف في رسالتها إلى          

وطلبـت   ".االنتهاكات الخطيرة تشكل تهديدا للسالم واألمن وعدم إذعان لاللتزامات القانونيـة الدوليـة            
المسؤولة اإلسرائيلية في رسالتها أيضا إلى رئيس مجلس األمن السفير النمساوي توماس ماير هارتنغ من               

اكات المتواصلة، وأن يجري مزيدا من التحريات       يتخذ اإلجراء المناسب في ضوء هذه االنته      "المجلس أن   
  ".بشأن هذه الشكوى

 6/11/2009نت، .الجزيرة
  

   على خلفية سياسية65 وفصلت 102 اعتقلت ة الفلسطينيأجهزة السلطة: تقرير .32
ن أجهزة الـسلطة اعتقلـت      أأمس  , "مشكاة للتنمية والعدالة  "صادر عن مؤسسة    تقرير حقوقي   أفاد   :غزة

مشيرةً , "، بينهم أسرى محررون وطلبة جامعيون     "حماس" من أنصار حركة     102نصرم  خالل أكتوبر الم  
  .إلى تزايد عمليات االعتقال ضد طلبة الكتلة اإلسالمية في جامعة النجاح

وأوضحت أن األجهزة األمنية نقلت عدداً من المعتقلين لديها إلى المستشفيات وهم في حالة حرجة جراء                
كمـا أكـد    . ذي يمارس بحق عناصر ومؤيدي الحركة في سجون تلك األجهـزة          ال" الالإنساني"التعذيب  

التقرير أن تلك األجهزة ال تزال ترفض تطبيق قرارات المحاكم بعد صدور قرارات عنها باإلفراج عـن                 
فيما تواصل فرض اإلقامة الجبرية على عدد من زوجات الشهداء في مدينة            , "حماس"بعض المعتقلين من    

  .قلقيلية 
 65أشارت المؤسسة إلى أن أجهزة السلطة فـصلت أكثـر مـن             , تمراراً لمسلسل اإلقصاء الوظيفي   واس

مما يعد انتهاكاً صارخاً ألبـسط      "مواطناً على خلفية سياسية سواء في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية           
  ".الحقوق األساسية للمواطن

وتقوم األجهـزة األمنيـة باعتقـاالت       , طاعفأشارت إلى أن حالةً من األمن تسود الق       , أما في قطاع غزة   
  .متفرقة قبل أن تطلق سراح أغلبهم بعد فترة وجيزة

7/11/2009صحيفة فلسطين،   
  

  شرق غزة  فلسطينيين بقصف إسرائيليسبعةإصابة  .33
 فلسطينيين، أمس، بشظايا قذيفة إسرائيلية أطلقت على الحدود الشرقية لمدينة سبعةأصيب : )ب ف أ(

  . غزة
7/11/2009الخليج،   

  
 المستوطنون يهاجمون حي الشيخ جراح في القدس .34

أصيب عدد من أهالي القدس بجروح وأصيبت منازل عدة بأضـرار أمـس عنـدما               : عالء المشهراوي 
وأمطرته بالحجارة وأصـابت     هاجمت مجموعة من اليهود المتطرفين حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة،         

 .نزل عائلة القواسمي ومنزل عائلة حمادالعديد من المنازل بأضرار، عرف منها م
أن قوة من عناصر شرطة وحرس الحـدود اإلسـرائيلي وفـرت             وذكر شهود عيان في القدس المحتلة،     

 .الغطاء والحماية للمتطرفين اليهود، وفي نفس الوقت منعت تجمهر المواطنين للدفاع عن أنفسهم
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ياً محكماً على الحي وعلى المنطقة، قبـل        وأضاف شهود العيان أن شرطة االحتالل ضربت طوقاً عسكر        
وقالوا إن من بين المشاركين في االعتداء على منـازل األهـالي، يهـود              . أن تسحب اليهود المتطرفين   

  . متطرفون يقيمون في المنازل التي استولوا عليها في الحي مؤخراً، وتعود لعائلتي الغاوي وحنون
7/11/2009اإلتحاد، اإلمارات،   

  
 على أنقاض األقصى" الهيكل"وصلت لمرحلة متقدمة إلقامة  "إسرائيل": كمال خطيب .35

وصف نائب رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ كمال خطيب ما يجري في القدس من : القدس المحتلة
استيطان وتهويد اعتداء على تاريخ المدينة وجغرافيتها وإنسانيتها بالمحاوالت الجادة للسيطرة على 

 .اركالمسجد األقصى المب
وأشار الشيخ خطيب إلى أنه يوجد داخل القدس القديمة حاليا ألفا مستوطن، وهناك مشروع إلحضار 

 مستوطنا آخر، وفي مقابل ذلك فاالحتالل يجبر المواطنين الفلسطينيين على الهجرة والرحيل، حتى 750
 .تصبح البلدة القديمة خالصة لليهود

ودي في القدس كبير جدا، مشيرا إلى إسكان عائالت وأوضح الشيخ خطيب أن حجم االستيطان اليه
يهودية في حي الشيخ جراح، وإقامة بؤر استيطانية في رأس العامود، وأخرى في جبل المكبر، وهذا 

  .يدلل على أن حجم اليهودي في القدس المحتلة، كبير جدا
هذا االستيطان، لم يعد ونوه إلى أن الجديد في االستيطان اليهودي االستيطان في القدس المحتلة أن 

 .يحظى بغطاء سياسي فقط من جانب الحكومة اإلسرائيلية، بل أصبح يحظى بغطاء ديني
 مترا، ويمتد من حي 120وأشار إلى النفق الجديد الذي كشفته مؤسسة األقصى مؤخرا والذي يبلغ طوله 

راه من استيطان ما هو إال هذا االكتشاف الجديد، يؤكد أن ما ن: "وقال .سلوان باتجاه المسجد األقصى
 ".نزر قليل، وأن المخفي أعظم

تخطط مرحليا باتجاه هدفها األساسي، وهو بناء الهيكل الثالث على أنقاض المسجد " إسرائيل"وأوضح أن 
األقصى، وهي وصلت إلى مراحل متقدمة في المرحلة األخيرة من مشروعها، حيث أقامت مجموعة من 

 .مسجد األقصى من الجهة الغربية ومن تحتهالكنس التي تحيط كسوار بال
7/11/2009السبيل، األردن،   

  
   في القدس تطبيق نموذج مغارة الماكفيال "إسرائيل"هدف : إسرائيليبروفيسور  .36

أن البروفيسور مناحيم كالين من جامعة بار إيالن شارك في أعمال ملتقى القدس             " معاريف"قالت صحيفة   
) انهيار كامب ديفيد   (2000"اهداف اسرائيل في القدس منذ عام       "مته حول   الدولي في الرباط تحدث في كل     

إن اسرائيل تريد توسيع حدود القدس من حدود الضم الى خط الجدار وتوسيع المستوطنات داخـل                "وقال  
والتغلغل في االحياء الفلسطينية فـي شـرقي القـدس    § اغالق الثقوب§المنطقة البلدية من خالل اسلوب     

 العقارات واقامة البؤر االستيطانية وعزل جبل الهيكل عن االحيـاء الفلـسطينية وتغييـر               بواسطة شراء 
  .الواقع القائم فوق جبل الهيكل نفسه

وقال بعد المحاضرة لمراسل الصحيفة إن هدف اسرائيل هو تطبيق نموذج مغارة المـاكفيال فـي جبـل                  
فا للوضع القائم اليـوم ، كـل هـذه          الهيكل حيث سيحصل اليهود هناك على حقوق الصالة المنظمة خال         

الخطوات ، حذر كالين ستحول الصراع من صراع قومي الى صـراع دينـي ، وبـديلي كاسـرائيلي                   
الشراكة مـن خـالل     (وكيهودي هو ان تكون القدس عاصمة السالم مشتركة لسكانها من خالل التقسيم             

  ). التقسيم
7/11/2009الدستور،   

  



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1605:         العدد       7/11/2009السبت  :التاريخ

  نفاق طفال قضوا داخل األ32: تقرير .37
 ة البحث الميداني في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تحقيقها األول حول عمال           ةأصدرت وحد : غزة

  .األطفال داخل األنفاق المنتشرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر
 طفالً قتلوا داخل األنفاق منذ نحـو ثـالث          32ووفق التقرير الذي وصل شبكة فلسطين اآلن الجمعة فإن          

  . بحسب إحصائيات مستشفى أبو يوسف النجار والمستشفى األوروبيسنوات
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الضحايا الذين قتلوا نتيجة انهيار األنفاق، أو القصف الـصهيوني، أو                 

  . شخصا117ًتدمير الجانب المصري لها بلغ 
اً، حيث يقومون بنقـل البـضائع        ساعة يومي  12وبين التقرير أن معدل عمل األطفال داخل األنفاق يبلغ          

المواد الغذائية، واألدوات الكهربائية، واألدويـة وحليـب األطفـال،          : التجارية من جميع األصناف مثل    
  .التي تعد من أشد المواد خطورة" التنر"واألقمشة، واألحذية، والمواشي، باإلضافة إلى مادة 

7/11/2009فلسطين اآلن،   
  

   فلسطينيا خالل أكتوبر الماضي152 توغال واعتقال 90: الضفة .38
أن أربعة مواطنين استشهدوا    , أمس, "مشكاة للتنمية والعدالة  "صادر عن مؤسسة    تقرير حقوقي   أفاد   :غزة

فيما نفذَّت قوات االحتالل    , أكتوبر المنصرم في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة       / خالل شهر تشرين أول   
  . مواطنا152ًخاللها  توغالً في محافظات الضفة اعتقلت 90قرابة 

7/11/2009صحيفة فلسطين،   
  

  فلسطينيون يحطمون جزء من الجدار العنصري في الضفة  .39
تمكن شبان فلسطينيون ملثمون من زحزحة كتلة خرسانة ارتفاعها ستة ): وكاالت( –الغربية الضفة 

ثناء احتجاج في الذكرى امتار من مكانها في الجدار العازل في قرية نعلين بالضفة الغربية المحتلة امس ا
وفي الوقت الذي اطلق فيه جنود اسرائيليون . السنوية العشرين لسقوط حائط برلين في مثل هذا الشهر

الغاز المسيل للدموع ورشوا سوائل كريهة الرائحة من خلف الجدار االسمنتي المرتفع لتفريق الحشد قام 
  .سيارة محدثين فجوة في الجدارمتظاهرون برفع احد الكتل الخرسانية باستخدام مرفاع 

وفي مكان اخر بالضفة الغربية عند موقع لبناء الجدار العازل قرب قرية بلعين وقعت مواجهات بين 
متظاهرين وقوات اسرائيلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشد في حين القى الشبان الفلسطينيون 

مين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية بحالة اغماء واصيب النائب مصطفى البرغوثي اال. الحجارة عليهم
العديد من المواطنين والمتضامنين االجانب لدى ، كما أصيب خالل اعتداء قوات االحتالل على المسيرة

مشاركتهم في مسيرة شعبية حيث اطلق جنود االحتالل الرصاص وقنابل الغاز باتجاه التظاهرة التي 
  . حاولوا قمعها بالقوة

7/11/2009تور، الدس  
  

   على سيارات للمستوطنين في أرجاء الضفة توقع جرحى هجمات .40
قام مواطنون فلسطينيون ليل أمس الخميس، برشق سيارات لمستوطنين إسرائيليين بالحجارة : رام اهللا

