
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  عباس يراوغ باالستقالة وال يقول الحقيقة وسيعدل عن قراره في النهاية: لقدوميا

  "بجدية"بعدم الترشح  بأخذ رسالة عباس "األطراف الدولية"طالب يأمين عام الرئاسة 
   بمقاطعة حماسرفضه طلباًبعد  وعمرو موسىعباس   توتر العالقة بين":نت.الجزيرة"

   حماس تؤجل العمل العسكري ضد االحتالل بقرار ذاتي ليس من قبيل المهادنة: أبو مرزوق
  ن حماس والجهادتوتر بي": الحياة"مصادر لـ

   باألمن ما دام الفلسطينيون في وضع يائس"إسرائيل"لن تنعم : وباما أ
 نتنياهو مقتنع بأن السالم الدائم لن يتحقق في الدورة األولى من حكم أوباما

 "إسرائيل"منظمة التحرير تتهم 
" خارطة الطريق"بمواصلة انتهاك 

  واالستيطان وتكريس االحتالل
  

 3ص ... 

 1606 8/11/2009األحد 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1606:         العدد       8/11/2009األحد  :التاريخ

    :السلطة
 4   تبني األمم المتحدة لتقرير غولدستون يشكل انتصاراً لإلرادة الفلسطينية":التشريعي" .2
 5   بمقاطعة حماسرفضه طلباًبعد  وعمرو موسىعباس   توتر العالقة بين":نت.الجزيرة" .3
 6  يعدل عن قراره في النهايةعباس يراوغ باالستقالة وال يقول الحقيقة وس: لقدوميا .4
 6  "بجدية"بعدم الترشح  بأخذ رسالة عباس "األطراف الدولية"طالب يأمين عام الرئاسة  .5
 6   االنقسامإلنهاءعلى حماس دعم موقف عباس والدفع : الخريشةحسن  .6
 7  بقرار أمريكي كما ما حدث مع عرفاتعباس انتهى سياسياً: عوكلل طال .7
 7  باق وليس هناك انتخاباتعباس": الشرق األوسط"مصادر فلسطينية لـ .8
 8  انتهاء شهر العسل بين الفلسطينيين وأوباما .9

    
    :المقاومة

 9   حماس تؤجل العمل العسكري ضد االحتالل بقرار ذاتي ليس من قبيل المهادنة : أبو مرزوق .10
 10  "المهزلة السياسية" و"المسرحية"مشير المصري يصف عدم ترشح عباس بـ .11
 10 باس كانت مدمرة لهاقضيتنا أكبر من األشخاص وتجربة ع: الرشق .12
 11  "ال يوجد من يمأل فراغ الرئيس: "األحمد يستبعد إجراء االنتخابات في موعدها .13
 11 "عبثية المفاوضات"خطاب عباس أثبت : الديمقراطية .14
 11  "إعالن وفاة للمفاوضات"خطاب عباس األخير : حزب الشعب .15
 12  توتر بين حماس والجهاد": الحياة"مصادر لـ .16
 12   من مغبة شن حرب جديدة على غزة"إسرائيل" تحذر "سرايا القدس" .17
 13 ماس من أنصار حتسعةعتقل األجهزة األمنية في الضفة ت .18
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 13  نتنياهو مقتنع بأن السالم الدائم لن يتحقق في الدورة األولى من حكم أوباما .19
 13 نتنياهو يتعرض لضغوط من أجل اإلسراع في إتمام صفقة تبادل األسرى .20
 14 عن البرغوثي" ال عفو"و" شأن داخلي"إعالن عباس عدم ترشيح نفسه : ل أبيبت .21
 14 وزير الخارجية اإلسرائيلي يبدأ األحد زيارة لهولندا والدنمارك .22
 14  سجديد للتحقيق بجرائم االحتالل في مدينة القد زحالقة يطالب بتقرير خاص .23
    

    :األرض، الشعب
 15   مهددة باالنهياراألقصىأساسات بناء المسجد : عكرمة صبري .24
 15  يجبر أوباما على نقل السفارة األميركية إلى القدسنواب بالكونغرس يعدون قانوناً :بركات .25
 15  لمستوطنين تهاجم قريتين جنوب نابلسقطعان ا .26
 15 االحتالل يعاقب أسرى فلسطينيين بسبب الصالة ويضيق عليهم في العبادات .27
 16  األسيرات األمهات في السجون اإلسرائيلية تفوق كل تصورةمعانا: "مركز حقوقي" .28
 16  أسرى إلى األردن وغزةتسعةاالحتالل يبعد  .29
 16  أسيرا617ً تتفقد عوائل "وزارة األسرى: "غزة .30
 16  ينتظرون السفر3700 حاج من غزة وصلوا إلى جدة و800: "األوقافوزارة " .31



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1606:         العدد       8/11/2009األحد  :التاريخ

 17   العالقون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن إعاقة سفرهمطلبة غزة .32
 17 الجالية الفلسطينية في مصر تحض أبو مازن على الترشح لالنتخابات الرئاسية .33
   

   :صحة
  17 في الضفة  الخنازيربأنفلونزا فلسطينيةوفاة  .34
   

   :ثقافة
  17  قبول جامعة فلسطين في اتحاد الجامعات العربية .35
  17  مهرجان ثقافي في القدس .36
   

   : األردن
 18  أشهرتسعة طن خضار وفواكه خالل 3000 "إسرائيل"استوردنا من  :"ة الزراعة األردنيوزارة" .37
   

   :إسالميعربي، 
 18   العامة لألمم المتحدةالجمعيةفي  تقرير غولدستونيرحب بتمرير العطية  .38
 18 على عباس االستمرار في ممارسة زعامته للسلطة واستئناف المفاوضات: الخارجية المغربية .39
   

   :دولي
 19   باألمن ما دام الفلسطينيون في وضع يائس"إسرائيل"لن تنعم : وباما أ .40
 19 ه من عدم الترشح لالنتخاباتواشنطن ستتخذ خطوات تحفيزية لثني عباس عن موقف: "هآرتس" .41
 19  روسيا تطالب بعدم تكرار مأساة العدوان على غزة .42
 20  تطالب االحتالل بوقف هدم المنازل في القدس"هيومن رايتس" .43
    

    :حوارات ومقاالت
 20   نهلة الشهال...أليس من شيء آخر؟: العدمية مقابل االنهزامية .44
 22 بالل الحسن.. لذي يجري في البيت األبيض؟ما ا.. عندما كادت هيالري أن تبدأ الغناء .45
 24   علي بدوان...مصر وحماس والتباسات العالقة بينهما .46
 27  عريب الرنتاوي... في تحقيق أهدافها؟" المناورة"ماذا إن أخفقت  .47
 28  ياسر الزعاترة ...قبيلة، فتح حركة التحررفتح التنظيم، فتح ال .48
 29 نقوال ناصر... دون تعليق.. اقتباس .49
    

  31  :كاريكاتير
***  

  
  واالستيطان وتكريس االحتالل" خارطة الطريق" بمواصلة انتهاك "إسرائيل" تتهم التحريرمنظمة  .1

 بمواصلة عدم احترام أمس "إسرائيل"اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية : د رمضان احم-رام اهللا 
التزاماتها بحسب خارطة الطريق لتحقيق السالم في منطقة الشرق األوسط ومواصلة تكريس احتاللها 

وقالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير في تقرير  .1967لألراضي الفلسطينية المحتلة عام 
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 انتهكت التزاماتها في خارطة الطريق من خالل مواصلة االستيطان ومصادرة األراضي "سرائيلإ"إن 
  . وهدم المنازل واالجتياحات المتكررة لألراضي الفلسطينية واالستمرار في إقامة الجدار العنصري
 يونيو /انورصدت الدائرة في تقريرها االنتهاكات اإلسرائيلية لخارطة الطريق في الفترة من أول حزير

  .كتوبر الماضيأ /األولالماضي، وحتى نهاية تشرين 
 وحدة سكنية قيد البناء الناشط في 2995 يونيو الماضي، كانت هناك /وذكر التقرير أنه منذ حزيران

) "إسرائيل"من دون حساب تلك التي تقام ضمن حدود بلدية القدس كما تعرفها (مستوطنات الضفة الغربية 
من دون حساب تلك التي تقام  ( الغربية وحدة سكنية في مستوطنات الضفة330 في بناء وانه تم الشروع

وأشار التقرير إلى أن هناك . خالل الربع الثاني من العام) "إسرائيل"ضمن حدود بلدية القدس كما تعرفها 
الي وأن  وحدة سكنية اكتمل بناؤها في مستوطنات الضفة خالل الربع الثاني من العام الح439نحو 

، بما فيها القدس الشرقية  الغربيةفي الضفة) حضرية(  مستوطنة11مجموع مشاريع البناء الجارية في 
  .  منها في منطقة القدسةالمائ في 91 وحدة سكنية استيطانية، يوجد نحو 4059يبلغ 

 القطاع  وحدة سكنية بادر في تشييدها617ولفت إلى أن السلطات اإلسرائيلية أصدرت تصاريح لبناء 
من دون حساب تلك التي يجري بناؤها ضمن حدود بلدية القدس (الخاص في مستوطنات الضفة الغربية 

  ). أربعة أشهر( يوليو / مارس إلى تموز/في الفترة من آذار) "إسرائيل"كما تعرفها 
 على نطاق  عطاء للبناء21وأضاف انه ومنذ مؤتمر أنابوليس للسالم، أعلنت الحكومة اإلسرائيلية نحو 

وخالل فترة إعداد التقرير، أصدرت الحكومة .  وحدة سكنية2300 إلقامةواسع داخل المستوطنات 
 "إسرائيل" عطاء لمشاريع البنية التحتية االستيطانية، كما منحت سلطة أراضي 13اإلسرائيلية أيضاً نحو 

وأوضح التقرير انه  ).  زئيفبيسغات( وحدة جديدة في مستوطنة 486 سبتمبر عقوداً لبناء / أيلول7في 
، 2001 مارس عام / منها منذ آذار58 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية أقيمت 110ومن ضمن نحو 

  . ولم يتم تفكيك أي منها خالل فترة إعداد التقرير
 مليون دوالر 500 - 250( ملياري شيكل 2 إلىوقال إن الحكومة اإلسرائيلية خصصت ما بين مليار 

وحول الجدار العنصري، أوضح التقرير أنه، ومنذ ، توطنات على مدى العامين المقبلين للمس)أميركي
 كيلومتر مخططة 709ضمن )  كيلومتر411 (ةالمائ في 58 يوليو الماضي، اكتمل بناء نحو /شهر تموز

  . تحدة أخرى قيد البناء، وذلك بحسب تقارير األمم المةالمائ في 10لمسار الجدار، وأن هناك حالياً 
 نقطة تفتيش، وحواجز 580 "إسرائيل"كتوبر، أقامت أ /األول تشرين 20كما كشف التقرير أنه، ومنذ 

 ةالمائ في 54وغيرها من المعوقات المادية أمام الحركة الفلسطينية، في أنحاء الضفة الغربية بزيادة تبلغ 
  . 2005 أغسطس /منذ آب

رها من المباني التي قامت السلطات اإلسرائيلية بهدمها في  وغي فلسطينياً منزال156ً هناك نحو أنكما 
  .األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية خالل هذه الفترة
 سبتمبر أكثر من / يونيو إلى أيلول/وأشار التقرير إلى أن القوات اإلسرائيلية نفذت في الفترة من حزيران

 فلسطينياً، كما قتل الجيش اإلسرائيلي نحو 960ة واعتقلت نحو  اقتحاماً لتجمعات سكنية فلسطيني2500
  . آخرين خالل فترة إعداد التقرير135 فلسطينياً وأصاب 29

  8/11/2009المستقبل، 
  

  تبني األمم المتحدة لتقرير غولدستون يشكل انتصاراً لإلرادة الفلسطينية": التشريعي" .2
ن إقرار توصيات تقرير غولدستون في الجمعية العامة أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني أ :غزة

، معتبرةً "انتصاراً لإلرادة الفلسطينية على إرادة الظلم والقهر واإلرهاب اإلسرائيلية"لألمم المتحدة، يشكل 
  ".سقوطاً للرؤية والموقف اإلسرائيلي أمام عدالة الموقف الفلسطيني"إياه 
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ن حيثيات عرض توصيات التقرير أمام الجمعية العامة أثبتت إ: "وقالت رئاسة التشريعي في بيان لها
مدى والء غالبية دول العالم لقيم الحق والعدل، في ذات الوقت الذي أماطت فيه اللثام عن الوجه القبيح 
، "للمواقف والسياسات الغربية إزاء القضية الفلسطينية التي لم تجد حرجا في التصويت ضد التقرير

حول جدوى المراهنة على الدول " ظالل كثيفة من الشك والتساؤالت الصعبة"ي بـمؤكدة أن ذلك يلق
 .الغربية ومدى واقعية التعاطي مع الرؤى والمشاريع السياسية التي تطرحها حيال قضيتنا الفلسطينية

يفترض البدء في تحضير األرضية لتحقيق "وأوضحت أن النجاح في عرض التقرير على األمم المتحدة 
ر في مجلس األمن الدولي رغم المعوقات، مما يستوجب حشد أوسع اصطفافاً يشمل الدول نصر آخ

العربية واإلسالمية ودول عدم االنحياز وكافة الدول الصديقة والمحبة للعدل والسالم في العالم، بغية 
 ".ضمان إنجاح التصويت في مجلس األمن

حالية لموقع سليم على الحلبة الدولية، وباألخص إن رغبتنا في احتالل اإلدارة األميركية ال" :وأضافت
تجاه القضية الفلسطينية التي تشكل القضية األخطر، يدفعنا لمطالبتها باالنسجام مع حق شعبنا في الدفاع 
عن نفسه في وجه اإلجرام واإلرهاب اإلسرائيلي، واستيعاب طبيعة وآفاق الحركة الدولية المناهضة 