وزجاجات حارقة، بينما كانت تتحرك على الطرقات في أنحاء عدة من الضفة الغربية، ما أوقع جرحى 
فقد أصيبت ثالثة مستوطنين  .ف المستوطنين حسب اعتراف جيش االحتالل اإلسرائيليفي صفو

في هجوم آخر؛ أصيبت  إسرائيليين بجروح بعد أن رشق مواطنون فلسطينيون سيارة كانوا يستقلونها 
  .مستوطنة إسرائيلية بجروح لدى رشق سيارتها المارة قرب قرية سنجل، الواقعة إلى الشمال من رام اهللا

6/11/2009قدس برس،   
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  سفر الدفعة األولى من حجاج غزة .41

بدأ مئات الفلسطينيين من قطاع غزة أمس رحلتهم إلى مكة المكرمة ألداء مناسك ): وكاالت (– غزة
 حاج من 4500خالفاتهما جانباً لالتفاق على الئحة تضم » حماس«و » فتح«الحج بعدما نحت حركتا 

  .القطاع
يتم اآلن سفر الفوج األول من «: وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة ايهاب الغصين

وأشار إلى أن معبر رفح سيعمل حتى . » حاج1100حجاج القطاع عبر معبر رفح، والبالغ عددهم نحو 
 .الثلثاء المقبل للسماح بسفر كل الحجاج

7/11/2009الحياة،   
  

  رج فلسطيني يطالبون بتحديد مصيرهم  متخةستمائ: لبنان .42
 متخرج جامعي فلسطيني بياناً أمس توجهوا فيه إلى المدير العام لألونروا، وناشدوه ةستمائأصدر 

المساعدة لمعرفة مصيرهم بعد تقدمهم إلى وظائف معلمين في األونروا وإجرائهم االمتحانات منذ أكثر 
 . من شهرين، من دون أن تحدد لهم مقابالت

7/11/2009سفير، ال  
 

  بتحسين خدماتها "األونروا"فلسطينيو مخيمات صور يطالبون : لبنان .43
نفذ عشرات الالجئين الفلسطينيين في مخيمات منطقة صور اعتصاما حاشدا امام مقر االونروا : صور

 . األهليةفي المدينة احتجاجا على تقليص خدماتها، وذلك بدعوة من اللجان 
 عبر مدير مركز االونروا في صور فوزي كساب الى المدير العام لالونروا ووجه المعتصمون مذكرة

 دون أصبحتأن العديد من الخدمات التي تقدمها االونروا والتي " إلىفي لبنان سيلفادور لمبادور ولفتت 
 وانها أصبحت اإلغاثةالمستوى المطلوب، ومنـها قطاع التعليم والصحة والنقص الشديد في عمليات 

 . " في المئة من مجموع الالجئين12قط ما نسبته تغطي ف
7/11/2009السفير،   

  
  اإلماراتي" الرغيف الخيري" ألف فلسطيني يستفيدون من مشروع 48: غزة .44

 ألف 48قالت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية في قطاع غزة، إن ما يزيد على  : رائد الفي-غزة 
لدعم منكوبي " الرغيف الخيري"التسعة الماضية من مشروع فلسطيني وعائالتهم استفادوا خالل الشهور 

  . ماليين درهم10األخيرة، بموازنة إجمالية تجاوزت " اإلسرائيلية"الحرب 
7/11/2009الخليج،   

  
  حصار غزة يحرم مصورة فلسطينية من تسلم جائزتين دوليتين  .45

زة مصورة فلسطينية مـن     حرم الحصار الذي تفرضه سلطات االحتالل على قطاع غ        ): وكاالت( –غزة  
ولم تستطع المصورة الـصحفية     . تسلم جائزتين دولييتين لتغطيتها المتميزة للحرب الوحشية على القطاع        

 عاما من مغادرة قطاع غزة لمرتين متتـاليتين ، رغـم محاوالتهـا              22 الفلسطينية الشابة إيمان محمد     
معبر بيت حانون اإلسرائيلي شـمال القطـاع        المضنية للسفر عبر المعبرين الوحيدين في القطاع ، وهما          

  .ومعبر رفح المصري في جنوبه ، إال أن كافة جهودها باءت بالفشل
 على تغطيتها آلثار الحرب Carmignac Gestion award وفازت إيمان محمد من مدينة غزة بجائزة

  . اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة
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 ن المفترض أن تسلمها في أيار الماضي ، وهي جـائزة          وكانت إيمان حرمت من جائزة أخرى ، كان م        
new media award  البريطانية ، التي حصلت عليها أيضا عن تغطيتها ألحداث الحرب األخيرة علـى 

  . قطاع غزة
7/11/2009الدستور،   

  
 وفود فلسطينية في صيدا تبحث أوضاع عين الحلوة : لبنان .46

ل مخيم عين الحلوة واالجرءات التي يتخذها الجيش انتقل موضوع االمن داخ: محمد صالح - صيدا 
اللبناني عند مداخله، الى طاولة البحث لدى القوى والفعاليات السياسية الصيداوية، حيث قام وفد من 

، واخر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وثالث من فصائل منظمة التحرير »حماس«حركة 
 رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري، والمسؤول لفلسطينية، بعرض هذه المواضيع مع كل من

 في صيدا عبد هللا "تيار قوات الفجر«" في الجنوب بسام حمود، ومسؤول "للجماعة االسالمية«السياسي 
  . الترياقي

ودعا . »ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية لدرء مخاطر االنشقاق الداخلي الفلسطيني«واكد البزري على 
ن من أجل تخفيف المعاناة المعيشية عن كاهل الفلسطينيين في لبنان، من خالل منحهم الحقوق المسؤولي«

أن الفلسطينيين في لبنان هم جزء ال يتجزأ من النسيج المجتمعي، «، الفتا إلى »المدنية اإلنسانية والحياتية
  ."بحث جديا بحقوقهموبالتالي يجب دائما العمل والتشاور معهم في كافة القضايا المشتركة لحين ال

المستجدات على الساحة الفلسطينية لجهة الحفاظ على امن المخيم " اما الترياقي فاشار الى انه استعرض 
اضافة الى عودة نازحي نهر البارد، واإلسراع في إقرار الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني على األرض 

ع الشمل الفلسطيني وينهي حالة االنقسام على قاعدة وتمنينا االسراع في التوصل إلى اتفاق يجم. اللبنانية
التوحد خلف خط المقاومة لدحر االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني 

 . »الفلسطيني
7/11/2009السفير،   

  
  عدم ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة القاهرة تعارض قرار عباس .47

تعارض الخطوة التي "، إن بالده "الحياة" قال مصدر مصري موثوق به لـ: جيهان الحسيني-القاهرة 
مغادرة عباس "ورأى أن ". أعلنها عباس عبر اإلعالم عن أنه لن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة

 نحن: "وأضاف". ستربك الساحة الفلسطينية وستكون لها تداعياتها السلبية ألنه هو الذي يتولى إدارة الدفة
عباس يعلم موقفنا جيداً، ويعلم أن مصر ضد مغادرته الساحة السياسية، سواء بتقديم ... ضد هذه الخطوة

  ".استقالته أو عدم ترشيح نفسه
". وليس بتعقيد األمور أكثر وأكثر"ودعا إلى معالجة الجمود الحالي في العملية السلمية بإيجاد مخرج 

سيظل باب المصالحة مفتوحاً وليس : "ي تبذلها مصر، أجابوحين سئل عن جهود المصالحة الوطنية الت
وألمح إلى ". صحيحاً أن الستار أسدل عليها، لكن األمر يتطلب بوادر ايجابية وحسن نوايا من األطراف

أن قيادات حركة حماس في الداخل ال تعارض توقيع اتفاق المصالحة، بل ترحب به، لكن القرار بيد 
  .جقيادات الحركة في الخار

  7/11/2009الحياة، 
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  عمرو موسى يحّض عباس على العودة عن قرار عدم ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة .48
 األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عباس على العودة عن قراره، كما ذكرت وكالة أنباء حضَّ

ة مع عباس الخميس دعمه له وقالت الوكالة إن موسى أكد في محادثة هاتفي. الشرق األوسط المصرية
  .وطلب منه العودة عن قراره

  7/11/2009الخليج، 
 

   عن أمله أال يكون قرار عباس نهائياً يعربوزير الخارجية التركي .49
. أعرب وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو عن أمله بأن يرجع أبو مازن عن قراره: القاهرة

 ما بينهم والتوحد، وأعرب عن أمله أال يكون قرار عباس وحثّ أوغلو الفلسطينيين على االتفاق في
 .نهائياً

  7/11/2009الشرق األوسط، 
  

  القضية الفلسطينية تراجعت في عهد أوباما: إخوان مصر .50
حمَّل المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف :  غريب الدماطي-القاهرة 

الري كلينتون وتصريحاتها بشأن االستيطان وتخليها عن شرط على وزيرة الخارجية األمريكية هي
نكوص عما سبق أن أكدت عليه إدارة "ووصف موقف هيالري بأنه . التجميد مقابل استئناف المفاوضات

  ".الرئيس األمريكي باراك أوباما
 تولى أوباما وقال عاكف في رسالته األسبوعية، أمس، إن القضية الفلسطينية شهدت تراجعاً كبيراً منذ أن

المسؤولية، حيث شهدت أكبر عمليات ترحيل في تاريخ القدس المحتلة، كما تراجعت الوعود المتعلقة 
بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وأضاف أن الرهان على الواليات المتحدة بات رهاناً 

  .فاشالً
إن الوضع الحالي صار فيه : "واإلسالمية قائالًوشنَّ المرشد العام هجوماً على بعض الحكومات العربية 

نوع من التحالف غير المقدس ما بين بعض الحكومات واالستعمار، حيث التقت أجندة الطرفين، بما 
  ".استوجب قيام نوع من أنواع الشراكة بين المشروعين، مؤكداً أهمية التمسك بالمقاومة

  7/11/2009الخليج، 
  

  "إسرائيل"فلسطينية لن تحل إال بالدخول في حرب مع القضية ال: محافظ كفر الشيخ .51
 أن القضية الفلسطينية من الصعب أن ،أكد اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ: محمد األنصاري

تحل عن طريق المفاوضات بال نهاية وأن جميع المحاوالت للتوصل لحل عن طريق مفاوضات السالم 
على أن الحل يتلخص في كسر الغطرسة اإلسرائيلية الستعادة األراضي  ثبت أنها قليلة الجدوى ، مشدداً

  .  ال تحترم إال من القوة"إسرائيل"العربية المحتلة، ألن 
وقال عابدين في تصريحات للصحفيين يوم الخميس، إن مصر لم تستعد أراضيها المحتلة إال من خالل 

نت من االنتصار في تلك الحرب واستعادة م، حيث تمك1973 في أكتوبر "إسرائيل"دخولها في حرب مع 
  . شبه جزيرة سيناء بعد ست سنوات من احتالل إسرائيل لها

وشدد على ضرورة أن تأخذ األمة العربية العظة من ذلك، وهو أنه ال حل للمشكلة الفلسطينية إال عن 
 دون قتال وهذه وا شيئاً، ألن اليهود لن يعط"أال يقعد الجميع في البيت"، و"إسرائيل"طريق االنتصار على 