 ".على غزةلجرائم االحتالل إثر حربه 
فإما "لدى عرض التقرير على مجلس األمن، " أمام اختبار حاسم"وشددت على إن االتحاد األوروبي يقف 

التحلي بالموضوعية والنزاهة السياسية واحترام حق الشعوب في األمن والحياة، والوقوف إلى جانب 
عدوانية اإلسرائيلية، مما يفقده أي التقرير أو على األقل عدم معارضته، وإما استمرار االنحياز للسياسة ال

 ".  صفة إيجابية يمكن التعويل عليها
 8/11/2009صحيفة فلسطين، 

 
   بمقاطعة حماسرفضه طلباًبعد  وعمرو موسىعباس   توتر العالقة بين":نت.الجزيرة" .3

نت إن توترا يسود العالقة بين .قالت مصادر فلسطينية واسعة اإلطالع للجزيرة: خاص-الجزيرة نت
جاء ذلك رغم اتصال  .رئيس السلطة محمود عباس واألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى

هاتفي يوم الخميس الماضي طلب فيه موسى من عباس التراجع عن قراره بعدم الترشح لالنتخابات 
  .الرئاسية المقبلة

كة حماس ورئيس مكتبها وقالت المصادر للجزيرة نت إن عباس يأخذ على موسى لقاءه بقيادات من حر
  .في المكاشفة والمصارحة مع قيادات الحركة اإلسالمية" عدم شجاعته"السياسي خالد مشعل وما تسميه 

وأضافت المصادر أن عباس كان طلب مؤخرا من موسى أن يتوقف عن لقاء قادة حماس وأن يحملهم 
  .ية، لكن موسى رفض ذلكالمسؤولية عن توقف الجهود المصرية في المصالحة الوطنية الفلسطين

وذكرت المصادر أن عباس حمل على موسى كثيرا في اللقاء األخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في 
  ".ال يستحق مكانته الحالية كأمين عام للجامعة العربية"رام اهللا، وأنه اتهمه بعدم الجدية وأنه 
ن يبقى الباب مواربا في العالقة مع موسى  فإن عباس يفضل أ،وقالت المصادر إنه رغم هذا التوتر

  .الحدة التي تسود العالقة بينهما في كثير من األحيان" بعض"والجامعة العربية وذلك رغم 
وطلب عباس، بحسب المصادر ذاتها، من الجامعة العربية عقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة العربية 

يع على الورقة المصرية، وكذلك تحميل الحركة لبحث المصالحة الفلسطينية ورفض حركة حماس التوق
 المسؤولية عن عرقلة الجهود المصرية الهادفة 2006 يونيو /التي تسيطر على قطاع غزة منذ حزيران

  .للتوصل التفاق مصالحة بينها وحركة التحرير فتح
  8/11/2009نت، .الجزيرة
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  عن قراره في النهايةعباس يراوغ باالستقالة وال يقول الحقيقة وسيعدل : لقدوميا .4
قال فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية،  : زهير اندراوس-الناصرة 

 من تونس إنّه "القدس العربي" في حديث مقتضب أدلى به لـ)5/11(في ساعة متأخرة من ليلة الخميس
وقال القدومي أيضا في معرض .  عباسيرفض أن يرشح نفسه لخالفة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود

رده على سؤال إن محمود عباس، يريد من وراء هذه الخطوة أن يوجه رسالة لإلدارة األمريكية، 
وتحديداً للرئيس األمريكي، باراك أوباما، بأنّه يريد أن يخلي الساحة الفلسطينية، وذلك كوسيلة ضغط 

  .ن أيضاعلى األمريكيين واألوروبيين واإلسرائيليي
 اس ال يقول الحقيقة للشعب الفلسطيني، وال أستبعد البتة أن يكون مراوغا، "وزاد أبو اللطف قائالً إنعب

ألنّها هذه ليست المرة األولى التي يقوم بها هذا الرجل بالتهديد باالستقالة، ومن ثم العدول عن قراره، 
، وعليه، "لسطيني الراحل، الشهيد ياسر عرفاتكما فعل عندما كان رئيساً للوزراء في عهد الرئيس الف

  .أكد القدومي، على أن عباس سيعدل في نهاية المطاف عن قراره مرة أخرى
إننّي أرفض أن أترشح لمنصب رئيس السلطة ": وحول رفضه الترشح لخالفة عباس، قال القدومي

داية وما زلت مصراً على موقفي الفلسطينية، التي أقيمت تحت سقف اتفاق أوسلو، الذي رفضته منذ الب
الرافض، وبالتالي ال يمكنني من الناحية المبدئية أن أشارك في انتخابات تجري تحت سقف أوسلو، الذي 

  ."أرفضه
  6/11/2009القدس العربي، 

  
  "بجدية"بعدم الترشح  بأخذ رسالة عباس "األطراف الدولية"طالب يأمين عام الرئاسة  .5

الرحيم أمس بأن تأخذ جميع   األمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد طالب:)أ ف ب (- رام اهللا
. لى االنتخابات المقبلةإ رسالة عباس عن عدم ترشحه "بجدية"األطراف الدولية واألطراف في المنطقة 

وقال في كلمة ألقاها نيابة عن عباس في السفارة التونسية في رام اهللا خالل إحياء ذكرى تولي الرئيس 
حدد الرئيس عباس في خطابه األخير مقومات السالم وأسسه التي لن ": ن العابدين بن علي السلطةزي

لى جميع األطراف إنأمل في أن تكون رسالة الرئيس وصلت ": ، مضيفاً"نتنازل عنها أو نفرط فيها
 التي تمر الدولية واألطراف المعنية لتأخذها بالجدية الالزمة حرصاً على عملية السالم في المنطقة

نعول على أمتنا العربية وأصدقاء الشعب الفلسطيني لمضاعفة الجهد والعمل ": وأوضح. "بمرحلة مفصلية
لتحقيق أهداف عملية السالم بإنهاء االستيطان واالحتالل اإلسرائيلي ألرضنا ومقدساتنا وتمكين شعبنا من 

لى إودعا . "لى قرارات الشرعية الدوليةإداً تجسيد حلمه بالحرية واالستقالل وإقامة دولته المستقلة استنا
لى تدمير حل الدولتين أو لتفريغ حل الدولة الفلسطينية إالوقوف في وجه المخططات اإلسرائيلية الرامية "
أن هدف هذه المخططات تمرير مخطط "، محذراً من "لى جانب دولة إسرائيل من مضمونها الحقيقيإ

  ."قتةؤحدود المدولة الكانتونات أو الدولة ذات ال
  8/11/2009الحياة، 

  
   االنقسامإلنهاءعلى حماس دعم موقف عباس والدفع : الخريشة حسن .6

دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن الخريشة أمس :  وكاالت األنباء-رام اهللا 
 التسوية أن عباس عن  الرئيس محمودإعالن اغتنام الفرصة التاريخية التي تجسدت في إلىحركة حماس 

 مصالحة حقيقية والبحث إلى طريق مسدود والمبادرة بدعم موقفه وفتح حوار جاد للوصول إلىوصلت 
  .المشترك عن خيارات لمواجهة ما يخطط للقضية الفلسطينية من قبل أعداء هذا الشعب

 اآلنلوب من حماس المط"ن إ الفلسطينية، اإلخبارية" معا"قال الخريشة، في تصريحات خاصة لوكالة و
 وإتمام االنقسام إلنهاء تمد يدها للرئيس عباس الذي اتخذ قرارا شجاعا خلق فرصة تاريخية أنهو 



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1606:         العدد       8/11/2009األحد  :التاريخ

على حماس "وأضاف أن ".  الرسمي عن فشل خيارات التسويةاإلعالنالمصالحة الوطنية خاصة في ظل 
 القضية الوطنية من المصير وإنقاذ  القائمةاإلشكاليات إلنهاءاستثمار هذا الموقف والتوجه للرئيس عباس 

 االنتخابات أن عباس يدلل بشكل قاطع على إعالنورأى خريشة أن  ".المجهول الذي تسير باتجاهه
الرئاسية والتشريعية ستجري في موعدها على قاعدة التمثيل النسبي وبشروط االعتراف بمنظمة التحرير 

 ال فلذلك على حماس أمات سواء منعتها حماس سوف تحصل االنتخاب"وتابع . واالتفاقيات الموقعة
  ".التحرك العاجل لتهيئة األجواء النجاز مصالحة واتفاق وطني ينهي االنقسام

  8/11/2009الدستور، 
  

  بقرار أمريكي كما ما حدث مع عرفاتعباس انتهى سياسياً: عوكل طالل .7
 الحياة السياسية للرئيس محمود  أن تكون،فلسطينيال الكاتب والمحلل السياسي ، رجح طالل عوكل:غزة

عباس قد انتهت بقرار عربي ودولي، على غرار نهاية الرئيس الراحل ياسر عرفات ولكن بسيناريو 
ألنه كان يصعب أن "إن الرئيس عرفات أنهيت حياته بقرار سياسي " قدس برس"وقال عوكل لـ .مختلف

 حياته كلها، وأنا برائي من خالل ردود الفعل تنهى حياته بالمعنى السياسي وهو على قيد الحياة، فانهوا
الخارجية فان الرئيس عباس انتهت حياته السياسية وذلك بقرار دولي وعربي لكن السيناريو يختلف عن 

 ".سيناريو إنهاء حياة الرئيس عرفات
ن وأشار إلى أن الرئيس عباس اشتكى في خطابه من كل الجهات العربية والدولية والفلسطينية، على أ

يتابع مشروعه السياسي الذي دائما ينادي فيه، منوها إلى أن معظم ردود هذه األطراف على رغبة 
 .الرئيس عباس بعدم ترشيح نفس مرة ثانية للرئاسة جاءت باردة

دم بمراهنات غير موفقة، ألن طإن المشروع السياسي لعباس فشل وذلك بعدما اص"وأضاف عوكل 
ال يريد أن يتحمل ) الرئيس عباس(ا عن المصالح اإلسرائيلية وبالتالي هواألمريكان ال يمكنهم أن يخرجو

) األمريكان(هم " :وتابع ".مسؤولية مرحلة سيئة، يضطر أن يقدم فيها تنازالت كبيرة ال يمكن تحملها
سيبحثون عن شخصيات أكثر استعدادا للتعامل مع الشروط األمريكية واإلسرائيلية ولكن النتيجة ستكون 

  ".ه أكثر تطرفاباتجا
واعتبر أن التقييم  .عباس مناورة سياسية من أجل كسب بعض األمورالرئيس ونفى أن يكون ما قام به 

سيكون هذا التحول " :عباس سيفضي إلى تحول استراتيجي الحق في الخيارات، قائالالرئيس الذي أجراه 
ض الصراع بطرق مختلفة، وإما إما الذهاب إلى اتجاه معاكس للسالم والمفاوضات وبالتالي نحو خو

مزيد من التدهور باتجاه التسليم واالستجابة للشروط اإلسرائيلية وأنا ال أرجح الخيار األخير، الن 
  ".الشروط اإلسرائيلية واألمريكية قاسية جدا واشك أن يجدوا عميال فلسطينيا يقبل بما يريده نتنياهو

 7/11/2009 قدس برس،
  

  باق وليس هناك انتخاباتعباس": ق األوسطالشر"مصادر فلسطينية لـ .8
رغم القناعة السائدة في أوساط السياسيين الفلسطينيين ال سيما في حركة فتح :  علي الصالح- لندن

والفصائل المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، بأن الوضع الراهن سيبقى على ما هو عليه 
 كرئيس للسلطة الفلسطينية، فإنه يجري اآلن تداول بعض وأن الرئيس محمود عباس سيبقى في منصبه

األسماء التي يمكن أن تخلفه في منصبه أو األحرى مناصبه المختلفة في حال أصر على موقفه، 
 .وجميعهم من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح

حالي في خطابه  بأن أبو مازن، رهن وضعه ال"الشرق األوسط"ويبرر هؤالء موقفهم هذا في أحاديثهم لـ
قرر عدم "يوم الخميس الماضي، بقرار اللجنتين المركزية لفتح والتنفيذية للمنظمة ولم يقل في خطابه إنه 

اللتين سارعتا (ترشيح نفسه في كل الظروف، بل ترك الباب مواربا من خالل تمنياته على اللجنتين 
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وثانيا رهن وضعه أيضا بإجراء . ذا أوال ه"بعدم الضغط عليه) لتأكيد أنهما متمسكتان به مرشحا وحيدا
يناير كما جاء / فإن مثل هذه االنتخابات لن تتم في شهر كانون الثاني وحسب ما قال أحدهم. االنتخابات

 يونيو المقبل كما ورد في وثيقة المصالحة المصرية، طالما /في المرسوم الرئاسي، وال حتى في حزيران
. وفتح، وتنتهي حالة االنقسام وتعود اللحمة بين قطاع غزة والضفةلم تتم المصالحة بين حركتي حماس 

 .وفي هذه الحالة سيبقى أبو مازن رئيسا للسلطة ولحركة فتح ولمنظمة التحرير الفلسطينية
يشار أيضا إلى أن اللجنة المركزية لفتح وللمرة الثالثة في غضون ثالثة أيام تؤكد في اجتماع عقد الليلة 

الشرق "رام اهللا، تمسكها بأبو مازن رئيسا ومرشحا وحيدا كما قال مصدر في الحركة لـقبل الماضية في 
أبو (ومع ذلك فإنه يجري تداول بعض األسماء لخالفته، نائبه في زعامة فتح محمد غنيم . "األوسط
. ين، لكن هناك من يقول إنه ليس لديه الرغبة كما أن سنه ال تسمح له؛ إذ تجاوز الخامسة والسبع)ماهر

وثانيا ناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي ظل مندوبا لمنظمة التحرير في األمم 
 وهناك محمد دحالن الذي يرد اسمه في كل مناسبة واعتبر خليفة ،المتحدة حتى تعيينه وزيرا للخارجية

 .لجنة المركزيةلعرفات، وجبريل الرجوب وكالهما ينتمي للمؤسسة األمنية قبل انتخابهما ل
 لكن مصدرا في فتح ،ويتصدر هؤالء جميعا النائب األسير وعضو اللجنة المركزية مروان البرغوثي

إن ترشيح البرغوثي لخالفة أبو مازن في حال أصر على ": "الشرق األوسط"طلب عدم ذكر اسمه قال لـ
 ."اومةعدم ترشيح نفسه، ال يجد صدى داخل اللجنة المركزية بل ربما يواجه بمق

ويرفض معظم األسماء الواردة الخوض في أي من التفاصيل في ما يتعلق بوراثة أبو مازن معتبرة أن 
 .الوقت مبكر للحديث

 8/11/2009الشرق األوسط، 
  

  انتهاء شهر العسل بين الفلسطينيين وأوباما .9
نتخابات شكل إعالن الرئيس محمود عباس عن عزمه عدم ترشيح نفسه لال:  محمد يونس–رام اهللا 

العامة المقبلة، ذروة خيبة أمل فلسطينية من إدارة الرئيس باراك أوباما، في وقت يقول مسؤولون في 
السلطة الفلسطينية إن الرئيس األميركي تراجع عن كل وعوده السابقة التي قطعها على نفسه، سواء في 

 في الخطابات والتصريحات العلنية، لقائه األول مع الرئيس عباس، أو في االتصاالت الهاتفية بينهما، أو
 إلى الطرف اآلخر من الموقف، وأخذ يطالب الجانب الفلسطيني ليس فقط الذهاب إلىمضيفين انه انقلب 

المفاوضات في ظل استمرار االستيطان بوتائره غير المسبوقة في مدينة القدس وباقي مستوطنات الضفة، 
  .وإنما أيضاً تفهم الموقف اإلسرائيلي

 لدى اجتماعه به على هامش األميركيب مقربين من عباس، فانه لمس التغيير في موقف الرئيس وبحس
وأبلغ عباس اجتماعاً للقيادة .  سبتمبر الماضي/اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول

وعود الرئيس  أيضاً عن وإنما تراجع في هذا اللقاء ليس فقط عن وعوده الشخصية، أوباماالفلسطينية أن 
 لم يطلب أوباماوقال عباس في هذا االجتماع إن . السابق جورج بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس

 أيضاً رفض طلباً فلسطينياً وإنما على رغم عدم وقف االستيطان فحسب، "إسرائيل"منه التفاوض مع 
ي تحدد األرض الفلسطينية المحتلة باإلعالن عن مرجعية عملية السالم المتمثلة في القرارات الدولية الت

 يقبل أوباماوأضاف أن . في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس والبحر الميت واألرض الحرام
  .هذه المرجعيات في الغرف المغلقة، لكنه يرفض اإلعالن عنها كما فعلت إدارة بوش

 مهام منصبه بعد أن سمع منه أوباماولي وكان عباس عاد متفائالً من أول زيارة له للبيت األبيض بعد ت
 عباس أوباماوأبلغ . ومن أركان إدارته تأكيدات بالتزامه وقف االستيطان وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

 أهمية حل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة يمثل مصلحة قومية أميركية، مشيراً أنفي ذلك اللقاء 
حتواء األزمات المتفجرة في المنطقة، من العراق وحتى  اإلسرائيلي في ا- الصراع الفلسطيني
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وسمع عباس األقوال نفسها من وزيرة الخارجية ووزير الدفاع ومستشار األمن القومي وقائد . أفغانستان
أركان الجيش األميركي، األمر الذي أشاع لديه تفاؤالً بتصميم هذه اإلدارة على تقديم مقاربة مختلفة 

 أمام أوبامالكن سرعان ما تبددت آمال عباس ومعه الفلسطينيين عندما تراجعت إدارة . للقضية الفلسطينية
تعنت رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسألة تجميد االستيطان، وأخذت ليس فقط تطالبه 

لتجميد  تشيد بخطوات األخير الوهمية في شأن ما أسماه اوإنمابالتفاوض مع نتنياهو في ظل االستيطان، 
  ."غير المسبوقة"الجزئي لالستيطان وتصفها بـ

وبحسب مقربين من عباس، فانه وجد نفسه أمام ثالثة خيارات وهي، إما االنصياع للمطالب األميركية، 
وقال . ، أو االنسحاب من المشهد السياسي"إسرائيل"أو رفضها والدخول في مواجهة مفتوحة معها ومع 

كان على الرئيس إما أن يقف في وجه أميركا وتنهار األوضاع كما حدث ": "الحياة"أحد كبار مساعديه لـ
في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي حوصر في مقره حتى الموت، أو أن يقبل ويخسر نفسه 

  ."وشعبه، أو أن ينسحب ففضل الخيار األخير
قبلة التي تطالبه إدارة  ستعرض عليه في المفاوضات الم"إسرائيل"وأضاف إن عباس يعرف تماماً أن 

 تستثني منها مدينة القدس والمناطق الواقعة خلف الجدار، ةقتؤ باالنخراط فيها دولة ذات حدود مأوباما
وذكر أن الرئيس طلب من وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون في . لذلك فضل عدم الذهاب إليها

يتفاوض الجانب األميركي مع نتنياهو ويرى ما يمكنه لقائه األخير بها األسبوع الماضي في أبو ظبي أن 
  . مفاوضات يعلم مسبقاً ما هو المعروض فيهاإلىالتوصل إليه، مؤكداً لها انه لن يذهب 

 أن تقرر إذا ما أوباماويرى مسؤولون فلسطينيون أن الكرة باتت في الملعب األميركي، وان على إدارة 
 إن اإلدارة "لحياةا" سالم فياض لـ.يس الحكومة الفلسطينية دوقال رئ. كانت تريد شريكاً فلسطينياً

آن األوان للمجتمع الدولي أن ": األميركية والمجتمع الدولي أمام امتحان الشريك الفلسطيني، مضيفاً
يستخلص العبر من األسباب التي أدت إلى تعثر العملية السياسية، وعدم تمكنها من الوصول إلى األهداف 

 اإلعالن عن إلىوأعرب عن أمله في أن تتغير الظروف التي قادت الرئيس عباس . "المرجوة منها
ويرى فياض أن ال خيار أمام أميركا في المحافظة على  .رغبته عدم ترشيح نفسه في االنتخابات المقبلة

للسير  إسرائيل بوقف االستيطان، األمر الذي قال انه يشكل المفتاح األولى إلزامالشريك الفلسطيني سوى 
إن هذا يستدعي من كافة أطراف اللجنة الرباعية إجراء مراجعة ": وقال. في عملية سالم ذات معنى

مسؤولة لما آلت إليه العملية السياسية بسبب تعنت إسرائيل ورفضها لتنفيذ االستحقاقات المطلوبة منها، 
  ."كما حددتها خطة خريطة الطريق، خصوصاً الوقف الشامل لالستيطان

ش الفلسطينيون خياراتهم للمرحلة المقبلة التي يتواصل فيها االستيطان على نحو لم يعد فيه خيار ويناق
  .إقامة دولة مستقلة ممكناً من الناحية الواقعية

  8/11/2009الحياة، 
  

 حماس تؤجل العمل العسكري ضد االحتالل بقرار ذاتي ليس من قبيل المهادنة :  مرزوقأبو .10
" حماس"وسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية           أكد الدكتور م  : دمشق

ألنها نبض  "أن حركته ستبقى عنوانًا للمقاومة، وحريصة على الشعب الفلسطيني وعلى ثوابته ومقدساته؛             
اليـوم  " األقـصى "وأضاف أبو مرزوق، في محاضرة بدمشق بثتها فضائية          ". األمة اإلسالمية والعربية  

عن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية؛ أن المقاومة باقية ما دام االحتالل، موضحا             ) 11-7(سبت  ال
                عسكري ل العمل العسكري ضد االحتالل بقرار ذاتي؛ ليس من قبيل المهادنة، بل بتكتيكأن حماس تؤج

 . لمواصلة القتال بضراوة أكبر
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ى ديمقراطيته وحرية اختياره ممثليه بتشديد الحصار عليه من         بعد أن عوقب الشعب الفلسطيني عل     : "وتابع
قبل الكيان الصهيوني والمجتمع الدولي الظالم، ولألسف بمشاركة فاضحة من سلطة رام اهللا؛ كان علينـا                

 ". األخذ بعين االعتبار حاجيات الشعب الفلسطيني وواقعه
ـ         عـن وجـود محـاوالت وصـفها        " حمـاس "وفي سياق متصل كشف نائب رئيس المكتب السياسي ل

إلحياء المقاومة في الضفة الغربية المحتلة واستنهاضها، رغم مالحقتها من قبل االحـتالل             " المستميتة"بـ
وتبادلي ا في دورٍ تكامليوسلطة رام اهللا مع . 

، "حفرت األنفاق لتهريب المأكل والملبس إلى شـعبنا       "وحول حصار االحتالل قطاع غزة قال إن حركته         
مستغربا موقف عباس من تهريب الغذاء، مؤكدا أن األحرى به أن يعمل على إدخال حاجيات شعبه مـن                  

 . فوق األرض
7/11/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،   

  
  "المسرحية والمهزلة السياسية"مشير المصري يصف عدم ترشح عباس بـ .11

تلتها البرلمانية النائب مشير المصري     وصفت حركة حماس بلسان أمين سر ك      : )وكاالتال( و -حامد جاد   
قرار الرئيس محمود عباس بعدم ترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية المقبلة بالمسرحية والمهزلة السياسية،             

 مغادرة  إن" وقال المصري  .معتبرة أن قرار عباس يدل على عمق األزمة النفسية والوطنية التي يمر بها            
 ألنه سيشكل راحة للشعب والقضية الفلسطينية، وسيؤسس النطالقـة          عباس لموقع الرئاسة ال أسف عليه،     

جديدة نحو وحدة وطنية حقيقية، ألن عباس كان بحسبه يشكل دوماً عائقاً في طريق الوحدة والمـصالحة                 
إن الشعب الفلسطيني سيجد الشخصيات الكثيرة التي يمكن        "وأضاف في تصريحات صحافية      ".الفلسطينية

  ".ئاسة، والتي تحظى بالرضا الشعبي بفعل تاريخها الوطنيأن تتقلد موقع الر
كان من األجدر بعباس بدل التباكي على عالقته مع االحتالل واإلدارة األميركيـة             "وزاد المصري بقوله      

وأزمة العملية السلمية والتفاوضية، أن يحرص بخطوات عملية على المصالحة الفلسطينية وتحقيق وحدة             
  ".الشعب الفلسطيني

 بأن يعلن للشعب الفلسطيني عـن فـشل         األخير ضد الرئيس عباس مطالبا       الذعاً وشن المصري هجوماً  
مشروعه السياسي معتبرا أن عباس سقط سياسياً وشعبياً ووطنياً من خالل مواقفه المتعددة التي يحـرص       

  .من خاللها على السير في كنف السياسة اإلسرائيلية واألميركية
ته على إنجاز المصالحة ودفعها لألمام، مبيناً أن المـصالحة التـي تريـدها              وأكد المصري حرص حرك   

حماس مصالحة متينة وقوية مبنية على التفاهم آلليات وضمانات تطبيقها على أرض الواقع بعيداً عن أية                
  .مصالحات ترقيعية وذلك بحسب وصفه

8/11/2009الغد، األردن،   
  

 عباس كانت مدمرة لهاقضيتنا أكبر من األشخاص وتجربة : الرشق .12
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن القضية الفلسطينية أكبر  :)وكاالتال (– دمشق

ليس من المفيد إظهار بطوالت زائفة ال تنطلي على شعبنا "من كل القيادات واألشخاص، مضيفاً أنه 
بأنها بالمجمل "يم تجربة عباس إن حركة حماس تق" :وقال الرشق في تصريحات صحفية أمس ".الواعي

محاولة عباس غسل أيدي االحتالل من دماء شهداء غزة، "وأكد أن  ".كانت سلبية ومدمرة لقضيتنا
على اإلفالت من اإلدانة الدولية، كانت موضع غضب العالم أجمع، واألمر هنا ال ) إسرائيل(ومساعدة 

إن رد وزيرة الخارجية األمريكية هيالري " :الرشقوقال ". يتصل بنزاعٍ شخصي بل بحقوق وطنية
 والذي قالت فيه إنها تتطلع إلى التعاون مع عباس بأي صفة ،كلينتون على حديث عباس عن االستقالة
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إنما يظهر تمسك اإلدارة األمريكية بمواقفها المتطابقة مع مواقف االحتالل اإلسرائيلي، ويبين في  "،جديدة
 ".رق الباب الخطأ مرة أخرىالوقت نفسه أن رئيس السلطة ط

حالة االنقسام " أن ينعى ، وهو يقر بعدم جدوى المفاوضات،وأكد أن الشعب كان ينتظر من عباس
الفلسطيني التي عمل على تكريسها طوال السنوات الماضية، وأن يدعو إلى لقاء فوري مع حركة حماس 

ية، واالتفاق على برنامج عمل نواجه فيه وكافة قوى شعبنا المقاومة إلنجاز مصالحة وطنية حقيقية وفور
 ".والتهويدية، ونرد عدوانه المتمادي على شعبنا" االستيطانية"االحتالل وممارساته 