طبيعتهم التاريخية، لذلك يجب علي الفلسطينيين أن يقوموا بالتوحد والتخلص من أخطائهم حتى يتمكنوا 
  . من استعادة أراضيهم المحتلة

  7/11/2009المصريون، 
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  مصر تدمر ثالثة أنفاق في رفح  .52

وقالت .  عليها الخميس في رفحدمرت قوات االمن المصرية، أمس، ثالثة انفاق عثر:  د ب أ-العريش 
مصادر أمنية مصرية، أن قوات االمن المصرية قامت بتدمير تلك االنفاق الثالثة فى حي البرازيل برفح 

  . المصرية بعد التاكد من عدم وجود أشخاص داخل االنفاق الثالثة أو بالقرب منها
  7/11/2009الدستور، 

  
  أوروبي يناقش أوضاع الالجئين الفلسطينيين وفد برلماني : خالل لقاء مع الرئيس السوري .53

التقى وفد برلماني أوروبي بالرئيس السوري بشار األسد، أمس، لمناقشة أوضاع الالجئين : دمشق
  .الفلسطينيين في سوريا، وسبل إيجاد حلول لمشاكلهم ومعاناتهم

، قد اطّلع خالل وكان الوفد الذي ترأسه عضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد محمد ألطاف شيخ
زيارة نظمها مركز العودة الفلسطيني له في سوريا على معاناة الالجئين في مخيمات اللجوء وبالتحديد 

  .الجئي العراق القابعين في مخيم التنف الصحراوي منذ ثالثة أعوام
 ، مؤكدين أنهم لمسوا جدية من الرئيس السوري"البناء واإليجابي"ووصف أعضاء الوفد اللقاء بـ

  . واستعداداً للتخفيف من معاناة الالجئين خاصة المقيمين في مخيم التنف الصحراوي
وفي ذات السياق؛ اطلع الوفد على سير وكالة غوث وتشغيل الالجئين، كما والتقي ممثلي المفوضية العليا 

اً عن كامل لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة وما تقدمه للتخفيف من معاناة الجئي العراق، معرب
  .دعمه للمنظمة

  7/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  من الدوليلى مجلس األإنه سيحيل تقرير غولدستون أكي مون يعلن  .54
علن االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون الليلة الماضية، انه سيحيل فـي اقـرب                أ): معا (–بيت لحم   

من الـدولي   لى مجلس األ  إ في قطاع غزة     وقت ممكن تقرير غولدستون حول الحرب االسرائيلية االخيرة       
  .تنفيذا للقرار الذي اتخذته اول امس الجمعية العامة لالمم المتحدة 

7/11/2009وكالة معاً،   
  

 أوباما يحاول إرضاء أبو مازن": هآرتس" .55
ذكرت صحيفة هآرتس أمس أن الرئيس األمريكي باراك أوباما سـيتعهد         :  عبدالجبار أبو غربية   - عمان  
ادة السلطة الفلسطينية أنه لم يطرأ تغير على موقف الواليات المتحدة بأن القدس الـشرقية ليـست                 أمام قي 

  . والبناء االستيطاني فيها كما هو الحال في مستوطنات الضفة الغربية ليس شرعيا" إسرائيل"جزءاً من 
فلـسطيني محمـود   وأضافت الصحيفة أن هذا التعهد األمريكي يهدف إلى حل أزمة الثقة بين الـرئيس ال   

عباس ووقف تهديده باعتزال الحياة السياسية، بعدما أعلن أنه ال يعتزم ترشيح نفـسه لواليـة رئاسـية                  
  .أخرى

7/11/2009عكاظ،   
  

  "إسرائيل"شكوى ضد عدم متابعة ر قرالقضاء النروجي ي .56
كبـار  أعلن القضاء النروجي أمس أنه قرر عدم متابعة شكوى رفعت بحق عدد مـن               :  أ ف ب   -أوسلو  

المسؤولين اإلسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، بتهمة ارتكاب جـرائم حـرب               
: وقالت رئيسة اإلدعاء في النيابة العامة النروجية سيري فريغـارد         . على خلفية العدوان على قطاع غزة     
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. »قاً في الوقـت الـراهن     ال نقول إنه لم تحصل جرائم حرب، بل نقول فقط إن ال داعي ألن نفتح تحقي               «
هل مهمة النروج هي حقاً أن تكون جندي العالم؟ ال نعتبر أن لدينا الموارد الضرورية لمثـل             «: وأضافت
  .»هذا الدور

أياً من األشخاص الذين استهدفتهم الشكوى ال تربطـه أي صـلة            «وقد ذكرت النيابة العامة في بيان أن        
قليالً قبل فتح تحقيق في قضايا الجرائم التي ارتكبت خارج البالد           وعلى النيابة العامة التريث     ... بالنروج

وأكدت فريغارد أن قرار النيابة ال . »من دون أن يكون المذنب مقيماً في النروج أو تربطه أي صلة بالبلد           
. »كنا سنتعرض لالنتقادات في مطلق االحوال مهما كـان الحكـم          «: ينبع من اعتبارات سياسية، وقالت    

وقال أحدهم  . حامون الذين قدموا الشكوى أنهم يعتزمون استئناف هذا القرار لدى المدعي العام           وأعلن الم 
  .»نشعر بخيبة أمل كبيرة ونعتبر أنه رأي قضائي خاطئ من جانب النيابة العامة«: كييل بريغفيلد

7/11/2009الحياة،   
 

  تعد بإتاحة الفرصة لحماس للتعبير عن وجهات نظرها " بي بي سي" .57
ـ      :  هيام حسان  - لندن موقفا مغايرا للسائد فـي     ' بي بي سي  'اتخذ مجلس أمناء هيئة االذاعة البريطانية ال

واتاحـة  ) حمـاس (المنظومة اإلعالمية الغربية وتعهد باستضافة ممثلين عن حركة المقاومة االسـالمية            
مع مبادئ وقواعـد    الفرصة لهم للتعبير عن وجهات نظر الحركة ومواقفها كلما لزم االمر وذلك تماشيا              

  .العمل المهني المتوازن الذي تلزم الهيئة نفسها به
7/11/2009القدس العربي،   

  
  مشروع قرار في الكونجرس لمنع الرئيس األمريكي من تعطيل نقل السفارة إلى القدس .58

في مجلـس الـشيوخ     " إسرائيل"أضاف مشروع قرار تشريعي تقدم به حلفاء        :  حنان البدري  -واشنطن  
ي لنقل السفارة األمريكية إلى القدس المحتلة يتضمن بنوداً جديـدة تحـول دون قيـام الـرئيس                  األمريك

  .األمريكي أو أية إدارات أمريكية قادمة بتعطيله
7/11/2009الخليج،   

  
  الضغط على مجلس األمن لتناول تقرير غولدستون تكريس لالنقسامات: أميركا .59

المحاوالت للضغط على مجلس األمن، كما يفعل       «وولف إن   قال المندوب األميركي اليخاندرو     : نيويورك
عقـد مـؤتمر    «وحذَّر مـن أن     . »، ليست بناءة  )تقرير غولدستون (هذا القرار، كي يتناول هذه المسألة       

من أجل تسليط الضوء على بلـد       ) كما يوصي القرار  (لألطراف المتعاقدة السامية في اتفاق جنيف الرابع        
 في تزايد االنقسامات، ومن الممكن أن يعيق اسـتئناف مفاوضـات الحـل              سيتسبب فقط " إسرائيل"واحد  
  . »النهائي

7/11/2009الحياة،   
  

  كوشنير يدعو عباس إلى مواصلة مسيرته نحو السالم .60
 دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الرئيس الفلـسطيني          : أ ف ب، رويترز    -واشنطن، باريس   

خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي أحمد داود أوغلـو،           » مواصلة مسيرته نحو السالم   «إلى  
سأصر على محمود عباس حتى يواصل مسيرته بمثابرة نحو السالم، أي قيام دولـة              «: وأضاف كوشنير 

وأظن أنه ال بد لذلك أن يتوقف االستيطان أو على األقل أن تستأنف المفاوضـات الـسياسية                 . فلسطينية
  . »حول المواضيع كافة

7/11/2009ياة، الح  
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   في المحاكم الدوليةمجزرة غزةالمسؤولين عن  ؤكد ضرورة محاكمةيطبيب نرويجي  .61

عرض الطبيب النرويجي مادس غيلبرت شهادته الوجدانية كانسان وطبيب عـن           :  سيمر ناصيف  -لندن  
التـي   (معاناة اهالي غزة خالل الهجوم االسرائيلي عليها في محاضرة مرفقة بالصور وبأشرطة الفيـديو             

الغـوث الطبـي    'بجامعة لندن بدعوة مـن مؤسـسة        ' يونيفرستي كوليدج 'وقدمها في كلية    ) جمعها بنفسه 
  ). يونيفرستي كوليدج(و) سواس(وجمعيتي فلسطين في كليتي ) ماب(' للفلسطينيين

إسرائيل تحاول طمس ما جرى من مذابح مقصودة لالطفال والنساء في           'واكد غيلبرت في محاضرته أن      
هاجمت مجموعة انسانية كانت في اسوأ احوالهـا انـسانياً          'جومها على غزة في مطلع هذا العام، وانها         ه

واقتصادياً وكانت بالكاد تحصل على حاجاتها الغذائية والطبية والتعليمية بسبب حـصارها وبالتـالي ال               
  .'بغزة باقل من جرائم حرب" إسرائيل"يمكن وصف ما فعلته 

 قادة العالم الذين سكتوا حول هذه المجازر او سـاهموا فـي طمـس مـسؤولية                 وفي تعليق على مواقف   
مرتكبيها او في محاولة منع وصول تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الى االمم المتحدة ومجلس االمن،               

ان الذي يصمت على مثل هذه الجرائم يحمل نفس مسؤولية مرتكبيها ويلتزم بشكل وقـح               ': قال غيبلبرت 
  .'اقفهمومباشر مو

7/11/2009القدس العربي،   
  

  قيادات فلسطينية تائهة .62
  بالل الحسن 

 ذهب أول وفد من حركة فتح إلى الصين ليتدرب على حرب العصابات، حـرب التحريـر                 1968عام  
وعند نهاية الدورة جرى تنظيم لقاء للوفد مع شو إن الي، الزعيم الـصيني الـشهير، ووزيـر                  . الشعبية

. ان الكل يعترف له، من الصينيين ومن األجانب، أنه رجل يمتلك كفـاءات متميـزة              الخارجية آنذاك، وك  
تحدث شو إن الي مع الوفد الفلسطيني، ووجه له كعادته سيالً من األسئلة عن أوضاع الفلسطينيين، وعن                 

رة إن أصعب شيء في مسي    «أوضاع االحتالل اإلسرائيلي، وعن نشاط الفدائيين، ثم حدثهم قليالً وقال لهم            
  . »النضال هو الحفاظ على الهدف النهائي

روى لي مسؤول الدورة، وكان آنذاك كادراً مستجداً في حركة فتح، وأصبح في ما بعد قائداً معروفاً، أنه                  
استمع إلى شو إن الي باهتمام، وحين سمع منه أن أصعب شيء في النضال هو الحفاظ علـى الهـدف                    