8/11/2009صحيفة فلسطين،   
  

  "ال يوجد من يمأل فراغ الرئيس: "األحمد يستبعد إجراء االنتخابات في موعدها .13
تلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني، إجراء االنتخابات استبعد عزام األحمد، الناطق باسم ك: رام اهللا

التشريعية والرئاسية في موعدها، والتي حددها المرسوم الصادر مؤخراً عن الرئيس محمود عباس في 
ال يوجد حالياً بديل للرئيس عباس، فلو : "األحمدوأضاف  . يناير القادم/الرابع والعشرين من كانون ثاني

ريعي موجود بشكل طبيعي؛ فإنه سيتم بصورة أوتوماتيكية انعقاد المجلس، حيث يصبح كان المجلس التش
رئيسا مؤقتاً لستين يوماً ثم تجري االنتخابات، كما حدث عندما توفي ) عزيز دويك(رئيس التشريعي 

 إن االستحقاق الدستوري حتى اآلن غير قائم،: "إال أنه قال". الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
وغير متوقع حصوله بسبب االنقسام من جهة، وألن المجلس التشريعي الحالي انتهت واليته، وال يوجد 

  ".من يمأل الفراغ
8/11/2009قدس برس،   

  
 " عبثية المفاوضات"خطاب عباس أثبت : الديمقراطية .14

 رئيس اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن من الدروس المستخلصة من خطاب :رام اهللا
عبثية المفاوضات مع استمرار االستيطان ونهب األرض "محمود عباس، األخير " المنتهية واليته"السلطة 

إن تجربة المفاوضات " :وقالت الديمقراطية في بيان لها ".في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية
ة، في إطار الحوار الوطني الجزئية منذ اتفاق أوسلو حتى اآلن تفتح طريق المراجعة النقدية الشامل

الشامل إلنهاء االنقسام والعودة للشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، على أساس التمثيل النسبي 
 .، على حد تعبيرها"الكامل يتم التوافق على سقفها الزمني

8/11/2009صحيفة فلسطين،   
  

  "إعالن وفاة للمفاوضات"خطاب عباس األخير : حزب الشعب .15
، )5/11(الفلسطيني أن خطاب الرئيس محمود عباس يوم الخميس الماضي          " حزب الشعب "أكد  : رام اهللا 

ودليـٌل علـى عقـم      "مع الجانب اإلسرائيلي،    " إعالن واعتراف منه بوفاة مفاوضات التسوية العبثية      "هو  
ل نهايةً  إن خطاب عباس شك   : "وقال الحزب، في بيان مكتوب عمم على وسائل اإلعالم         ".العملية السياسية 

التي باتـت   " اللجنة الرباعية الدولية  "، وهو أيضا شهادة وفاة لصيغة       "خارطة الطريق "للرهان على خطة    
  .، على حد تعبيره"ظال هامشيا للموقف األمريكي

وعدم تكريسها كـأداة دائمـة فـي    "السلطة الفلسطينية بضرورة مراجعة وضعها  " حزب الشعب "وطالب  
المباشرة الفورية في عملية تقييم شاملة للمرحلة السابقة وبناء         "قال، داعيا إياها إلى     ، كما   "خدمة االحتالل 

  ".إستراتيجية سياسية جديدة
8/11/2009قدس برس،   
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  توتر بين حماس والجهاد": الحياة"مصادر لـ .16
مته  أن المهرجان غير المسبوق الذي نظ"الحياة"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ:  فتحي صباح-غزة 

 لمناسبة ذكرى استشهاد أمينها العام السابق الدكتور فتحي الشقاقي تسبب في "الجهاد اإلسالمي"حركة 
  . حركة حماس"إغضاب"

وقالت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها إن حماس رأت في حشد الجهاد عشرات اآلالف من 
أقامت فيها حماس احتفاالتها أنصارها للمشاركة في المهرجان الذي أقيم في ساحة الكتيبة التي 

وأضافت أن قادة حماس الذين حضروا المهرجان لم يشاركوا في .  موجهة إليها"رسالة"ومهرجاناتها، 
  .ترديد الهتافات والشعارات التي رددها الحاضرون

 رمضان شلح عبر الهاتف خالل .لجهاد دحركة اوبدا ذلك رد فعل على الخطاب الذي ألقاه األمين العام ل
 الذي "نموذج الحكم" أكتوبر الماضي في غزة، وانتقد خالله في شدة / تشرين األول30لمهرجان في ا

  .أقامته حماس في قطاع غزة منذ سيطرت عليه
 على ما ورد في خطاب "رد فعل غير الئق" رأت في هذا التصرف "الجهاد"ولفتت المصادر إلى أن 

 باعتراضهم على بعض ما جاء في كلمة "الجهاد" وأضافت أن قياديين من حماس أبلغوا قيادة. شلح
 في غزة "مغلولة"األسيرة المحررة فاطمة الزق في المهرجان نفسه التي قالت فيها إن يد المقاومة 

 أن حماس انتقدت الزق لعدم توجيهها الشكر لها على إلىوأشارت  .والضفة، ما أثار حفيظة الحركة
 أسيرة 20ل نحو شهر في إطار صفقة أطلقت بموجبها إسرائيل إطالق سراحها من السجن اإلسرائيلي قب

 "الجهاد"وزادت أن حماس انتقدت . شاليطلعاد جمقابل شريط مصور للجندي اإلسرائيلي األسير في غزة 
لعدم توجيه الشكر إلى الحكومة المقالة في غزة على حفظ األمن والنظام قبل المهرجان وخالله، إال أن 

ا لم توجه الشكر يوماً في مثل هذه المناسبات، فضالً عن أن توفير األمن والنظام األخيرة ردت بأنه
  .واجب على الحكومة وأجهزتها األمنية

 "الحياة"، وقال لـ"االعتراضات الحمساوية" داود شهاب الحديث عن هذه "الجهاد"ورفض الناطق باسم 
ار إلى أن رئيس المكتب السياسي لحماس وأش. "ال ترقى إلى مستوى التوتر في العالقة مع حماس"إنها 

وشدد . شارك في مهرجان مماثل للحركة نظمته في دمشق أول من أمس، وكان يجلس إلى جانب شلح
  ."معنية بعالقات مفتوحة مع كل الفصائل"شهاب على أن الحركة 

8/11/2009الحياة،   
  

   من مغبة شن حرب جديدة على غزة"إسرائيل" تحذر "سرايا القدس" .17
 من مغبة "إسرائيل"، الذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي "سرايا القدس"حذر قيادي رفيع في : غزة

  . ستضرب هذه المرة تل أبيب"سرايا القدس" صواريخ أنشن حرب جديدة على قطاع غزة، مضيفاً 
سلحين في ختام  أمام العشرات من الم"أبو محمد" الملقب بـ"سرايا القدس"وقال أحد القيادات البارزة في 

عناصر المقاومة على أهبة " إن "الفارس األسود"خيراً تحت عنوان أ "سرايا القدس"دورة عسكرية نظمتها 
، محذراً رئيس الحكومة اإلسرائيلية "االستعداد الكامل لصد أي عملية عسكرية ستشنها إسرائيل ضد غزة

اجتياح قطاع غزة مجدداً على غرار الحرب بنيامين نتنياهو والقادة العسكريين اإلسرائيليين من مغبة 
 يناير الماضي وأسفرت عن استشهاد أكثر / كانون الثاني18 يوماً وانتهت في 22األخيرة التي استمرت 

  . فلسطيني1400من 
المجاهدين في غزة يمتلكون العتاد والعدة، وسيجد الجندي اإلسرائيلي فيها ما " أن "أبو محمد"وأضاف 

  اإلسرائيليين في عسقالن ونتيفوت وبئر السبع "وشدد على أن . "شهاديين وجنود الحقيسره بوجود االست
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ويبنا واسدود وضواحي جنوب تل أبيب سيجدون ما يسرهم حين تدك صواريخ األيادي المتوضئة عمق 
  ."مدنهم وضواحيها

8/11/2009الحياة،   
  

  من أنصار حماس تسعةعتقل األجهزة األمنية في الضفة ت .18
من انصار حركة  تسعةاعتقلت األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام اهللا خالل اليومين الماضيين  :الضفة

 .في محافظات الخليل وطوباس وقلقيلية وسلفيتحماس 
8/11/2009صحيفة فلسطين،    

   
  نتنياهو مقتنع بأن السالم الدائم لن يتحقق في الدورة األولى من حكم أوباما .19

كدت مصادر إعالمية مطلعة، أن األجواء السائدة في أروقة الحكومة اإلسرائيلية أ:  نظير مجلي-تل أبيب
 الفلسطيني بشكل -الحالية هي أن التسوية الدائمة للصراع اإلسرائيلي العربي بشكل عام، واإلسرائيلي 

على ويعتمد هذا التقدير  .خاص، لن تتحقق خالل الدورة األولى من حكم الرئيس األميركي باراك أوباما
عدد من األسباب في تفسيرهم لهذا المنطق، طرحت مؤخرا عدة مرات على طاولة رئيس الوزراء، 

 :بنيامين نتنياهو، أهمها
األوضاع الفلسطينية الداخلية، ثمة اعتقاد أن قادة الفصائل الفلسطينية لن يتحدوا في أي إطار جدي، : أوال

رقل التقدم في المفاوضات بطريقة يكون الواضح فيها وال حتى حكومة توافق، وإن فعلوا، فإن أداءهم سيع
 .أنهم السبب

فعلى الصعيد . اإلدارة األميركية مشغولة بقضايا كبرى أخرى، وليس فقط بقضية الشرق األوسط: ثانيا
 .الخارجي هناك قضايا أفغانستان وإيران والعراق

 االقتصادية، حيث إن الرئيس أوباما وعلى الصعيد الداخلي، هناك قضايا ملحة جدا، في مقدمتها األوضاع
يتحدث عن تخفيف األزمة بينما الجمهور ال يشعر بذلك، فهنالك ارتفاع كبير في البطالة، حيث وصلت 

 .إلى رقم قياسي خالل السنوات الخمسين الماضية، وهناك أزمة قانون التأمين الصحي
من سنة من حكمه، فشل في تحقيق أي من االنخفاض الحاد في شعبية الرئيس أوباما، فخالل أقل : ثالثا

 .اآلمال العريضة التي طرحها أمام الجمهور
 منذ اللحظة األولى إلى - يقولون في مكتب نتنياهو -التعامل مع الحكومة اإلسرائيلية، فقد بادرنا : رابعا

 حول الدولتين بث رسالة ودية واضحة للرئيس أوباما، فوافقناه على تفضيل المسيرة السلمية وقبلنا موقفه
وأبدينا استعدادنا التام للدخول في مفاوضات جدية مع الفلسطينيين من دون شروط مسبقة وقبلنا حتى 

  .االتفاق بين الغرب وبين إيران، رغم شكوكنا الكبيرة حوله
 8/11/2009الشرق األوسط، 

  
  نتنياهو يتعرض لضغوط من أجل اإلسراع في إتمام صفقة تبادل األسرى .20

يواصل العشرات من اإلسرائيليين التظاهر أسبوعياً أمام منزل رئيس الحكومة اإلسرائيلية  :الناصرة 
، والتي ستتضمن اإلفراج "حماس"بنيامين نتنياهو لمطالبته باإلسراع في إنجاز صفقة تبادل األسرى مع 

الهيئة العاملة "شاليط، فقد تظاهر قبالة منزل نتنياهو في القدس، مساء أمس الجمعة، العشرات من نشطاء 
، ورددوا الهتافات ورفعوا الشعارات المنادية بسرعة اإلفراج "من أجل اإلفراج عن الجندي جلعاد شاليط

   .عن شاليط قبل فوات األوان
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وذكرت مصادر إعالمية عبرية أن من بين المتظاهرين أحد أصدقاء مالح الجو اإلسرائيلي المفقود منذ 
كي ال يصبح "ا نتنياهو إلى العمل من أجل إخالء سبيل الجندي شاليط ثالثة عقود رون أراد، الذي دع

  .ل، كما قا"مصيره شبيها بمصير أراد
  7/11/2009 قدس برس

  
  عن البرغوثي" ال عفو"و" شأن داخلي"إعالن عباس عدم ترشيح نفسه : تل أبيب .21

مود عباس عدم رغبته اعتبرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن إعالن الرئيس الفلسطيني مح: الناصرة
وقال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي  ".شأن فلسطيني داخلي"في خوض االنتخابات الرئاسية المقبلة 

إسرائيل لن تتدخل في شؤون الفلسطينيين كما أنها تتوقع أال يتدخل "إن : داني أيالون، لإلذاعة العبرية
 .، على حد تعبيره"اآلخرون في شؤونها الداخلية

إلسرائيل والدول الغربية، ال سيما الواليات المتحدة األمريكية، مصلحة في وجود "أيالون إلى أن أشار و
، مستبعداً احتمال حصول مروان البرغوتي "قيادة مستقرة ومسؤولة وبراغماتية في السلطة الفلسطينية

  .إسرائيلي في حالة انتخابه بدالً عن عباس" عفو"على 
  7/11/2009 قدس برس

  
  لخارجية اإلسرائيلي يبدأ األحد زيارة لهولندا والدنماركوزير ا .22

دور ليبرمان، زيارة رسمية إلى كل من جمن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية اإلسرائيلي أفي: الناصرة
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن ليبرمان سيلتقي في هولندا  ).8/11(هولندا والدنمارك يوم غد األحد 

ئيس مجلس النواب، حيث سيعرب عن تقديره للموقف الحازم الذي اتخذته هولندا وزير الخارجية ور
 . تقرير لجنة غولدستون، كما قالتإزاء

وأضافت المصادر تقول إن ليبرمان سيعقد لقاء في هولندا مع سفراء تل أبيب المعتمدين في الدول 
ل الدولية، ال سيما عقب األوروبية، حيث سيناقش معهم سبل مواجهة تقرير غولدستون في المحاف

أما في الدنمارك؛  .التصويت عليه في مجلس حقوق اإلنسان الدولي وفي الجمعية العمومية لألمم المتحدة
فأوضحت المصادر ذاتها أن ليبرمان سيجتمع مع وزير الخارجية الدنماركي وعدد آخر من أعضاء 

  .الحكومة ورئيس البرلمان
  7/11/2009 قدس برس

  
   بتقرير خاص جديد للتحقيق بجرائم االحتالل في مدينة القدسزحالقة يطالب .23

" الكنيست"جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في .طالب د ):وكاالتال( -القدس المحتلة
وأشار إلى أن . جديد للتحقيق بجرائم االحتالل في مدينة القدس في مختلف نواحي الحياة" غولدستون"ـب

 بتخريب وتدمير المجتمع المقدسي ومؤسساته، ويكثف عملية االستيطان وهدم البيوت، االحتالل يقوم
ويمنع حرية العبادة ويعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد األقصى من خالل الحفريات والسماح 

  . اليهود بتدنيس الحرم القدسيلإلرهابيين
سرائيلية تستطيع فعل ما تشاء في القدس، ألن  الحكومة اإلإنبدوره قال سعيد نفاع من التجمع الوطني 

  وتساءل لكن هل تظن أن الميزان سيبقى لصالحها إلى األبد؟. الميزان يميل لصالحها
  8/11/2009الخليج، 

  
  
  



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1606:         العدد       8/11/2009األحد  :التاريخ

   مهددة باالنهياراألقصىأساسات بناء المسجد : عكرمة صبري .24
 المبـارك الـشيخ     األقصىلمسجد   العليا خطيب ا   اإلسالميةعرض رئيس الهيئة    ): بترا( – ليبيا/ طرابلس

 في العاصـمة الليبيـة طـرابلس للتهديـدات          اإلسالمية المؤتمر العام للقيادة الشعبية       في عكرمة صبري 
 واألنفاق اإلسرائيلية المقدسة فيها بدءا من الحفريات       واألماكنوالمخاطر التي تواجه مدينة القدس المحتلة       

ي بات مهددا باالنهيار واالقتحامات المتتالية لباحاته والتهويد         الذ األقصى بناء المسجد    أساساتالتي طالت   
 وبناء للمستوطنات وتغيير   لألراضيالجاري في المدينة من هدم للبيوت وطرد وتهجير للسكان ومصادرة           

  .ألسماء الشوارع والطرقات وعزل المدينة عن سائر المناطق الفلسطينية
  8/11/2009الدستور، 

  
 رس يعدون قانونا يجبر أوباما على نقل السفارة األميركية إلى القدسنواب بالكونغ :بركات .25

كشف رئيس بلدية القدس الغربية، نير بركات، أن مجموعة نواب من مجلس الشيوخ األميركي  :تل أبيب
يقومون بإعداد مشروع قانون يلزم إدارة الرئيس باراك أوباما باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل 

وقال بركات، الذي يقوم بجولة من أسبوعين في الواليات  .ألميركية من تل أبيب إلى القدسالسفارة ا
المتحدة وكندا، إنه التقى هذه المجموعة وخرج بانطباع عن إصرارها على تمرير هذا القانون وضمان 

 .أن ال يستغل الرئيس صالحياته ويعرقل تنفيذه
لكنه ينظر . "إسرائيل"ـلقدس الموحدة عاصمة أبدية لن هناك من يطرح مشروعا لالعتراف بابأ وأضاف

ولكنه أضاف أن المشروع الواقعي هو ذلك الذي . إلى األمور بواقعية ويرى أن هذا المشروع لن يمر
يطرحه سبعة نواب في مجلس الشيوخ ويقضي بنقل السفارة اإلسرائيلية من تل أبيب إلى القدس ويتضمن 

ويقود هذه الحملة النائبة الجمهورية، اليانا روس ليتنان، والنائب . عليهبندا يجبر الرئيس على التوقيع 
 .اليهودي دان بيرتون

 8/11/2009الشرق األوسط، 
     

  قطعان المستوطنين تهاجم قريتين جنوب نابلس .26
هاجم عشرات المستوطنين قريتي بورين وعراق بورين جنوب مدينة نابلس ، واعتدوا بالحجارة : )معا(

لي الذين تصدوا للمعتدين، وانضمت قوات االحتالل التي وصلت إلى القرية للمستوطنين على األها
  .الرحيم القوصيني وعارف تفاحة واعتدت على عدد من الفلسطينيين بالضرب ومن بينهم الصحافيان عبد

  8/11/2009الخليج، 
  

 االحتالل يعاقب أسرى فلسطينيين بسبب الصالة ويضيق عليهم في العبادات .27
حرمت إدارة سجن عسقالن اإلسرائيلي، ثالثة أسرى فلسطينيين من الزيارة، وزجت بآخرين في  :ةغز

 .زنازين العزل، بسبب تأديتهم بعض فرائضهم الدينية، فيما عادت للتضييق على األسرى في العبادات
ن عسقالن إن إدارة سج" :وقالت اللجنة اإلعالمية ألسرى حركة حماس في سجون االحتالل في بيان لها

حكمت على األسير عاصم البرغوثي بالسجن االنفرادي لمدة أسبوعين في الزنزانة، ومنع أهله من 
 ".الزيارة على إثر خطبة الجمعة التي خطبها في زمالئه

 دوأوضحت أن ذات الحكم تكرر مع األسير أحمد العرجان، بدعوى صالته أثناء قيام السجانين بِع
 شيكالً عالوة على عقوبتي 450بة األسير أيمن قفيشة بغرامة مالية مقدارها السجناء، فيما زادت عقو

وأكدت اللجنة، أن مصلحة السجون عادت إلى سياستها القديمة، عبر . الزنزانة ومنع زيارة األهل له
 . التضييق على األسرى في مسألة العبادة

 8/11/2009صحيفة فلسطين، 
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 مهات في السجون اإلسرائيلية تفوق كل تصور األسيرات األةمعانا: "مركز حقوقي" .28

أكد مركز األسرى للدراسات أن األسيرات األمهات في السجون اإلسرائيلية يتُقن إلى اللقاء : غزة
 ".مررن بتجارب اعتقالية غاية في القسوة وال زلن يعانين من قهر السجان"بأبنائهن، مشيراً إلى أنهن 

تسعى دائماً إلى ممارسه الضغط النفسي والجسدي على األسيرات "ة وأضاف أن إدارة السجون اإلسرائيلي
وخاصة األمهات في التحقيق والسجن من اجل زيادة معاناتهن وكذلك تدمير الشخصية والحالة النفسية 
لألسيرة بهدف تخريب البيئة االجتماعية والنفسية لكافة األسيرات، وتدمير شخصية األسيرة لتصبح غير 

  ".طاء والبناءقادرة على الع
  7/11/2009قدس برس، 

  
  أسرى إلى األردن وغزةتسعةاالحتالل يبعد  .29

 في تصريحات إذاعية أمس أن إسرائيل تنوي ، قدورة فارس،نادي األسير الفلسطيني" رئيس ذكر :غزة
إبعاد تسعة أسرى من مختلف محافظات الضفة الغربية إلى األردن وقطاع غزة فور االنتهاء من 

توجه إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية وإلى الجهات اإلسرائيلية إللغاء "، مضيفاً أن النادي حكومياتهم
القرار، إال أنها رفضت مبررة أن قرار لم شمل الذي أعطي لهم مرفوض بالرغم من موافقتها عليه 

 ."سابقاً
 8/11/2009البيان،  

   
  أسيرا617ً تتفقد عوائل "وزارة األسرى: "غزة .30

 أسيراً من أسرى قطاع غزة، 617زت وزارة شئون األسرى والمحررين، زيارة عائالت أنج :غزة
  . أسيرا776ًوالذين يبلغ عددهم 

إن الزيارات تهدف إلى تقديم الدعم "وذكر مدير دائرة اإلرشاد النفسي بوزارة األسرى سعد أبو الخير 
هم من خالل متخصصات في النفسي واالجتماعي لعائالت األسرى خاصة زوجاتهم وأمهات وأبنائ

اإلرشاد النفسي، وتقديم العون المادي لعائالت األسرى الذين يمرون بظروف اقتصادية صعبة، وذلك 
 ".عبر لجنة المساعدات الحكومية

 8/11/2009صحيفة فلسطين، 
 

  ينتظرون السفر3700 حاج من غزة وصلوا إلى جدة و800: "األوقافوزارة " .31
حكومة المقالة في غزة أن عملية سفر الون الدينية وهيئة المعابر في ؤ والشأعلنت وزارة األوقاف: غزة

وأفادت هيئة المعابر أن جوازات سفر  ".يسير بشكل جيد ومنتظم"الحجاج خالل اليومين الماضيين 
الحجاج للدفعة الثانية قد وصلت اليوم، مطالبة بضرورة تسهيل وتعجيل أكبر قدر ممكن من الجوازات؛ 

 ".للحجاج المتبقين السفر وإلحاقهم بزمالئهم اآلخرينليتسنى "
وأوضح مسؤول العالقات العامة واإلعالم في وزارة األوقاف أن عدد الحجاج الذين غادروا المعبر أمس 

 حاجاً ينتظرون السفر خالل األيام 3700 حاج، في حين أن هناك 800ووصلوا إلى مطار جدة حوالي 
ة الثالثة والرابعة ضمن الدفعة األولى قد وصلت اليوم إلى مطار جدة المجموع"القادمة، مبيناً أن 
 .، كما قال"السعودي بحمد اهللا

  7/11/2009قدس برس، 
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  طلبة غزة العالقون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن إعاقة سفرهم .32
ل األيام طالب طلبة عالقون في قطاع غزة بمحاسبة المسؤولين عن استثنائهم من السفر، خال :القاهرة 

  .األربعة التي فتحت خاللها السلطات المصرية معبر رفح األسبوع الماضي
سفر أثناء فتح باب التسجيل توجهنا إلى وزارة الداخلية المقالة للتسجيل لل" وقال الطلبة في بيان، أمس 

أعلنت الوزارة في وقت "وأضافوا . 30للسفر، وتم تزويدنا بتذاكر سفر في الحافالت التي يبدأ رقمها من 
 تفاجئناسابق أن فتح المعبر سيكون للطالب والمرضى، ألن الفصل الدراسي قد بدأ، وعندما فتح المعبر 

بعض حافالت المرضى، وفي اليوم الثاني تم خروج بأنه وفي أول يوم تم خروج أصحاب اإلقامات، و
  ".التنسيقات واألجانب، وفي اليوم الثالث خروج مسافرين من أصحاب اإلقامات والتنسيقات

  8/11/2009الخليج، 
 

 الجالية الفلسطينية في مصر تحض أبو مازن على الترشح لالنتخابات الرئاسية .33
 أمس، جدد أفراد الجالية ثقتهم بعباس  بيانالسطينية في مصرأصدرت الجالية الف:  محمد إبراهيم-رام اهللا 

 وحضت الجالية أبو. "رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولدولة فلسطين"
حساسية الموقف والوضع الصعب الذي "مازن على التراجع عن قراره عدم الترشح، مشددةً على أن 

 . " الفلسطينية تتطلب وجود عباس بأعلى هرم السلطة والقيادة الفلسطينيةتعاني من القضية
 8/11/2009البيان، 

  
 في الضفة  الخنازيربأنفلونزا فلسطينيةوفاة  .34

 ،في الضفة الغربية" إنفلونزا الخنازير" بوباء  فلسطينية عن وفاة امرأة، أمس،أعلنت مصادر طبية :نابلس
 .ق الحياة بهذا الوباءلتسجل الحالة الثانية التي تفار

  8/11/2009صحيفة فلسطين، 
 

  قبول جامعة فلسطين في اتحاد الجامعات العربية .35
 سالم صباح، أنه تم قبول طلب الجامعة للعضوية في اتحاد .أعلن رئيس جامعة فلسطين، د: غزة

 .اإلسالميةالجامعات العربية، مشيراً إلى أنها في طريقها للحصول على العضوية في اتحاد الجامعات 
يتم اآلن إعداد طلب للعضوية في اتحاد الجامعات اإلسالمية، باإلضافة إلى انه تم بناء "وأوضح أنه 

عالقات تعاون وتوأمة مع العديد من الجامعات العربية واألجنبية منها جامعة القاهرة وعين شمس 
جامعات بريطانية وكندية واألردنية واليرموك وشمال فرجينيا، وهناك مساعي لتوقيع اتفاقيات مع 

 ".وماليزية
  7/11/2009قدس برس، 

  
  مهرجان ثقافي في القدس .36

، حيث تجول الجمهور في حارات البلدة القديمة لمشاهدة "تحت األرض"أقيم مهرجان القدس الثقافي 
  .بمنعها" اإلسرائيلية"العروض التي لم يعلن عن مكان عرضها خوفاً من قيام الشرطة 

. جمع الجمهور قبالة باب العامود ليقسم إلى مجموعات، لتنطلق إلى أزقة البلدة القديمةالمهرجان بدأ بت
الجمهور كان على موعد مع الفرقة التي . التي انتشرت كعادتها" اإلسرائيلية"بعيداً عن أعين قوات األمن 

  .كانت بانتظارنا في أحد المنازل وبإمكانات متواضعة
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السلطات اإلسرائيلية لمعظم الفعاليات الثقافية بسبب إعالن القدس  إغالقظهرت فكرة المشروع بعد و
الجمهور تنقل من حارة إلى . عاصمة الثقافة العربية ولهذا فإن أماكن العروض كانت سرية هذه المرة
  .حارة في جنح الظالم وإلى منازل المقدسين أنفسهم حيث كانت العروض