لماذا يصف هذا األمر بالصعوبة؟ هذا أمر سهل جـداً،          : ظة، وقال النهائي، استخفّ في نفسه بتلك المالح     
نحن هدفنا تحرير فلسطين بالكامل، فهل يمكن أن نتخلى عن هذا الهدف؟ إن التمسك بـه أمـر بـديهي                    
وطبيعي، وهو ملك أيدينا، فلماذا ينبهنا قائد في مستوى شو إن الي إلى صـعوبة ذلـك؟ ويتـابع هـذا                     

، لقد حدث أكثر من مرة أن رويت هذه الحادثة لزمالئـي، أحيانـاً مـستغرباً،                المسؤول الفتحاوي قائالً  
  .وأحياناً مستخفّاً بمالحظة شو إن الي

ومرت األيام تلو األيام، والسنون تلو السنون، والتجارب تلو التجارب، والحظت بالتـدريج، أن مـوقفي                
 أن الحفاظ على الهدف النهائي هـو        السلبي من مالحظة شو إن الي بدأ يتغير، وأخذت أكتشف بالتجربة          

وحين انتقلنا إلى مرحلة البحث في العالقات االستراتيجية مع العرب، وحـين انتقلنـا              . فعالً أمر صعب  
بشكل خاص إلى البحث في قضايانا االستراتيجية مع الدول والمـسؤولين األجانـب، بـدأت ألحـظ أن                  

ائي الذي حددناه ألنفسنا، ومطالبـة الجميـع لنـا          األبحاث كلها تدور حول مسألة واحدة هي الهدف النه        
أحياناً بسبب صعوبته، وأحياناً بسبب استحالته، وأحيانـاً بـسبب الواقعيـة أو             . بضرورة إعادة النظر به   

فالكل كان يطالبنا، عربـاً وأجانـب، بـأن         . المرحلية أو أهمية الحفاظ على التحالفات في الساحة الدولية        
وأدركت شيئاً فشيئاً أن ما قاله شو إن الي لم يكن مجرد            .  أو أن نعيد النظر فيه     نتخلى عن هدفنا النهائي،   
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رأي عابر، إنما كان تلخيصاً لتجربة صينية صعبة، كان هدفها تحرير الصين مـن االسـتعمار، ومـن                  
اإلقطاع، ومن الظلم االجتماعي، وسط عالم من األعداء، وعالم من األصدقاء، يطالبهم بإعـادة النظـر                

صمد الـصينيون   . فهم الكبير، بسبب صعوبته، وكي يتسنى لهم البقاء أحياء في عالم السياسة الدولية            بهد
سنوات طويلة أمام التجارب المرة، وحققوا في النهاية هدفهم الكبير، وأدركوا بالتجربة صعوبة أن يحافظ               

  .المناضلون على الهدف النهائي للنضال
ج آخر، أحياناً استجابة لمطالب الحلفاء العرب، وأحياناً رضـوخاً          ولكن التجربة الفلسطينية سارت في نه     

لضغوطات الوسطاء األجانب، فبرزت فكرة المرحلية، وبرزت فكرة الدولة على أي شبر يتم تحريـره،               
وبرزت أخيراً فكرة الدولتين، وكان كل ذلك يعني بدء التفكير العملي بالتنـازل عـن الهـدف النهـائي                   

  .للنضال
يش اليوم في ذروة هذا المنهج، حيث فكرة الدولتين هي حصان طروادة األخير، وحيث تنبت               وها نحن نع  

فلسطينية جديدة تأخذ على عاتقها الترويج لقبول الفتات الذي يعرضه الخصم الـصهيوني، أو              » قيادات«
صـبح  ولكن األخطر من كل هذا أن خصماً فلسطينيا ينمو في داخلنا، ومن داخلنـا، أ              . الخصم األميركي 

يتبنى هذه األفكار، ويصورها أنها درجة عالية من درجات النضال، حتى أصبحنا أمام تعاون أمني مـع                 
والتهمـة أنهـم    . نعتقلهم، ونعذبهم، ونحكم عليهم بالـسجن     . عدونا األساسي، وضد مناضلينا األساسيين    

يتوافر لهـم وسـيط     وربما مناضلون عجزوا عن تقديم األدلة على براءتهم من النضال، فلم            . مناضلون
  . فلسطيني، يجلب من المحتل اإلسرائيلي صك براءة من النضال

ومن واجبنا اآلن أن نستذكرها دائماً، وأن نتمسك بالهدف         . لم يفهم القادة الفلسطينيون نصيحة شو إن الي       
النهائي، وأن ندرك أن التمسك بهذا الهدف أمر صعب وشاق، ولكنه ممكن حـسب تجـارب الـشعوب                  

  .ضلة، وشعبنا واحد منهمالمنا
  6/11/2009المستقبل العربي 

  
  سيناريوهات عباس البديلة .63

  عبد الباري عطوان
كثيرة هي المرات التي اعلن فيها السيد محمود عباس االنسحاب من مهامه السياسية، اعتراضا او حردا،                

ذه يوم امس االول بعدم     كان آخرها قبل استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات بعام، ولكن قراره الذي اتخ            
  .الترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة يبدو مختلفا، وربما يكون االصعب

الرئيس عباس اتخذ هذا القرار لسببين رئيسيين، كشف احدهما في خطابه الذي اعلن فيه انـسحابه مـن                  
تراجعها عـن موقفهـا     انتخابات الرئاسة، وهو محاباة الواليات المتحدة االمريكية للحكومة االسرائيلية، و         

المعلن بضرورة تجميد االستيطان في االراضي المحتلة كافة، بما في ذلك القدس المحتلة، كشرط للعودة               
اما السبب الثاني، وكان بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، فتمثـل            . الى مفاوضات التسوية السلمية   

 الغيط وزير الخارجية، بعد زيارة نظيرتـه        في الموقف الرسمي المصري الذي عبر عنه السيد احمد ابو         
هيالري كلينتون الخاطفة الى القاهرة، وقال فيه ما معناه ان مصر تؤيد العودة الـى المفاوضـات دون                  

  .شرط تجميد االستيطان طالما ان هناك مرجعية محددة لها
زدراء شـديد،   من الواضح ان الرئيس عباس شعر ان االدارة االمريكية تخلت عنه، وتعاملت معـه بـا               

وذهبت الى ما هو ابعد من ذلك عندما اقنعت الحكومة المصرية بتبني موقفها المحابي السرائيل، األمـر                 
من دولة عربية كبرى، على حد وصف الدكتور محمد اشتيه احد           ' خيانة'الذي وجده طعنة في الظهر، او       

  .اقرب مساعديه، ولكن دون ان يسمي هذه الدولة باالسم
 االكبر التي تلقاها السيد عباس هي تلك الموجهة من السيدة كلينتون في تعليقها على قـرار                 ولعل الطعنة 

، 'موقع كـان  'من انتخابات سباق الرئاسة، عندما قالت انها ستتعامل مع الرئيس عباس في اي              ' استقالته'
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 انه رسـالة    مما يعني انها ليست اسفة كثيرا على خطوته هذه، وهو موقف مفاجئ، فسره الكثيرون على              
تقول للسيد عباس بانه اذا كان يريد الضغط عليها من اجل تغيير سياستها في محابـاة اسـرائيل، فإنـه                    

  .مخطئ الن هذه الضغوط لن تعطي ثمارها
***  

في جميع المرات السابقة التي اعتكف، او انسحب فيها السيد عباس، لم يكن الرجل االول فـي حينهـا،                   
 اسمها ياسر عرفات، يلجأ الى مصالحته في نهاية المطاف، ولكـن الـسيد              وكان يعيش تحت خيمة كبيرة    

عباس يحتل منصب الرجل االول في قمة اربع مؤسسات فلسطينية هي السلطة الفلسطينية، رئاسة اللجنة               
، ورئاسة دولة فلسطين، وفوق هـذا وذاك        'فتح'التنفيذية لمنظمة التحرير، رئاسة اللجنة المركزية لحركة        

 خيمة الرئيس عرفات وال كوفيته، االمر الذي سيجعل مسألة تراجعه عن موقفه هذا اكثر تعقيدا،                ال توجد 
  .وان كان ممكنا

خطاب الرئيس عباس الذي اعلن فيه انسحابه كان مدروسا بعناية، وحافال بالرسائل الى اكثر من جهـة،                 
 لم تكن موفقة، وجـاءت خـارج        'حماس'ويؤشر الى المستقبل، ولكن الفقرة التي تهجم فيها على حركة           

التي حاول ان يبـددها     ' نظرية المناورة 'السياق، وتنتقص من جدية قراره هذا، وتجعل البعض يميل الى           
  .وينفيها في الخطاب نفسه للتأكيد على جدية موقفه

 كان األحرى بالرئيس عباس، وبعد ان اتخذ هذا الموقف االحتجاجي القوي من الخذالن االمريكي له، ان               
وفـصائل المقاومـة    ' حمـاس 'يبقي خياراته االخرى مفتوحة، بما في ذلك خيار المصالحة مع حركـة             

وتعزيز اوراق الضغط، والتلويح بالبدائل االخـرى،       ' التكتيك السياسي 'االخرى، ولو على االقل من قبيل       
لطريـق  ولكنه لم يفعل، ولعل مردود ذلك تدخالت بعض مستشاري السوء الذين اوصـلوه الـى هـذا ا                 

المسدود بنصائحهم الملغومة بضرورة االستمرار في الرهان على عملية سلمية مغشوشة وعبثية، ووضع             
  .بيض السلطة كله في السلة االمريكية

***  
هناك عدة نقاط يجب التوقف عندها لتفسير خيارات الرئيس عبـاس فـي المـستقبل القريـب، وعـدة                   

  :الذي اوجده بخطوته تلك' فتح'كة سيناريوهات اخرى للخروج من مأزقه ومأزق حر
بات تأجيل انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي التي دعا اليها الرئيس عباس في كـانون الثـاني                : اوال

المقبل امرا مؤكدا، لعدم التأكد من جدية انسحاب عباس، ونهائية قراره هذا، وعدم وجود اي من                ) يناير(
قدم لملء الفراغ، وخوض انتخابات الرئاسـة وتـولي مـسؤولية           النافذة التي يمكن ان تت    ' فتح'شخصيات  

  .السلطة
من الواضح ان اسرائيل والواليات المتحدة، وبعض الدول العربية لم تعد تؤيـد الـرئيس عبـاس                 : ثانيا

وسلطته، بل لم تعد ترى في القضية الفلسطينية وتسويتها اولوية في الوقت الراهن، حيث بـات الملـف                  
  . وكيفية التعاطي معه هما االهمالنووي االيراني

تصاعد احتماالت الحرب في المنطقة، وتزايد التحرشات االسرائيلية بسورية وايران وحـزب اهللا،             : ثالثاً
' حمـاس 'من خالل اعتراض سفن تحمل اسلحة في عرض البحر، او الحديث عن صواريخ في حـوزة                 

اريخ متقدمة مضادة للطائرات في جنـوب       اسلحة وصو ' حزب اهللا 'يصل مداها الى تل ابيب، او تخزين        
  .لبنان
***  

اما عن السيناريوهات او الخيارات التي يمكن ان يلجأ اليها الرئيس عباس في االيام او االشهر المقبلـة                  
  :فيمكن حصرها في النقاط التالية