  8/11/2009الخليج، 
  

   أشهرتسعة طن خضار وفواكه خالل 3000 "إسرائيل"استوردنا من  :"ةني الزراعة األردوزارة" .37
 "لإسرائي" استورد من األردن أنكشف وزير الزراعة األردني سعيد المصري :  نبيل غيشان-عمان 
 صنفاً من 60 جانب كميات متفاوتة من نحو إلى طناً من الفواكه، 993 طناً من الخضار و1775نحو 

وأظهرت بيانات أرسلها الوزير للنائب .  من العام الحالياألولىالل األشهر التسعة المنتجات الزراعية خ
 المستوردة، غير اإلسرائيليةاإلسالمي حمزة منصور بناء على طلب األخير، قوائم بأسماء وكميات السلع 

  . التجار المستوردينأسماءانها لم تجب على طلب منصور عن 
 صنفاً 14، أسماء نحو أمس "اإلسالميجبهة العمل "االلكتروني لحزب وتبين الكشوف التي نشرها الموقع 

 صنفاً من 60 من الفواكه ونحو أصناف 8 جانب إلى، إسرائيلمن الخضار تستورد بكميات متفاوتة من 
  .األخرىالمواد 

 طناً من 1537 طناً من البطاطا، و171 "إسرائيل" المملكة استوردت من أن إلىوتشير اإلحصاءات 
 طناً من 367 طناً من الشمام، و25.6 طناً من االفوكادو، و49 طناً من الفلفل الحلو، و67زر، والج

  .  من العام الحالياألولى التسعة األشهر طناً من المانغا، وذلك خالل 551الكاكا، و
  8/11/2009الحياة، 

  
   العامة لألمم المتحدةالجمعيةفي  تقرير غولدستونيرحب بتمرير العطية  .38

الرحمن العطية بإقرار  رحب األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد ):وكاالتال( -س المحتلةالقد
وطالب في تصريح صحافي المجتمع الدولي بوقفة . الجمعية العامة لألمم المتحدة لتقرير غولدستون

 بشأن حازمة تجاه جرائم الحرب اإلسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا والتعامل بجدية
مالحقة المتسببين بانتهاكات للقانون الدولي اإلنساني داعيا مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة 

وأشار إلى أن التقرير أكد في أكثر من . بوصفه الجهة الدولية المعنية بصون األمن والسلم الدوليين
أن الحصار الجائر والمفروض مناسبة ارتكاب اآللة العسكرية اإلسرائيلية جرائم حرب ضد اإلنسانية و

وهي السلطة القائمة باالحتالل وفقا التفاقية " إسرائيل"على القطاع يشكل سياسة عقاب جماعي من قبل 
المدنيين " إسرائيل"جنيف الرابعة، فضالً عما أشار إليه التقرير بشأن الكثير من الجرائم ومنها اتخاذ 

  .الفلسطينيين دروعاً بشرية خالل هذه الحرب
  8/11/2009الخليج، 

  
  على عباس االستمرار في ممارسة زعامته للسلطة واستئناف المفاوضات: الخارجية المغربية .39

ذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية المغربية أول من أمس أن على عباس :  محمد إبراهيم-رام اهللا 
لسطينية اإلسرائيلية حسب االستمرار في ممارسة زعامته وفي المطالبة باستئناف فعلي للمفاوضات الف"

ولفت بيان الخارجية المغربية إلى ". الثوابت والمعايير المرجعية المعروفة التي تريدها المجموعة الدولية
المملكة تعتبر أن تعنت الحكومة اإلسرائيلية الحالية التي تخالف هدف السالم واالستقرار في الشرق "أن 

  على العكس من "وأضاف أنه ". حوال الرئيس محمود عباساألوسط، يجب أال يحبط في أي حال من األ
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ذلك، يجب أن يحضه ذلك على متابعة جهوده الدءوبة والمدعومة من قبل المجموعة الدولية وخصوصاً 
 ".في العالمين العربي واإلسالمي

 8/11/2009البيان،  
  

   باألمن ما دام الفلسطينيون في وضع يائس"إسرائيل"لن تنعم : وباما أ .40
 بمداخلة مسجلة بثت عبر شاشة عمالقة فـي         أوباما باراك   األميركيأدلى الرئيس   ): ب ف ا (– أبيبل  ت

كرر فيها دعمه لحل يقوم علـى مبـدأ          . اسحق رابين  األسبق اغتيال رئيس الوزراء     في ذكرى  أبيبتل  
 باألمن  إسرائيلنعم  لن ت  "أوباماوقال  ".  جنب بسالم وأمن   إلىتعيشان جنبا   )  وفلسطينية إسرائيلية(دولتين  "

 ال  اإلسرائيليينصالت الواليات المتحدة مع حلفائنا       "أن، مشددا على    "ما دام الفلسطينيون في وضع يائس     
 وفلـسطين   إسـرائيل سالم عادل ودائم فـي      :  عن هدفنا المشترك   أبدالن نتنازل    " وأضاف ".تراجع عنها 

  ".والعالم العربي
8/11/2009الحياة الجديدة،   

  
 ه من عدم الترشح لالنتخاباتواشنطن ستتخذ خطوات تحفيزية لثني عباس عن موقف: "هآرتس" .41

 اإلسرائيلية في نسختها باللغة العبرية، النقاب عن مجموعة         "هآرتس" كشفت صحيفة    :علي الصالح : لندن
 خطوات تحفيزية يعتزم الرئيس األميركي باراك أوباما تقديمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس لثنيه عن             

 . يناير المقبل/ي كانون الثان24قراره بعدم الترشح للرئاسة في االنتخابات القادمة المقررة في 
أوباما سيتعهد أمام قيادة السلطة الفلسطينية، بأنـه لـم          "وحسب ما أوردت الصحيفة في عددها أمس فإن         

تلة وليست جـزءا مـن      يطرأ تغير على موقف الواليات المتحدة إزاء القدس الشرقية باعتبارها مدينة مح           
وسيعلن أيضا أن البناء االستيطاني ينطبق عليه المطلب األميركي بإنهاء االحتالل اإلسـرائيلي        . "إسرائيل

إن هذا التعهد يهدف إلى حل أزمة الثقة عند أبو مـازن ووقـف              "وقالت الصحيفة   . لألراضي الفلسطينية 
الخميس الماضي، حيث قال إنه أبلـغ أعـضاء          كما جاء في خطابه مساء يوم        "تهديده باعتزال السياسية  

 .اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عدم رغبته بالترشح للرئاسة
ـ   فإن الخطة األميركية تقضي بأنه بالتزامن مع إسقاط أبو مازن معارضـته السـتئناف               "هآرتس"ووفقا ل

جانبين اإلسرائيلي والفلسطيني إلى البيت األبيض لإلعـالن عـن          المفاوضات سيبادر أوباما إلى دعوة ال     
 1991الشروع فيها وبعد ذلك مباشرة يتم عقد مؤتمر دولي بموسكو على غرار مـؤتمر مدريـد عـام                   

 .وبمشاركة زعماء أوروبا وروسيا واألمين العام لألمم المتحدة ودول عربية
8/11/2009الشرق األوسط،   

 
  ر مأساة العدوان على غزةروسيا تطالب بعدم تكرا .42

ودعت وزارة الخارجية . طالبت روسيا، أمس، بعدم تكرار مأساة العدوان على قطاع غزة: )كونا(
 اإلنسانيااللتزام الصارم بالقانون الدولي "واألطراف المعنية بضرورة " إسرائيل"الروسية في بيان 

 أثناء اإلنسانيلي بانتهاكات حقوق  تحقيق تفصإجراء، وحثتهم على ضرورة "اإلنسانواحترام حقوق 
  .العدوان على القطاع

 إطاروأعرب البيان عن قناعة روسيا بأن الحل األمثل يكمن في مواصلة مناقشة تقرير غولدستون في 
 الدولي في هذه القضية، وأكد ضرورة الحيلولة األمن مجلس إقحام في جنيف بدون اإلنسانمجلس حقوق 

  .  والفلسطينييناإلسرائيليين وتركيز الجهود على استئناف عملية التسوية بين دون تكرار مأساة قطاع غزة
8/11/2009الخليج،   
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   تطالب االحتالل بوقف هدم المنازل في القدس" رايتسهيومن" .43
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات االحتالل اإلسرائيلي بوقف عمليات هـدم            ): بترا( –رام اهللا   

وأكدت المنظمة في بيان صحافي اصدرته أمس       . محتلة الن ذلك خرقا للقانون الدولي     المنازل في القدس ال   
أن الحكومة اإلسرائيلية بقيامها بهدم المنازل تحرم الفلسطينيين من الحق في الحياة فـي منـازلهم فـي                  

  . األحياء التي يعيشون فيها منذ أجيال
إن إسـناد هـذا   "قيا في المنظمة سارة ليا ويتسن وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفري 

التدمير بكل قسوة لمنازل األفراد إلى قوانين وأنظمة بناء غير منصفة يعني استخدام غاللة قانونية رقيقة                
  ".كحجة إلجبارهم على الرحيل عن بيوتهم

ل فـي القـدس      ، استخدمت بلدية االحتال    2009 تشرين األول    27في األسبوع الذي بدأ في    "وقال البيان   
  .الجرافات في هدم خمس بنايات سكنية، فيما يخضع آالف الفلسطينيين اآلخرين لتهديد هدم منازلهم

8/11/2009الدستور،   
  

  أليس من شيء آخر؟:  مقابل االنهزاميةالعدمية .44
  نهلة الشهال

قوق اإلنـسان   صادف األربعاء الماضي، يوم انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة لنقاش توصية مجلس ح            
". إسرائيل والقـانون الـدولي    "في جنيف بخصوص تقرير غولدستون، مع انعقاد ندوة في بيروت حول            

، وهـو   "مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   "الندوة في غاية اإلعداد الذي سهر عليه بعناية منظمها،          
حضر الندوة أساتذة   . محيط العربي مركز يعنى بالشأن الفلسطيني، ويتميز بجدية غير مألوفة عموماً في ال          

وقـد  . كبار في القانون الدولي، من العالم ومن المنطقة العربية، جميعهم مهتمون بما يجرى في فلسطين              
  .أتاح لهم اهتمامهم هذا تطوير مواقف مؤيدة بال لبس للحقوق الفلسطينية

ر الخاص السابق لألمم المتحـدة      لقد أعطي الكالم في بداية االجتماع إلى السيد جون دوغارد، وهو المقر           
لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة ورئيس لجنة تقصي الحقائق المـستقلة التـي انتـدبتها                
الجامعة العربية حول العدوان األخير على غزة، وهو على ذلك كان أستاذاً للقانون الدولي فـي جامعـة                  

  .كامبردج، وقاضياً في محكمة العدل الدولية
توالى على الكالم في اليوم األول األساتذة سلمان أبو ستة وشفيق المصري وعبد اهللا األشعل وأنـيس                 ثم  
كما ضمت الجلسات في يومها الثاني أسماء كبار في القانون الدولي من سويسرا             . من بين آخرين  ... قاسم

  .وهولندا ومصر ولبنان
 وتطبيقاتها على فلسطين، مما ال يبـدو لمتـابع          قدمت أوراق في غاية األهمية حول فذلكة القانون الدولي        

. الشأن العام أنه موضع معرفة واستفادة من قبل الهيئات، حكومية أو أهلية، التي تعمل في هذا الميـدان                 
فقيل مثالً إن الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية في الهاي أرفع من القانون، ألنه يمثل ما يقال لـه                   

ـ      سابقة تأسيسية يعتد ب    وألنه يمثل، من   . هذا من جهة   . jurisprudenceها ويبنى عليها، أو ما يعرف بال
وهكذا ينقلب مشهد مـا كـان       . جهة ثانية وبحكم تركيبة قضاة هذه المحكمة، كل مدارس القانون الدولي          

ـ      2004شائعاً بالنسبة إلى قرار هذه المحكمة بخصوص الجدار، التي صوتت عام              14 علـى إدانتـه بـ
  .هي مجمل أعضائها إال واحداً، مما يعني عملياً إجماعاً دولياً وقانونياًصوتاً و

لكن التعاطي الرسمي العربي والفلسطيني مع هذا المنجز اتسم باإلهمال، وهو ما يستدعي بحد ذاته وقفة                
تحليلية، تحاول معرفة أسباب تبديد انتصار متحقق، وهل يعود ذلك إلـى الفوضـى والتبعثـر وانعـدام                  

  .اءة، أم هو جزء من استراتيجيا مفتكرة لتسييد اإلحباط والالجدوىالكف
وساد عدم اكتراث مماثل في التعاطي العام، أو النضالي، مع هذا الحدث، إذ اكتُفي باالبتهـاج الفـوري                  

ثم انه ساد، عالوة على اإلهمـال      ". ماذا بعد "شيء يشبه تسجيل غُلب دون تساؤل عن        ...بالنصر المتحقق 



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1606:         العدد       8/11/2009األحد  :التاريخ

، مما  "غير ملزمة : "بتتمة تقصد شرحها وتقول   " توصية"اك، الرسمي والنضالي، إرفاق لمفردة      المزدوج ذ 
  !يحيل ما قامت به محكمة العدل الدولية في الهاي إلى ثرثرة

والمهم في استعراض هذا المثال هو إضاءته على منطق بأكمله عاد فأطل برأسـه فـي تلـك النـدوة،                    
 للحضور، وهم أيضاً منتقون إلى حد بعيـد، بـسبب اهتمامـاتهم             وباألخص في جلسات النقاش المفتوحة    