فعـل علـى    االستمرار في رئاسة السلطة والمواقع االخرى بعد تأجيل االنتخابات وقيـاس ردود ال            : أوالً
انسحابه، االمريكية منها على وجه الخصوص، على صعيد وقف المحاباة السـرائيل، وتقـديم بعـض                
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التنازالت للسلطة على صعيد االستيطان، وهذا امر غير ممكن، الن السيدة كلينتون عندما تراجعت عـن                
ذا لم يكن مزاجياً او     شرط تجميد االستيطان كانت تنفذ قرار مؤسسة الرئاسة االمريكية، اي ان قرارها ه            

  .شخصياً مثل قرارات معظم القادة العرب
ان تلجأ الواليات المتحدة الى استخدام سالح المال ضد السيد عباس، بحيث يعجـز عـن االيفـاء                  : ثانياً

 مليون دوالر في ميزانية السلطة، االمر الذي        400بالتزاماته المالية ودفع الرواتب، وهناك عجز مقداره        
، مما يدفعـه للتراجـع   'فتح'عباس ومكانته امام مؤيديه واعضاء حزبه الحاكم، اي حركة       يضعف موقف   

والخضوع لالمالءات االمريكية بالعودة الى مائدة المفاوضات، مسقطاً شرط تجميد االستيطان، والبحـث             
  .هللتراجع مثل تنظيم مظاهرات ومسيرات شعبية تطالبه بذلك، وتؤكد مساندتها ل' مشرفة'عن مخارج 

ان تكون واشنطن استفزته بموقفها االخير لدفعه الى خطوة االنسحاب هذه، النها تأكدت من انتهاء               : ثالثاً
دوره لبدء دور قيادة اخرى اكثر تناغماً معها، وهي قيادة السيد سالم فياض، رئيس الوزراء، الذي بـات             

  ).قوات الجنرال االمريكي دايتون (واألمن) المساعدات االمريكية(يملك اهم سالحين في يده وهما المال 
ومعروف بحرصه على كرامته الشخصية، وهناك احتمال بأن يؤدي         ' عنيد'الرئيس عباس شخص    : رابعاً

استمرار الخذالن االمريكي له الى دفعه للمضي قدماً في قراره بعدم الترشح، وربما الذهاب الـى حـل                  
ى تراجعاته السابقة، وضغوط المحيطين به باالستمرار       السلطة، ولكن هذا االحتمال يظل ضعيفاً بالنظر ال       

  .في سياسته الحالية، والعودة الى الحظيرة االمريكية مجدداً وخلق المخارج الالزمة لهذا التراجع
الذي اصر على تبني خيار المقاومـة       ' فتح'يظل احتمال االستماع الى الجناح الوطني في حركة         : خامساً

مي للمؤتمر وارداً، وفي هذه الحالة قد يتم البدء في تصعيد المقاومة السلمية مثل              المسلحة، في البيان الختا   
  .العصيان المدني والمظاهرات، وربما العودة الى الحجارة

السيد عباس، فان فرص المـصالحة      ' حرد'في حالة انسداد كل احتماالت التجاوب االمريكي مع         : سادساً
على وجه التحديد، تظل امراً وارداً، ولكن هـذا يتطلـب           ' سحما'مع فصائل المقاومة االخرى، وحركة      

تغييراً جذرياً في بنية السلطة ونهجها، وابعاد العديد من الرموز المحيطة برئيسها، وحدوث تغيير ايـضا                
  .في خطاب حركة حماس ومواقفها تجاه الرئيس عباس في هذه الحالة

***  
ن كنا نتحفظ في الذهاب بعيداً في هذه التمنيـات، الن           نتمنى ان يستمر الرئيس عباس على موقفه هذا، وا        

الرجل اقدم على خطوة صعبة، وقد تكون مكلفة جداً بالنسبة له شخصياً، الن الغرب والواليات المتحـدة                 
بالذات، استثمرت المليارات في قيادته وسلطته، وليس من السهل عليها بلع انسحابه هـذا دون رد فعـل                  

 اذا كانت قد اعدت البدائل، وتأكدت من قدرتها على فرضها ومن ثم استمرارها              قوي من جانبها اللهم اال    
  .في قيادة السلطة في مرحلة ما بعد عباس

االصرار على قرار االنسحاب قد يكون االنجاز االهم في تاريخ السيد عباس السياسي، بعـد ان انتهـت                  
لكثير من المعادالت، ليس فـي الـساحة        اجتهاداته االخرى الى فشل مخجل، ومضيه قدماً فيه قد يغير ا          

من حق الرجل ان يريح ويرتاح، ولكن السؤال االهم هو          . الفلسطينية فقط، بل في المنطقة العربية برمتها      
  عما اذا كان مسموحاً له بذلك؟

من المفارقة ان انسحاب الرئيس عباس سيؤشر لنهاية مرحلته السياسية بشكل مشرف، يمحو له بعـض                
  .ياه او معظمها، اما تراجعه فسينهيها ايضا، ولكن عكس ذلك تماماًاخطائه وخطا

  7/11/2009القدس العربي، 
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  مناورة كبيرة قد تصل إلى حد المغامرة .64
  هاني المصري

اعالن ابو مازن عن رغبته بعدم الترشح باالنتخابات الرئاسية القادمة خطوة كبيرة ستكون لها تـداعيات                
وهي يمكن  . تستهدف انقاذ طريق المفاوضات الذي وصل الى طريق مسدود        فهي مناورة كبيرة    . خطيرة

  .ان تتحول الى مغامرة اذا لم تتجاوب معها ادارة اوباما وتنقذ عملية السالم من االنهيار
الرد االول من االدارة االميركية خصوصا من هيالري كلينتون يوحي بأنها ليست في الوضع الذي يسمح         

 خصوصا بعد تراجعها عن وعودها      "سرائيلإ"ـغير سياستها المنحازة بشكل مطلق ل     لها او يفرض عليها ت    
  .بحل الصراع وتجميد االستيطان تجميدا تاما

اكد ابو مازن في خطابه انه رغم كونه ال يزال مؤمنا بالسالم وطريـق المفاوضـات رغـم االحبـاط                    
لجوء الى المقاومـة والوحـدة الوطنيـة        فإما ان يختار ال   : والمرارة، وجد نفسه امام خيارين، كالهما مر      

  .ومواجهة مصير ياسر عرفات والتعرض لتحميله المسؤولية عن اضاعة فرصة اوباما للسالم
وإما ان يواصل المفاوضات العقيمة وفقا للشروط االسرائيلية ما يجعله يقدم على انتحـار سياسـي،ألن                

  ).الدائمة فعليا(ود المؤقتة المفاوضات ستكون دون افق سياسي يتجاوز الدولة ذات الحد
ابو مازن لم يختار ال هذا وال ذاك وانما اختار ان يرمي بقفاز التحدي باظهار عدم الرغبـة بالترشـح،                    
  .وهذا يعطيه وقتا يستكشف فيه امكانيات احداث اختراق بالطريق المسدود الذي وصلت اليه المفاوضات

  .منظمة بالتمسك بأبو مازن كمرشح وحيد للرئاسةوال" فتح"عدم الرغبة بالترشح استدعت موقفا من 
فاالنتخابات كان من المشكوك عقدها     . وفي حال اصراره على ذلك يمكن ان يؤدي الى تأجيل االنتخابات          

في ظل االنقسام وعدم توفر الوفاق الوطني وال شمولية اجرائها في الضفة الغربية وغزة والقـدس قبـل                  
بعدة جدا، ألن االنتخابات دون مفاوضات وال افـق سياسـي تفقـد      خطوة ابو مازن، واصبحت اآلن مست     

  .جزءا مهما من دوافعها واهدافها
فإذا اصر عليها سـيكون     . تأسيسا على ما سبق، فإن خطوة ابو مازن تضعنا في وضع انتظاري صعب            

ـ                ار رئيس تصريف اعمال لحين اجراء االنتخابات او قيام المجلس المركزي بتأجيـل االنتخابـات باختي
  .رئيس آخر للسلطة او ببقاء ابو مازن في موقعه اال ان يقضي اهللا امرا كان مفعوال

واذا تراجع ابو مازن بعد حصوله على انجاز يمكنه من استئناف المفاوضات فهـذا سـيقويه وسـيجعل                  
  .اجراء االنتخابات ممكنا

ي سيكون مطالبـا باختيـار      واذا تراجع دون انجاز سياسي استجابة للضغط الفتحاوي والفصائلي والشعب         
  .طريق آخر غير طريق المفاوضات ألنه اذا استأنف المفاوضات العقيمة سيفقد مصداقيته

نحن اآلن في وضع غريب عجيب ال نعرف فيه هل ستكون هناك انتخابات او ال، ام هل ستكون هنـاك                    
همتـه تـصريف    مصالحة او ال، وهل ستكون هناك مفاوضات او ال، وفي ظل رئيس فعلي او رئيس م               

علما ان الرئيس هدد باتخاذ خطوات اخرى والتي قد تمـس           . االعمال لحين انتخاب او تكليف رئيس آخر      
  .مواقعه االخرى كرئيس للمنظمة والدولة الفلسطينية وحركة فتح

ان رفض الرئيس ابو مازن الخضوع للضغوط االميركية واالسرائيلية الستئناف المفاوضات دون شروط             
 تجميد االستيطان، وتحديد مرجعية واضحة وملزمة لعملية السالم، موقف وطنـي يـستحق              مسبقة ودون 

الدعم والثناء من الجميع، بما فيهم حركة حماس، التي من المفترض ان تتخذ موقفا مسؤوال يفتح البـاب                  
  .واسعا لتحقيق المصالحة

مـن وصـول طريـق      نقطة الضعف في خطاب ابو مازن، انه لم يستنتج االسـتنتاجات الـضرورية              
المفاوضات الى طريق مسدود، والتي على رأسها ضرورة فتح الباب امام خيارات اخرى تقـوم علـى                 
تجميع اوراق القوة الفلسطينية والعربية والدولية بما يضمن احداث الضغط الالزم على االدارة االميركية              
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فلسطينية، وهـذا امـر ال يمكـن        واسرائيل حتى تستجيبا لمتطلبات ايجاد حل يحقق الحقوق واالهداف ال         
  .تحقيقه بعدم الترشح وانما باعتماد خيار جديد يتطلب كفاح طويل ومرير

ان أبو مازن من حقه الشخصي ان يترشح او ال يترشح ولكن من واجبه وواجب الفلسطينيين جميعـا ان                   
حيد وتعبئة الـشعب    يفتحوا االبواب امام خيارات اخرى ال تعتمد على المفاوضات لوحدها، وانما على تو            

الفلسطيني في جميع اماكن تواجده على اساس اعادة االعتبار للبرنامج الوطني، برنامج العودة وتقريـر               
المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، برنامج الدفاع عن مصالح وحقوق الفلسطينيين اينمـا              

لصراع الى طبيعته االصـلية بحيـث يـتم         برنامج اعادة ا  .  والشتات 1948تواجدوا، بما في ذلك داخل      
اعتماد المقاومة الشعبية واستعادة البعد العربي واالسالمي والدولي للقضية الفلسطينية، واللجوء الى االمم             
المتحدة ومجلس األمن والقانون الدولي لمالحقة اسرائيل على احتاللها وجرائمها في المحـاكم الدوليـة               

  .قوبات عليهاوالوطنية، ومقاطعتها وفرض الع
ان الرئيس من حقه أال يترشح عندما يفتح باب الترشيح، وهو لم يفتح حتى اآلن وقد ال يفتح اذا تم تأجيل                     

تأجيل االنتخابات  . االنتخابات بقرار من المجلس المركزي المقرر اي يعقد اجتماعا في نهاية الشهر القادم            
نفيذ المرسوم الرئاسـي بـإجراء االنتخابـات فـي          يمكن ان يستند الى عدم قدرة لجنة االنتخابات على ت         

والرئيس من حقه ان يستقيل من كافة مناصبه ولكنه بحاجة حتى تكون استقالته مـن               . موعدها الدستوري 
  .الرئاسة نافذة الى موافقة ثلثي المجلس التشريعي المشلول منذ فترة طويلة

 القادم طرطورا يوافق على مفاوضات الـى        ان المطلوب اسرائيليا واميركيا ان يكون الرئيس الفلسطيني       
وهذا ما رفضه ابو مازن، وما سيرفـضه اي رئـيس           . االبد او على دولة الكانتونات المقطعة االوصال      

  .وطني آخر
ان هذا الموقف قد يمنع أي شخص من الترشح لالنتخابات الرئاسية القادمة، واذا ترشح احد وفاز سيكون                 

 ابو مازن، مثلما كان من الصعب على ابو مازن ان يقبل ما رفـضه               من الصعب جدا ان يقبل ما رفضه      
  .ياسر عرفات في كامب ديفيد

ان الوضع السياسي الفلسطيني اصبح معقدا جدا، وكل شيء بحاجة الى اعادة نظر، والخالص الـوطني                
  ..!!لن يكون اال ببلورة استراتيجية قادرة على تحقيق االهداف الوطنية 

 7/11/2009األيام، فلسطين، 
  

  أبو مازن يخلف عباس .65
  باسم سكجها

أطرف ما سمعت من ردود الفعل على تنحي رئيس السلطة الفلسطينية تصريح على لسان مسؤول فـي                 
إذا لم يرشّح محمود عباس نفسه للرئاسة فسيكون مرشّحنا أبو مازن، أما أهم ما سمعت فهـو                 : فتح ، قال  

ستظّل تتعامل مع محمود عباس بصرف النظـر عـن طبيعـة            تصريح هيالري كلينتون التي قالت إنّها       
  .المنصب الذي يشغله

وقد خرجت مظاهرات باهتة في رام اهللا تطالب محمود عباس بالعودة عن قراره ، ال تُذكّر في حال من                   
األحوال بمظاهرات القاهرة في التاسع من يونيو بعد تنحي عبد الناصر ، ولكنّها تُذكّرني بمشهد جـرى                 

 حين حشر الراحل ياسر عرفات في الزاوية من معارضـيه ،            1984ر الثقافة في عمان في العام       في قص 
فأعلن على المايكروفون أنّه سينسحب من قيادة المنظمة ، وخرج من القاعة بطريقة مـسرحية ، ولكنّـه         

  ".الضغوطات"عاد بعد قليل من 
ل له حلفاؤه قبل خـصومه اإلتّهامـات ،         محمود عباس تعرض لهجومات حادة في اآلونة األخيرة ، وكا         

وخصوصاً بعد تأجيل بحث تقرير غولدستون ، وال ينسى المشاهد العربي ما قاله رئـيس وزراء قطـر                  
حول عدم حضور أبو مازن قمة الدوحة في العام الماضي خالل حرب غزة ، ومن الطبيعي أن يعـيش                   
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رى مشروعه يفـشل لـسبب تخلّـي حلفائـه          الرجل في حالة نفسية صعبة هذه األيام وخصوصاً وهو ي         
  .الداخليين والدوليين عنه

على أن األمر يتعلّق هنا بالقضية الفلسطينية ، ال بالحالة النفسية أو المزاجية لشخص مهما كبر قـدره ،                   
وعلى محمود عباس أن يعترف بأن مشروع أوسلو مات قبل سنوات ، وألنّه كان عرابه األول فعليه أن                  

 الناس هذا الموت ، ال أن يعلن التنحي أو عدم التجديد ، فهكذا يتصرف القادة فـي المفاصـل                    يعلن على 
 محمود عباس"سيخلف " أبو مازن"التاريخية ، وتظّل قناعتنا موجودة بأن"،  

  7/11/2009الدستور، 
  

   رجل أم نهاية مرحلة؟نهاية .66
  عريب الرنتاوي

ذهول ، فاستقالة الرئيس أو عدم استقالته ، ظلت على مائدة           لم تصعق الدهشة أحدا ، ولم يصب أي منا بال         
البحث والتداول منذ أن عرفناه في موقع متقدم في سلم القيادة الفلسطينية ، وباألخص منذ أن حمل لقـب                   
أول رئيس للوزراء في فلسطين ، وربما لهذا السبب بالذات ، وفيما يشبه الرد على ظنونـا وشـكوكنا ،                    

  .هذه المرة" عن جد"، بل خطوة " ال مساومة وال مناورة سياسية" بأنها وصف الرئيس خطوته
، ولـم تكلـف     " عدم التنحـي  "لم تخرج الجماهير الفلسطينية بالماليين إلى الشوارع لتطلب من رئيسها           

نفسها عناء تنظيم تحركات جماهيرية مؤثرة لثني الرئيس عن نيتـه وقـراره ،              " العمود الفقري "الحركة  
يد للذاكرة جانبا وإن محدودا ، من المشهد األكثر شهرة في تاريخنا الشخصي ، فـي العـام                  وبصورة تع 

المثخن " الريس" ومن القاهرة بالذات ، عندما شقّت ماليين الحناجر المصرية عنان السماء مطالبة              1967
 حصل بـاألمس ،     كل ما ... بجراح الهزيمة القاسية ، بعدم التنحي ، ومجددة االلتزام بالكفاح خلف قيادته           

 من أشخاص وعـائالت فلـسطينية       SMSأن تلفزيون فلسطين الرسمي خصص شريطا لعرض رسائل         
  تجدد بيعتها للرئيس ؟،

يبدو أن الجميع سئموا هذا المشهد من مسرحية يجري عرضها منذ سنوات طوال ، يبدو أن الجميع سئم                  
السابق ببسالة للمجيء بمحمود عبـاس      ، حتى واشنطن التي قاتل رئيسها       " حرده"ضعف الرجل وتردده و   

" مرحلة ما بعد أبـو مـازن      "رئيسا للوزراء زمن ياسر عرفات ، سارعت وزيرة خارجيتها بفتح صفحة            
رابطة محاربي  "، وال أدري إن كان ذلك يشمل رئاسة         " ستعمل معه في أي موقع يشغله     "حين قالت بأنها    
  ".لمفاوضات حياةالجمعية الفلسطينية ألنصار ا"أو " أوسلو القدامى

ليست نهاية رجل بحال من األحوال ، بل نهاية حقبة حملت اسم رجل بامتياز ، بعد أن مثلهـا أخلـص                     
هي نهاية مشوار وطريق ونهج ، لن تنفع معه المداورة والمنـاورة ،             ...تمثيل وعبر عنها بكل جوارحه    

  .وتلبيس الطواقي واألقنعةولن تخرجنا من ذيولها المدمرة لعبة تداول األسماء وتغيير الوجوه 
نحـن  ...لسنا بحاجة للرئيس عباس ليقول لنا من سيخلفه في موقعه ، أو باألحرى في مواقعه الوظيفيـة                

بحاجة للرئيس عباس ليخبرنا مرة واحدة فقط ، بأنه حاول وفشل ، وأن خالص الشعب يكمن في تغييـر                   
 في وقفة مصارحة مع شـعبه ، تتخطـى          الطريق وليس في تبديل الرفيق ، نريد أن نرى الرئيس عباس          

  .شخصه الكريم إلى سياساته وأقواله وأفعاله ورهاناته
باستثناء إعالن الرغبة في االستنكاف والتعبير بمرارة عن مشاعر اليأس واإلحباط ، لم يقل لنا الـرئيس                 

ـ         ل بـأن رهاناتـه     ، بل انه لم يتردد عن القـو       " الوصية السياسية "شيئا ، لم يترك لنا ما يمكن تسميته ب
، " الدولتين"وخياراته لم تتبدد كليا بعد ، وأبى إال أن يذكرنا بأن هناك فرصة ما زالت ماثلة ، إلنقاذ حل                    

فإن كان الحال كذلك لماذا تستعجل الرحيل ياسيادة الرئيس ، لماذا ال تبقى في موقعك ، أقله الستنفاد آخر                   
  .صة أو طيف فرصةالفرص ، وأنت الذي لم تتوان عن مطاردة كل فر
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هل هناك فرصة حقا ، أم هي المكابرة والخشية من إعالن الفشل واالعتراف به ؟ هل هناك فرصـة أم                    
للنزول عند رغبة الرفاق واالخوة ونداءات الماليـين ورجائهـا          "هي محاولة أخيرة لترك الباب مفتوحا       

 يطارد عباس حتى وهو يحـزم       هل هناك فرصة حقا أم هو شبح حماس       "... بالعودة عن قرار االستنكاف   
حقائبه مغادرا مسرح السياسة والعمل السياسي؟ وحرص األخير على تجريده من أي فرصة للـشماتة أو                

  تسجيل النقاط؟
ـ        في حياة الحركة الوطنية الفلسطينية     " الحقبة العباسية "من  " الهزيع األخير "أيا يكن من أمر ، فنحن نمر ب

قد انتهت إلى غير    " العباسية"ال ، على أنه من السابق ألوانه القول بأن          ، وهي على أية حال ، لم تدم طوي        
رجعة ، فالرئيس عباس لم يتنح ولم يقدم استقالته ، وهو عبر عن رغبة بعدم الترشح فـي االنتخابـات                    
المقبلة ، واالنتخابات لم تقرر بعد ، وثمة من يرجح إرجاءها على إجرائها في موعدها المقرر بموجـب                  

حكومـة تـصريف    "و" رئيس تـصريف أعمـال    "م الرئاسي ، وقد نواجه وضعا يكون لنا فيه ،           المرسو
، في سابقة لم تعرفها نظم العالم السياسية برمته ، وقد يأتينا من يخلف عبـاس وينتمـي إلـى                    " األعمال

  .من دون عباس" العباسية"مدرسته ، فيكون امتدادا له ، وتمديدا لـ
  7/11/2009الدستور، 

  
  ضغط على اوباماعباس ي .67

  آفي يسسخروف وعاموس هرئيل
، أعلن امس انه ال يعتزم التنافس فـي االنتخابـات           )ابو مازن (رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس      

ابو مازن ومقربيه وجهوا انتقادا حادا علـى      . 2010 كانون الثاني    24القادمة للرئاسة، المزمع عقدها في      
  . سة الرئيس براك اوبامانحو خاص لالدارة االمريكية برئا

في ختام يوم مليء بالشائعات عقد ابو مازن مؤتمرا صحفيا في المقاطعة فـي رام اهللا والقـى خطابـا                    
وبعد أن قال انه نـشر مرسـوما        . استعرض فيه احداث اساسية في التاريخ الفلسطيني والمسيرة السلمية        

ابلغت اللجنـة   "دس وفي غزة، روى بان      رئاسيا منذ وقت قصير عن انتخابات في الضفة، في شرقي الق          
ليـست  . ف واللجنة المركزية لفتح عدم رغبتي في طرح ترشيحي لالنتخابات الرئاسية          .ت.التنفيذية لـ م  