وبينهم من هو رائد حقـاً فـي االنخـراط فـي          . القانونية أو النخراطهم في مؤسسات وجمعيات نضالية      
الصراع الدائر، كالمحامي راجي الصوراني، رئيس المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، الذي حضر من             

ة، وهو ومركزه يخوضان معركة لم تتوقف منذ سنين لجمع وتوثيق جرائم            غزة ألجل المشاركة في الندو    
إسرائيل، وللمساهمة في تشكيل شبكة من المحامين والناشطين يعملون على المستوى الدولي لحمل وقائع              
االنتهاكات تلك وتحويلها إلى قرارات إدانة، على رأسها تعقب المسؤولين اإلسرائيليين قضائياً في العالم،              

  .عريضهم للتوقيف، مما حد من حرية حركة العديد منهموت
يقول أكثر من متدخل أن ال قيمة لقرار محكمة العدل تلك ما دام أنها لم تمنع إسرائيل من االستمرار في                    

ويقولون إن ال قيمة لتقرير غولدستون نفسه، وال للتوصية الصادرة عن           . بناء الجدار، وقد اكتمل أو يكاد     
سان في جنيف، وهو هيئة تابعة لألمم المتحدة، وال حتى لقرار متوقـع يـصدر عـن                 مجلس حقوق اإلن  

الجمعية العامة للمنظمة الدولية بتحويل التقرير إلى مجلس األمن، طالما أنه سيصطدم في نهاية المطـاف            
فيبدو أصحاب هـذا الـرأي، وهـم كثـر، ومتنوعـو            . في ذلك المجلس  ) على األقل (بالفيتو األميركي   

هنا تتزاوج  . اءات الجيلية والفكرية، ينتظرون شيئاً ما يخلّصهم من إسرائيل دفعة واحدة ومن أعلى            االنتم
الذي يحيلونه تافهاً طالما أنه     (إذ ال يجادل واحدهم في آليات حمل المنجز         . عدمية لفظية مع اتكالية مقلقة    

أهداف محددة يسعى إليهـا مـن       ، وال في خطط عملية تُراكم تقدماً في الوجهة، وال في            )لن يحل المشكل  
خالل حدث واحد، وال في تقييم أثر هذا الحدث على توازن قوى يفترض قياسه من ضمن تقدير موقـف                   

  .متكامل، وإنما يحاسبون الشيء بمقتضى نتائجه الفورية والميكانيكية، فإن لم يمتلكها كان نافالً
، وأنـه   "ال فائدة "تج من رؤية الوضع الكلي أن       ويقابل هذا المسلك، ويشبهه إلى حد بعيد، مسلك آخر يستن         

من الحكمة القبول بالواقع كما يفرض نفسه، والسعي للتعايش معه بأقل األضرار الممكنة ولمنع المزيـد                
والمقصود هنا لـيس  ! ولم يكن أتباع هذا الموقف حاضرين في تلك الندوة، وإنما لهم ندواتهم   . من انهياره 

لكلي لسلطة يحوزونها، أو ثروات تُغرف بفضله، فيدافعون عنه مـن بـاب             المستفيدين من هذا الوضع ا    
المصلحة، بل من يدعو إلى اإلذعان للواقع كما يقدم نفسه، بحكم اليأس منـه، أو مـن ال يـرى مطلقـاً             
احتماالت الفعل والتغيير، فيسخر من التطلع إليها بوصفها يوتوبيا خالصة، أو يقرأ الـسعي إليهـا مـن                  

  .ت الواقع القائم فيصبح أي فعل موظفاً في خدمة هذه أو تلك من القوى القائمةمنظور عالقا
فاالنحياز إلى المقاومة في لبنان مثالً، يتحول في نظرهم إلى دعم فحسب لحزب اهللا، بل الـى تـرجيح                   

وهـؤالء، كمـا    . وهي األخرى قراءة عدمية وجزئيـة     ! للشيعة في الصراع الطائفي الدائر في هذا البلد       
انهم في الموقف اآلخر، يضيعون أمام المواقف المركبة، فال يفهمون من يدعم المقاومة فكرة وموقفـاً                أقر

وهم لم يفهموا قبالً كيف يمكن للبعض أن        . ، ويالحق حزب اهللا بانتقاداته    )مثالً من جديد  (وعمالً في لبنان    
 يقل شراسة ضـد الحـصار       يكون معارضاً شرساً لنظام حكم صدام حسين، وفي الوقت نفسه مناضالً ال           

وهذا تحديداً، ومستلزماته ومنطقه، هو ما يفترض تطويره حتى         . على العراق ثم العدوان األميركي عليه     
  "!الخالص"يحدث 

  8/11/2009الحياة، 
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 ما الذي يجري في البيت األبيض؟..  كادت هيالري أن تبدأ الغناءعندما .45
 بالل الحسن

بل عام، سياسة علنية وصريحة تقول إنه يريد تحسين عالقاته مع العالم لقد رسم الرئيس باراك أوباما ق
ورفع الرئيس . اإلسالمي، ألنه، حسب قوله، لم يعد ينظر إلى العالم اإلسالمي كخطر تجب مواجهته

 .أوباما في هذا السياق شعار الحوار
ل اإلسالمية البارزة، وتطلب إن اإلدارة األميركية تجري اتصاالت مع الدو: حدث هذا علنا، أما سرا فقيل

منها مساعدتها في إنهاء أزمات أميركا مع العالم اإلسالمي، وهي بالتحديد أربع أزمات، مع أفغانستان، 
وكل ذلك مقابل استعداد أميركي لعمل جدي على صعيد تسوية الصراع . وباكستان، وإيران، والعراق

وباما شعاره القائل بأن على إسرائيل أن توقف وتطبيقا لذلك أعلن الرئيس أ.  اإلسرائيلي-العربي 
 .االستيطان وقفا كامال، تهيئة للمناخ الالزم للمفاوضات

إن الفرصة سانحة أمام الدول اإلسالمية، لكي تحدد مطالبها من الواليات المتحدة . وقيل سرا أيضا
قق، ألن هذه هي المرة وساد شعور بأن هذه المطالب ستتح. األميركية مقابل الوساطات المطلوبة منها

األولى التي تشعر فيها الواليات المتحدة أنها تواجه أزمات كبيرة داخل العالم اإلسالمي تكاد تقترب بها 
. من الهزيمة، وهي أيضا المرة األولى التي تحتاج فيها الواليات المتحدة إلى مساعدة الدول اإلسالمية

ط مساومة سياسية ناجحة بين الواليات المتحدة والعالم وهي أيضا المرة األولى التي تتوافر فيها شرو
 .اإلسالمي، ومن الممكن أن تجد صداها في فلسطين

وبين األقوال العلنية والسرية، بدأ المواطن العربي ينتظر ويترقب، وسادت في هذا االنتظار والترقب 
الموجه إلى العالم اإلسالمي من ساد التفاؤل حين ألقى أوباما خطابه الشهير . مرحلة تفاؤل ومرحلة تشاؤم
وساد التشاؤم حين واصلت اإلدارة األميركية ممارسة سياسة عسكرية مناقضة . على منبر جامعة القاهرة

إذ استمرت الحرب وتواصلت في أفغانستان، وتطورت . بالكامل لكل ما ورد في خطاب أوباما هذا
ى حاله، حتى أن القيادة العسكرية األميركية الحرب واتسعت في باكستان، واستمر الوضع في العراق عل

أما التوتير مع إيران، واستعمال هراوة . إذا لم تجر االنتخابات هناك(!!) أعلنت أنها قد تؤجل انسحابها
 .إسرائيل في تهديدها، فقد استمر وتواصل مترافقا مع دعوات الحوار

اطة ما؟ وهل نجحت هذه الوساطة أم ال؟ هل بدأت الدول اإلسالمية وس: وهنا بدأ المراقبون يتساءلون
هل كان هناك أصال طلب أميركي من الدول اإلسالمية بأن تتوسط : وهنا طرح المراقبون سؤاال آخر

لحل النزاعات القائمة؟ أم أن األمر لم يعد أن يكون مبادرة إعالمية أطلقها الرئيس أوباما، ولم تجد 
 .طريقها لكي تترجم أبدا إلى سياسة فعلية

ال نعرف جوابا دقيقا على هذه األسئلة، ولكننا نعرف جوابا قريبا من الدقة، لما جرى حول الموضوع 
لقد أسند تحريك الموضوع . الفلسطيني، والذي يفترض أنه سيسير مترافقا مع الوساطة اإلسالمية

دا عن وزيرة الفلسطيني إلى المبعوث األميركي جورج ميتشل، المرتبط مباشرة بالرئيس أوباما، وبعي
وجاء ميتشل وتحدث وشرح وطلب، . الخارجية هيالري كلينتون، ألنها معروفة بوالءاتها الصهيونية

. بروح سياسية جديدة للعمل، أساسها أن على إسرائيل أن تتوقف عن عدوانيتها في موضوع االستيطان
وفجأة بدأت األمور . ذاتهودعم الرئيس أوباما هذا النهج بقوة، وواصل الضغط على إسرائيل باالتجاه 

أعلن . أعلن الرئيس أوباما أن وقف االستيطان ليس شرطا الستئناف المفاوضات. تتغير شيئا فشيئا
ثم . مسؤول أميركي آخر باسم البيت األبيض أن المفاوضات يجب أن تستمر من دون شروط مسبقة

ح وزيرة الخارجية هيالري جرى تغيير ملفت للنظر، تم سحب المبعوث ميتشل من التداول، وتم طر
ومع قدومها تحول التراجع السياسي . كلينتون مندوبة معتمدة، وعلى تفاهم كامل مع الرئيس كما قالت

واإلعالمي األميركي إلى ضغط على المفاوض الفلسطيني محمود عباس، ولكي يتراجع عن تأييده للشرط 
وبعد الضغوط على عباس، بدأ المديح . نالذي طرحه الرئيس أوباما، الشرط المتعلق بوقف االستيطا
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، وقيل إنه موقف ال سابق له، حتى أن األميركيين لم )موقف لجم اندفاع االستيطان(للموقف اإلسرائيلي 
 .يكتشفوا ذلك حتى اآلن

في هذا السياق، ذهبت هيالري كلينتون إلى أبوظبي، واجتمعت هناك مع محمود عباس، وأبلغته مطلبها 
.  بالمفاوضات مع نتنياهو، بعيدا عن االستيطان والمستوطنات والقدس، فرفضبأن ينخرط فورا

واجتمعت مع نتنياهو فسر ورحب وانتشى، حتى أن المؤتمر الصحافي الذي عقداه بعد لقائهما كان فريدا 
 :وإليكم نماذج مما جرى فيه. من نوعه في إبداء الفرح والسرور

أيتها السيدة وزيرة الخارجية، عندما كنت هنا في مارس : يالصحافي يسأل السيدة هيالر: موقف أول
الماضي خالل زيارتك األولى، أصدرت بيانا شديد اللهجة يدين هدم منازل في شرقي أورشليم ) آذار(

القدس، غير أن عمليات الهدم قد استمرت بال هوادة، حيث كان رئيس بلدية القدس قد أصدر قبل أيام 
دعني أقول : تعرفين هذه السياسة حاليا؟ والسيدة كلينتون ترد على السؤال وتقولكيف . أمرا جديدا بالهدم

إنني ال أزال متمسكة بالموقف الذي . الماضي) آذار(إنه ليس لدي ما أضيفه إلى تصريحي في مارس 
 .قلته آنذاك

دوا إلى وهكذا تتواصل التصريحات األميركية، ولكن ال يبقى منها سوى الضغط على الفلسطينيين ليعو
 .المفاوضات
سيدة كلينتون، : سأل صحافي السيدة كلينتون، بعد أن الحظ سرورها أثناء المؤتمر الصحافي: موقف ثان

هل تريدوننا أن نبدأ : أرجو سؤالك لماذا تختلف هذه الليلة عن غيرها من الليالي؟ وجاءه الرد فورا
 الغناء؟

عن تزايد التوتر في المنطقة "حين سأله صحافي عرضه نتنياهو وكأنه يحكي قصة، وذلك : موقف ثالث
، ومظاهر العصيان المدني في الشوارع، واحتمال بروز )الحرم القدسي الشريف(المحيطة بجبل الهيكل 

 ).انتفاضة(حالة عنف جديدة 
قبل عدة أسابيع قررت قضاء سهرة في : الرئيس نتنياهو يرد على السؤال ويروي قصة شخصية، يقول

، في مدينة داوود، حيث يوجد هناك مطعم صغير، وقد توجه حراس األمن إلى )القدس(يمة البلدة القد
هناك، إال أن وكالة أنباء فلسطينية نقلت قصة مفادها أن نتنياهو يتوجه إلى البلدة القديمة لشق نفق جديد 

ات تفيد بأن ترددت شائع: ، ويواصل)يقول نتنياهو(العياذ باهللا ). المسجد األقصى(تحت جبل الهيكل 
أعمال العنف ستندلع مثلما قلت تماما، وكان األمر محض أكذوبة، وهناك أمثلة يومية متكررة على هذا 
األمر، وإجراءات يومية تتخذها عناصر متشددة، خاصة متشددين إسالميين يحاولون تأجيج المشاكل 

 ).المسجد األقصى(حول جبل الهيكل 
اليهود يذهبون إلى القدس : ي في القدس، هي حسب نتنياهو كما يليوهكذا تكون الصورة اليومية لما يجر

وأما الحفر، وأما هدم البيوت، وأما . ليتناولوا الطعام، بينما يقوم اإلسالميون المتشددون بتأجيج المشاكل
 .طرد العائالت من منازلها علنا أمام كاميرات التلفزيون، فهو تحريض يقوم به المتشددون