قلت لهم ان هنـاك خطـوات اخـرى         . آمل أن يفهموا موقفي   . "، قال ابو مازن   "هذه مناورة أن مساومة   
  . ما يقصدولكنه لم يفصل في ". سأتخذها في الوقت المناسبة

في المقاطعة ساد أمس حرج كبير في اوساط الصحافيين والمحللين ولكن ايض في اوساط رجال عبـاس                 
الصيغة الغامضة نسبيا التي اختارها، تترك له ظـاهرا المجـال           . حول شائعات عن الخطوة التي اتخذها     

توقعون أن يغير ابـو     معظم مسؤولي فتح والسلطة ممن تحدثوا في الموضوع، اوضحوا بانهم ي          . للتراجع
في المدينة لم تـسجل حركـة       . مازن قراره وان ليس في نيته تعيين أي مرشح آخر لالنتخابات الرئاسية           

خاصة في ضوء الخطاب، وفي المقاطعة وان كان ممكنا للمرء أن يشعر ببعض التوتر بين رجال ابـو                  
 نفسه، بدا عنـدما دخـل القاعـة         ال تبدو اجواء عسيرة وحتى عباس     . مازن، ولكن ليس دراما استثنائية    

  . مبتسما
فور انتهاء كلمة عباس تبين للحاضرين بان في نيته البقاء في منصبه حتى موعد االنتخابات التي لـيس                  
واضحا اذا كانت ستنفذ في ضوء معارضة حماس اجراءها في غزة، والمشاكل المتوقعة لها في شـرقي                 

 ساعات الظهيرة فصاعدا، ادعى بان رئيس الـسلطة         ومع ذلك، فان كل من تحدث معه امس من        . القدس
  . الفلسطينية بدا قاطعا في عدم التنافس في االنتخابات على الرئاسة

ولكن رسـالة  . توقعات ابو مازن من حكومة نتنياهو قليلة  . يبدو ان السبب المركزي لقراره ليس اسرائيل      
ن ادارة اوباما بالذات، التي حلـت ذكـرى         لشدة المفارقة، فا  . بيان عباس امس موجهة لالذان االمريكية     

الى بيان عدم الترشيح االستثنائي مـن       " المؤيدة للفلسطينيين "السنة على انتخابه أول أمس، ادت بسياستها        
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قدرنا المواقف المعلنة للواليات المتحـدة فـي موضـوع          "في حديثه اشار ابو مازن الى ان        . ابو مازن 
المـشكلة هـي اسـرائيل      . ئنا من محاباتهم للمواقف االسـرائيلية     ولكن فوج . المستوطنات وتهويد القدس  

  . ، قال رئيس السلطة، ولكنه قصد في واقع االمر ادارة اوباما"ومواقفها
وشرح مقربوه بان تصريحات وزيرة الخارجية هيالري كلينتون التي تثني على الموقف االسرائيلي فـي               

مبعوث االمريكي الخاص الى الشرق االوسط جـورج        موضوع كبح البناء، وكذا االقتراح الذي طرحه ال       
ميتشيل على الفلسطينيين فاجأ ابو مازن والسلطة الفلسطينية الذين سمعوا حتى ذلك الحـين مـن االدارة                 

ايضاح كلينتون في اثناء زيارتها الى مصر بان الواليات المتحـدة ال تـرى فـي                . اسنادا كامال لمواقفه  
. عباس يشعر بـان االدارة االمريكيـة خانتـه        . يا من ناحية ابو مازن    المستوطنات شرعية، لم يكن كاف    

واشنطن، في تصريحاتها المتشددة في موضوع المستوطنات والمواقف غير المساومة التي طرحتها على             
. اسرائيل، هي التي دفعت عباس الى اشتراط المفاوضات بتجميد البناء بما في ذلك في شـرقي القـدس                 

  .  موقفها اكتشف ابو مازن بانه بقي وحيدا دون اسناد امريكيوعندما غيرت االدارة
حاليا، خطوة ابو مازن ال تعتبر في رام اهللا مثابة مناورة فقط، ولكنها ترمي بال ريب الى خلـق ضـغط                

وذلك، ضمن امور اخرى في ضوء غياب خلف مناسب في فتح يمكنـه أن              . امريكي اكبر على اسرائيل   
هذه خطوة جدية مع رسالة واضـحة للواليـات         .  الرئاسة امام مرشح حماس    يتنافس في االنتخابات على   

كي يغير عباس قراره مطلوب من واشنطن ان تحقق نتائج في االتصاالت مع االسرائيليين فـي           . المتحدة
وباالساس في كل ما يتعلق بشرقي      (بدون انجازات امريكية ذات مغزى      . موضوع البناء في المستوطنات   

وحتى في مثل هذه الحالة، مشكوك أن تخرج االنتخابات الى حيز           . و مازن لن يغير قراره    ، فان اب  )القدس
السيناريو الوحيد الذي من شأنه أن يـسرق كـل          . التنفيذ، وابو مازن سيواصل مهام منصبه لفترة معينة       

  . االوراق، هو استقالة عباس من منصبه مما يترك السلطة دون رئيس وعمليا دون زعامة
فقد قال مصدر أمني    . االمن عقبوا أمس بشك مشوب ببعض القلق على تصريح رئيس السلطة          في جهاز   

اعلن بانه ال يطرح ترشيحه النتخابات على أي حال لـن           "كبير، قلل من اهمية خطوة عباس، ان الرئيس         
وحسب اقواله يبدو أن خطوة عباس هي منـاورة، هـدفها االسـاس دفـع االدارة                ". تعقد على االطالق  

  . ريكية للضغط على اسرائيل وفرض تنازالت عليها في المفاوضات السياسيةاالم
مصادر سياسية اخرى ذكرت أنه في الوقت الذي يعلن فيه عباس عن عدم تنافسه مـرة اخـرى  علـى       

ف، مصدر الـصالحيات االسـاس   .ت.منصب رئيس السلطة، فانه ال يستقيل من مناصبه في فتح وفي م     
تحتمل امكانية انه في ظل غياب اتفاق بين فتح وحماس على عقد انتخابات جديدة              وبرأيهم، دوما   . لمكانته

 دون تغيير   –للرئيس  ) وفي واقع االمر شبه الدائم    (وموعدها، فان عباس سيصبح القائم باالعمال المؤقت        
  . جوهري عن مكانته اليوم

 ستتخذ وفقا لحجم التنـازالت      في اسرائيل يعتقدون انه تبقى لعباس زمن ومجال للمناورة، وان القرارات          
واضافت المصادر بانـه ال ينبغـي اسـتبعاد         . التي تنجح السلطة في انتزاعها من اسرائيل واالمريكيين       

 أي يستجيب لمطالب النشطاء الميـدانيين ويتراجـع عـن           –امكانية ان يقبل عباس اخيرا بحكم الحركة        
قيادة "اون مع خطوة االنتخابات وعليه فان       وذكرت هذه المصادر بان حماس على أي حال ال تتع         . قراره

  ". السلطة تلعب الشطرنج مع نفسها في كل هذا التردد
رجال االمن الذين شاهدوا ما بث من رام اهللا امس أبدوا مالحظة بانه يظهر على نحـو بـارز غيـاب                     

 مقلـق   وحسب اقوالهم، يوجد اساسا جانب    . احساس الفزع في قيادة فتح والسلطة في ضوء خطوة عباس         
أن ينخرط اعالن عباس، الى جانب الخط االيديولوجي االكثر تصلبا الذي يعرضه كبار رجـاالت               : واحد

محليا الضطرابات مثل اضطرابات الحرم تؤدي فـي نهايـة          " مطلقا"فتح مؤخرا تجاه اسرائيل، ليصبحا      
  . المطاف الى موجة عنف جديدة
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سيناريو طرح منذ تشرين الثاني من العام الماضـي،         من زاوية نظر اسرائيلية، اعالن عباس هو تحقيق ل        
الخالف الفلسطيني الداخلي في هذا الشأن ذاب في نهاية المطاف،          . حول الجدار عن انتهاء والية الرئيس     

في خطوة الـرئيس    . في غزة التي اجتذبت معظم االنتباه     " رصاص مصبوب "وال سيما على خلفية حملة      
 بسبب انعدام اليقين الذي سيسود، االمكانيـة الكامنـة          – عدم االستقرار    يكمن كما اسلفنا، خطر ما لتفاقم     

لمعارك الخالفة في فتح وامكانية أن تشعر حماس بضعف لدى خصمها فتحاول اسـتغالله مـن خـالل                  
  . استفزازات في الضفة

   "هآرتس"
  6/11/2009وكالة سما، 

  
  المشكلة في النهج وليست في الشخص.. عباس والرئاسة 

  لزعاترةياسر ا
عندما يلوح محمود عباس بعدم الرغبة في الترشح للرئاسة ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا عـن   

لحركة فتح ورئـيس اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة          " القائد العام "المناصب األخرى التي يمسك بها ، أعني        
  التحرير؟،

رئيس عباس ، أم في النهج الذي يتبنـاه؟         هل المشكلة الفلسطينية هي في شخص ال      : أما السؤال األهم فهو   
وهل إذا رحل عن الرئاسة ، رئاسة السلطة ، سيرحل عن المناصب األخرى ، وهل سيفقد تأثيره علـى                   

  مسار تلك السلطة والبرنامج الذي قامت على أساسه؟،
ـ                    شعب هل السلطة هي ممثل الشعب الفلسطيني ، أم منظمة التحرير؟ األكيد أن السلطة ال تمثـل كـل ال

، ) تمثيلها ناقص في غياب حماس والجهاد     (الفلسطيني ، والمنظمة هي التي تزعم تمثيل كل الفلسطينيين          
  فهل سيتركها هي األخرى وكذلك حال حركة فتح؟،

في تقديري أن الرجل لن ينفذ تهديده بعدم الترشح للرئاسة ، وقد نتابع ذات السيناريو الذي تابعناه عربيا                  
التي تطالبه بالعودة عـن قـراره ، مـع          ) خرج بعضها (عض المظاهرات المبرمجة    ، وبالطبع بخروج ب   

، ) هو رئيس بقرار غير مسبوق من الجامعة العربية بعد انتهاء واليته،،          (ضغط معلن من الدول العربية      
  .فضال عن ضغوط غربية ، السيما إذا كان باإلمكان منحه بعض التنازالت الشكلية

يني أن يضغط على اإلسرائيليين ، فعليه أن يلوح بشكل جـدي وحقيقـي بحـّل                إذا أراد الرئيس الفلسط   
السلطة وحرمانهم من المكاسب التي ترتبت على وجودها ، وهي مكاسب أمنيـة وسياسـية واقتـصادية                 

الذي يمكـن أن يـضغط علـى        " السيناريو الكابوس "كبيرة ، بل كبيرة جدا ، وسيناريو حّل السلطة هو           
وجدير بالذكر أن محمود عباس وحده هو الذي يمكنه اتخاذ قرار مـن       . ي شيء آخر  أعصابهم أكثر من أ   

  .هذا النوع ، وبالطبع بوصفه رئيس فتح والمنظمة التي صنعت تلك السلطة وتدرك حقيقتها عن كثب
في خطابه لم يغير الرجل شيئا في النهج ، فهو تحدث عن عدم الرغبة في الترشح ، ما يعني أنه سيرعى                     

 آخر بوصفه رئيس حركة فتح ، وبالتالي سيبقى مسار السلطة الفلسطينية على حاله ، أعني مسار                 مرشحا
الدولة المؤقتة والسالم االقتصادي الذي يريده نتنياهو ، وبالتالي ستتواصل اللعبة كما هي ، وستتواصـل                

  .المفاوضات من جديد ، بصرف النظر عن مداها الزمني
ستيطان ، ونحن نعلم أن شرط وقفه لم يكن يوما من شروطه للتفاوض ،              في خطابه تحدث الرئيس عن اال     

ثم تحـدث عـن     . بدليل تجربته بعد أوسلو وأنابوليس ، ولوال تبني أوباما للشرط المذكور ، لما تبناه هو              
شروط الدولة بكل تفاصيلها ، ونحن نعلم أن تفاهماته مع أولمرت كانت أقل بكثير من تلك الشروط لوال                  

خطاب يبحث عن ثقة النـاس وتعـاطفهم بعـد          . والنتيجة أننا إزاء خطاب شخصي ال أكثر      . لقدسعقدة ا 
الحظوا التعنت ، لكأن كل الـشعب وقـواه         (فضيحة غولدستون التي أصر على صواب رؤيته تجاههها         
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نذ لصالح القضية م  ) السياسي طبعا (، وإال فما معنى أن يتحدث للمرة األولى عن نضاله           ) كانوا على خطأ  
  كان طفال في صفد ، ومن ثم حديثه عن التجريح الشخصي والمزايدة؟،

يذكّرنا هذا الخطاب بخطاب مشابه لرئيس عربي قبل سنوات قليلة علقنا عليه في اليوم التالي مـراهنين                 
على أنه سيعود عن كالمه بعد مسرحية مظاهرات شعبية تطالبه بالترشح من جديد ، وكذلك الحال مـع                  

  .ر ، وابن رئيس ثالثابن رئيس آخ
مع ذلك ، وبعيدا عن حقيقة ما إذا كان سيرشح نفسه أم ال ، فإن المشكلة كما قلنا هي في النهج ، وإذا لم                        
يقرر هو ال غيره تغيير النهج ، أو االستقالة من مناصبه األخرى مع إعالن فشل المسار برمتـه ، فـإن          

نتنياهو على وقف االستيطان ومـن ثـم العـودة إلـى            األمر سيكون بال أية قيمة ، مع العلم أن موافقة           
التفاوض لن يغير شيئا على أرض الواقع ، إذ ماذا بقي لالسيتطان حتى يلتهمه بعد كل الذي التهمه خالل                   

  عقود تاركا الدولة الفلسطينية العتيدة عبارة عن كانتونات بائسة ستربطها الجسور واألنفاق؟،
خ بالفعل ، فليخرج خارج فلسطين أو يلتزم المقاطعة معلنا حّل الـسلطة             إذا أراد الرئيس أن يدخل التاري     

بالكامل ، والعودة إلى برنامج المقاومة ، وعندها سيجد الشعب الفلسطيني وكل قواه معه من دون تردد ،                  
أما المناورة على الطريقة العربية المعروفة فلن تفضي إال إلى مزيد من االنفضاض عنه وعن برنامجـه                 

  .نفي آ
  7/11/2009الدستور، 

  
  معنى أن يستقيل أبو مازن .68

  عصام نعمان
كانت وسائل اإلعالم الصهيونية أكدت أن محمود عباس هدد باالستقالة من منصبه، وأن باراك أوباما 

  !أجهزة إعالم السلطة الفلسطينية نفت صحة هذه المعلومة وكأنها تهمة. تدخل شخصياً لثنيه عنها
" محضر"تشيكو مناشيه ومن " اإلسرائيلي"اسل السياسي للقناة العاشرة في التلفزيون يستفاد من رواية المر

لمكالمتين هاتفيتين أجراهما أبو مازن مع البيت االبيض، قبل اجتماعه مع " يديعوت أحرونوت"صحيفة 
فيه من هيالري كلينتون في نهاية األسبوع الماضي، أن الرئيس الفلسطيني شكا من أوباما إليه وعما هو 

أنتم ال تريدون أن اؤلف حكومة وحدة وطنية، ! أنا ال أدري ماذا تريدون مني: "قال له. ضيق ويأس
، وفي الوقت نفسه تتيحون لنتنياهو مواصلة "حماس"وتضغطون علي كي ال أوقِّع اتفاق المصالحة مع 

عاصمة األبدية لليهود؟ ماذا تريدون مني أن أبحث في المفاوضات؟ عن كون القدس ال. سياسة االستيطان
حشرتموني في الزاوية، ولم تتركوا " حماس"و" إسرائيل"أنت و. سيدي الرئيس، ال أستطيع أن أتحمل أكثر

  ".أنا يائس من الوضع. أمامي أي مساحة للتحرك
ذلك أن أبا مازن ومساعديه يقولون في . ال حاجة لنفي صحة هذا الكالم من طرف وسائل إعالم السلطة

هم يرددون أن العملية السياسية .  الخاصة والعامة مثل هذا الكالم واكثر منه صراحةً منذ أشهرمجالسهم
تراوح مكانها، ويعتبون على االمريكيين ألنهم تخلّوا عنهم وخضعوا إلمالءات نتنياهو، ويعترفون بأن 

ل لوح أبو مازن ولكن، ه. قبولهم ضغط واشنطن لسحب دعمهم لتقرير غولدستون ألحق بعباس أذى بالغاً
ديوان رئيس الحكومة أصدر . فعال باالستقالة؟ أوساط نتنياهو ال تؤكد تهديد عباس باالستقالة وال تنفيه

أي (من المؤسف أن خطواتهم "رواية االستقالة جاء فيه أنه " اإلسرائيلية"بياناً غداة تناقل وسائل اإلعالم 
  ".ملية السياسيةالسياسية المكشوفة تُثقل على الع) الفلسطينيين

هم . الفلسطينيون المعارضون لعباس وحكومته ال يصدقون أن عباس هدد باإلستقالة او انه يعنيها فعال
يعتقدون أن أبا مازن أحرق جسوره معهم وما عاد في وسعه أن يتراجع عما انتهى إليه من مواقف 

   إلى غزة؟...إلى أين تريدونه أن يلجأ اذا استقال: يتساءلون بتهكم. وأفعال
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ومع ذلك فقد . االمريكيون انزعجوا من رواية االستقالة وربما استبعدوا أن يقدم عليها أبو مازن فعال
فوق ". االستقالة"حرص أوباما على االتصال به شخصياً وتهدئته مع تكرار الوعود له لطمأنته وثنيه عن 

عندما تجتمع بهم في المغرب بأن ذلك، طلب إلى وزيرة خارجيته أن تطمئن وزراء الخارجية العرب 
إدارته ما زالت على موقفها الرافض لالستيطان، وانها تريد فقط أالّ يكون وقف االستيطان شرطاً 
الستئناف المفاوضات، كما طلب منها نقل رسالة اليهم بضرورة تشديد الدعم للرئيس الفلسطيني، على 

  ".حماس"المستويين االقتصادي والسياسي، في وجه 
د اجتماع كلينتون بنتنياهو وتراجعها عن مطلب وقف االستيطان بدعوى عدم جواز وضع شروط بع

  الستئناف المفاوضات، ماذا تراها تعني استقالة محمود عباس لو أنه فكّر في تقديمها فعالً؟
اً في ال مغاالة في القول إن استقالة الرئيس الفلسطيني هي أشد أسلحة الفلسطينيين فعاليةً لو كان جاد

فهي تحمل معاني ودالالت كثيرة شديدة األهمية من شأنها دفع ادارة أوباما إلى اتخاذ تدابير . استعمالها
  .فاعلة من أجل تداركها والحؤول دون أن تأخذ مداها

أول المعاني والدالالت أن أمريكا ستخسر أحد أبرز أصدقائها الموثوقين في الساحة الفلسطينية ما يشكّل 
  .ية للرئيس أوباما ورصيده السياسي، المحلي واإلقليميضربة قاس

ثانيها، أن استقالة عباس من شأنها القضاء على ما يسمى العملية السياسية ومعها المفاوضات التي تسعى 
  .إدارة أوباما إلى تفعيلها

  .زاالًوتزيد منظمة التحرير ه" فتح"ثالثها، أن االستقالة تجوف السلطة الفلسطينية وتُضعف حركة 
ولفصائل الخط المقاوم، " حماس"رابعها، أن خروج عباس من المشهد السياسي يشكّل انتصاراً لحركة 

  .كما يسهم في إنضاج ظروف االنتفاضة الثالثة بصرف النظر عن حظوظها في النجاح
العملية العربية التي طالما راهنت على " االعتدال"يشكّالن لطمة لدول " فتح"خامسها، أن إضعاف عباس و

  .السياسية وعلى دور أوباما المستجد في رعايتها
كل هذه المعاني والدالالت من شأنها دفع واشنطن والقاهرة والرياض إلى اتخاذ تدابير سريعة وفاعلة 

على تقديم تنازالت تكفل إنقاذ العملية السياسية لو كانت هذه العواصم متأكدة من أن " إسرائيل"لحمل 
  ولكن أين عباس من هذا الخيار؟.  استخدام اإلستقالة كورقة سياسية رافعةعباس جاد وجدي في

ثمة من يعتقد في هذه العواصم الثالث كما في رام اهللا أن مسألة استقالة عباس لم تطو بعد، وأنها تنطوي 
من هذه الخطوات أن يهدد أبو مازن بعدم الترشح للرئاسة وأن ينفذ . على خطوات أخرى ستظهر تباعاً

على تقديم " إسرائيل"تهديده إذا ما وجد أن الواليات المتحدة لن تفعل شيئاً في الشهرين المقبلين لحمل 
يقولون إن من شأن هذه . تنازالت، أبرزها وقف االستيطان، من أجل إنقاذ العملية السياسية والمفاوضات

  ".فتح"خراج الوضع من يد الخطوة لملمة الصفوف الفلسطينية المتشرذمة من دون أن يؤدي ذلك إلى إ
" حماس"إلى ذلك، ثمة من يعتقد أن عباس قد يقوم بقلب الطاولة على األمريكيين بتوقيع مصالحة ترضي 

والجهاد اإلسالمي وتؤدي إلى اقامة حكومة وحدة وطنية قوية تتولى اإلشراف على االنتخابات التشريعية 
  . قابل األياموالرئاسية وعلى قيادة العمل الوطني الفلسطيني في

على أن أكثر الخطوات المتوقعة دراماتيكية هي أن يختار محمود عباس الوقت المناسب ليفاجىء الجميع 
  .باستقالة مدوية يضع فيها النقاط على الحروف ويحتكم إلى التاريخ

إليها، لكني أتمنى أن يمتلك أبو مازن الشجاعة والحكمة الكافيتين التخاذ أي من الخطوات الثالث المشار 
أشعر بأن الرجل أوغل كثيراً في االتجاه المعاكس، وأنه بات من الصعب جداً أن يستدير ليسير في 

  .االتجاه الصحيح
  7/11/2009الخليج، 
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 صورة .69
  

    
  .فلسطيني يرفع شارة النصر فوق جدار الفصل في بلدة نعلين في الضفة الغربية أمس

7/11/2009 السفير،   