 هل تريدوننا أن نبدأ الغناء؟: االجتماعي المرح، كان يحق للسيدة هيالري أن تسألووسط هذا الجو 
ما الذي يجري في البيت األبيض؟ كيف تحول مطلب وقف : وبانتظار الرد ال بد من تكرار السؤال

االستيطان األميركي إلى ضرورة إجراء مفاوضات من دون شروط مسبقة؟ كيف تحول تبني محمود 
نياهو إلى موقف فلسطيني معرقل للمفاوضات؟ كيف تحول رفض نتنياهو لمطلب عباس لمطلب نت

 الرئيس األميركي إلى موقف إسرائيلي إيجابي ال سابق له؟
هل تالشى خطاب أوباما عن عالقة جديدة مع العالم اإلسالمي؟ وهل : بانتظار الرد نريد أن نسأل

  فلسطين هذه المرة؟ستتواصل الحروب في أفغانستان وباكستان والعراق، وفي
 هل بدأت هناك في البيت األبيض حفلة غناء أخرى؟: وسؤال أخير
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وماذا سيفعل المسكين جورج ميتشل اآلن؟ هل سيحال إلى التقاعد، كما تحضر السلطة الفلسطينية إلعالن 
 قائمة إحالة على التقاعد لستة آالف شخص من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية؟

 8/11/2009الشرق األوسط، 
  

  مصر وحماس والتباسات العالقة بينهما .46
  علي بدوان

أدى موقف حركة حماس األخير بطرحها للعديد من المالحظات بشأن محتوى الورقة المصرية 
للمصالحة التي كانت القاهرة قد قدمتها لحركتي فتح وحماس، وتأجيل حماس التوقيع عليها، لنشوء حالة 

عالقات المصرية الحمساوية، وهي حالة ليست عابرة في مسار العالقات جديدة من الفتور الساخن في ال
ذات خصوصية مرتبطة بخصوصية " شراكة مفروضة"بل تلخص عالقة و. بين كل من مصر وحماس

الحال الفلسطينية وفرادة الدور المصري بالنسبة لقطاع غزة من زاوية الجغرافيا السياسية ومن زاوية 
  فكيف نفهم الرؤية المصرية وفلسفة العالقة مع حركة حماس؟. شكل عامالدور المصري اإلقليمي ب
  مصر وتطمينات حماس

في محطات العالقة بين مصر وحماس يدرك كل مراقب للعالقة بينهما بأنها فاترة في غالب األحوال، 
افقها دوماً تبادل وتزداد فتوراً أحياناً كثيرة، وتقل فتوراً في أحايين، ولكنها تبقى فاترة بكل الحاالت، وير

للشك والريبة وفقدان للثقة المتبادلة، بينما بدا التأرجح المتواصل فيها متصالً دائماً ولو بخيط رفيع في 
أسوأ اللحظات، حيث تدرك مصر بأن أمنها القومي يمتد إلى قطاع غزة حيث يتنامى مشروع إسالمي 

 وتدرك أيضاً أن الوصول إلى قطاع غزة .من الوجهة المصرية في قطاع غزة وجنوباً من مصر" مبهم"
يفترض بالضرورة وجود عالقة مباشرة مع حركة حماس حتى ولو وصلت التباينات معها إلى درجة 

  .كبيرة
كما تدرك حركة حماس في الوقت ذاته بأن المعبر الوحيد لموقع أساسي من مواقع انتشارها ووجودها 

رية، ففرضت الجغرافيا ديكتاتوريتها على الواقع العام يمر عبر البوابة المص) قطاع غزة(على األرض 
الذي تواجهه حركة حماس، خصوصاً في ظل الحصار اإلسرائيلي والكماشة المطبقة على قطاع غزة 

  .بقرار إسرائيلي وعربي أيضاً منذ أكثر من أربع سنوات مضت
دة من الحركة اإلسالمية فقد صاغت مصر الرسمية عالقاتها مع حركة حماس على أساس مخاوفها المعتا

اإلخوانية، وخشيتها من أن نجاح نموذج حركة حماس في قطاع غزة قد يؤثر على وضعها الداخلي لما 
يقدمه من جرعات تشجيع وتحفيز لحركة اإلخوان المسلمين في مصر، أو من حيث إضعاف المسارين 

ومسار التسوية القائمة بصيغتها المسار العلماني الموالي للغرب (اللذين يتبناهما النظام في مصر 
  ).المعروفة

وفي هذا المجال ال تغيب انعكاسات حالة الخصام والعالقة المتوترة الدائمة بين النظام المصري 
واإلخوان المسلمين في مصر على العالقة مع حركة حماس، وهم الذين تربطهم عالقات األشقاء مع 

ماس مصر الرسمية عبر أكثر من مناسبة، مؤكدة أن حركة حماس، في الوقت الذي طمأنت فيه حركة ح
مشروعها المقاوم مستقل ومركز في الداخل الفلسطيني، وأنه ينبغي أن ينظر لفعلها المقاوم في فلسطين 

  .كعامل ضغط النتزاع الحقوق الوطنية الفلسطينية وليس العكس
ة عموماً بما فيها حركة حماس، ومع ذلك فمصر الرسمية تتعامل بحساسية شديدة مع الحركات اإلسالمي

وخصوصاً عندما يتعلق األمر باإلخوان المسلمين الذين يمثلون المعارضة األقوى في الداخل المصري، 
والوريث المحتمل للنظام، والذين تعترف حركة حماس بوضوح وجرأة باالنتماء إليهم روحياً وعقائدياً 

  .وتتمثل فيهم القيم واألهداف البعيدة
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 فقد كان صعود حركة حماس في فلسطين، واتساع شعبيتها وفوزها في االنتخابات التشريعية وعلى هذا
لكن .  أمراً غير مرغوب من الوجهة الرسمية المصرية2006في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 

مقتضيات العمل المصري في الساحة الفلسطينية جعلت نظام الحكم في مصر يتجنب الدخول في أي 
  .وف وشفاف مع حركة حماسصراع مكش

فمصر يحكمها نظام علماني عقد معاهدة سالم مع الدولة العبرية الصهيونية، وتربطه أكثر من عالقة 
صداقة مع الواليات المتحدة األميركية، ويدعم هذا النظام اللون المسيطر على زمام األمور في الجناح 

ة القرار في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة التقليدي للحركة الوطنية الفلسطينية القابض على سلط
  .الوطنية الفلسطينية التي تعيش أزماتها الصعبة مع حركة حماس

وتدعم القوى الفلسطينية التي " إسرائيل"ومن جهة ثانية فإن مصر اختارت مسار التسوية والسالم مع 
ماس وغالبية القوى والفصائل اختطّت مساراً مماثالً، وترى أن العمل المقاوم كما تتبناه حركة ح

الفلسطينية في هذه المرحلة ال يخدم الواقعية السياسية، وال يفهم حقيقة موازين القوى على األرض، والتي 
تقتضي العمل من خالل الوسائل الدبلوماسية فقط، النتزاع جانب من الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة 

  .قدس والقطاعالفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وال
  البراغماتية السياسية والشراكة المقيتة

ومع ذلك، فإن البراغماتية السياسية تفرض نوعاً من الشراكة ولو كانت مقيتة بين مصر وحركة حماس، 
فمصر هي التي تقف على الحدود مع غزة وتشكل البوابة العربية الوحيدة نحوها عبر تحكمها بمعبر 

السيئة والمجحفة بحق (غزة، بالرغم من ارتباط مصر باتفاقية المعبر رفح، الشريان الحيوي لقطاع 
 برعاية كونداليزا رايس وزيرة الخارجية األميركية في حينها، فهذه 2005التي عقدت العام ) الفلسطينيين

فتحه يتحكم ب) بدالً من أن يكون معبراً مصرياً فلسطينياً(االتفاقية جعلت معبر رفح معبراً إقليمياً دولياً 
وإغالقه عدة العبين أبرزهم إسرائيل التي وضعت مسمار جحا في هذه االتفاقية من خالل المراقبة لكل 
القادمين والذاهبين عبر الكاميرات، ومن خالل التحكم بحركة المراقبين الدوليين المقيمين في إسرائيل، 

ري لكي يفتح المعبر ويقوم وهي التي تمنعهم أو تسمح لهم بالذهاب إلى المعبر، وذهابهم شرط ضرو
بعمله، وهو ما وضع مصر الرسمية في نهاية األمر في إحراجات واسعة، لتصبح بشكل أو بآخر 
مساهمة بحصار الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو الحصار الذي دق أبواب مصر عبر معبر رفح في 

سطينيين المحاصرين في القطاع، حادثة التحطيم الشهيرة التي تعرض لها المعبر على أيدي المواطنين الفل
  .وهو أمر مازال متوقعاً في ظل الحصار الراهن

وبالتأكيد فإن االستجابة المصرية والتمسك باتفاقية المعبر حتى في أوج عمليات القصف الجوي البربري 
المجنون من قبل سالح الجو اإلسرائيلي لقطاع غزة من أقصاه إلى أقصاه، ولو على حساب تجويع 

طينيين وزيادة معاناتهم، فاقمت من تعقيدات العالقات المصرية مع حركة حماس وباقي القوى الفلس
الفلسطينية، وساهمت بتوليد المزيد من الريبة والشكوك في المواقف المتبادلة بين مصر وغالبية الفصائل 

ية كالجبهة الشعبية الفلسطينية بما فيها العديد من الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطين
  .لتحرير فلسطين التي تعتبر القوة الثانية في ائتالف منظمة التحرير الفلسطينية

  حماس واستحالة تجاهل مصر
وبرغم كل ذلك، تدرك حركة حماس أن مصر تمثل بوابة رسمية وهامة للوصول إلى الشرعية العربية، 

دول العالم الثالث، ليس بسبب من قوة حضور وأنها مدخل مهم الكتساب الشرعية في العالم اإلسالمي و
النظام على المستوى العربي والدولي، بل بسبب موقع مصر ودورها التاريخي بغض النظر عن طبيعة 

كما تدرك حركة حماس خطورة استعداء مصر لكونها المتنفس الوحيد لقطاع . النظام القائم فيها وسياساته
  .غزة، وبسبب تشابك عالقاتها ونفوذها
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وتدرك حركة حماس أيضاً، أنه مهما كان الخالف مع النظام المصري مستحكماً، فإن مصر في المعادلة 
بإمكاناتها المادية والبشرية الهائلة وبانتمائها ) وبغض النظر عن النظام القائم فيها مرة أخرى(العربية 

  .العربي واإلسالمي تظل ذخراً لفلسطين ولقضيتها
ة حماس في التعاطي مع مصر بالكثير من المرونة والديناميكية والحرص وعليه، تميزت مواقف حرك

الكبير على سالستها حتى في أسوأ الظروف التي عاشها الفلسطينيون في قطاع غزة إبان العدوان 
الهمجي اإلسرائيلي األخير، وسعت إلى توظيف العديد من نقاط التقاطع لطمأنة النظام المصري، وإظهار 

  . تجاه المصالح الوطنية الفلسطينية والمصريةروح المسؤولية
كانت تتصرف باستقاللية عالية، عندما يتعلق األمر بهويتها السياسية ) أي حركة حماس(لكنها بالمقابل 

واأليديولوجية، أو عندما ترى أن النظام في مصر أخذ يمارس الضغط عليها لصالح مسارات ال تؤمن 
اهنة، أو فرض شروط الرباعية الدولية عليها، أو عمل ترتيبات بها كمسارات التسوية بصيغتها الر
والدليل على ذلك أن حركة حماس " حقوقها في الساحة الفلسطينية"تنتقص ما تسميه حركة حماس من 

، 2010تشرين األول / رفضت التوقيع على الورقة المصرية األخيرة في الثاني والعشرين من أكتوبر
 مع ذاتها ومواقفها وبما دار في مسارات الحوار الفلسطيني في القاهرة في فتماسكت مع نفسها وانسجمت

جوالته السبع، وتجاوبت مع الحلول الوسط التي تم ابتكارها تجاه القضايا الخالفية مع حركة فتح، وهي 
حلول ترى حركة حماس أن الورقة المصرية قفزت عليها، وتحايلت عليها، عندما قدمت صيغا 

يرات لقضايا الخالف ال أكثر وال أقل، دون أن تقدم حلوال ناجعة طبقاً لما كان قد تم وتخريجات وتدو
، خصوصاً 2009شباط / االتفاق عليه في الجوالت الحوارية السبع التي عقدت في القاهرة منذ فبراير

وائم حيث طلبت حركة حماس البدء بتحديد ق, بالنسبة لملف المعتقلين السياسيين واالنتخابات واألمن
والسلطة " فتح"من حركة " ضمانات مكتوبة"مع , وأسماء المعتقلين بعد التوقيع على اتفاق المصالحة

عنهم، وإعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة " الفعلي"الفلسطينية باإلفراج 
 التطبيق بين الضفة الغربية في" الرزمة والتوازي"الغربية على أسس مهنية ووطنية بعيداً، وعلى نظام 

  .والقدس والقطاع
   مصر الضرورة

من هنا فإن حركة حماس كما هو حال باقي القوى الفلسطينية تقريباً من أقصاها إلى أقصاها، تدرك بأن 
مصر ضرورة للحال الفلسطينية، وضرورة إلنجاح الحوار والوصول للمصالحة المنشودة، وتحتاج 

ضرورية ) وتحديداً من دول التأثير والفعل السياسي(من هنا فإن الرعاية العربية ألسانيد الدعم العربية، و
  .إليصال المصالحة إلى مرساها النهائي

وانطالقاً من المعطيات إياها، ندرك أن مصر تدفع بكل طاقاتها إلنجاز التوافق الفلسطيني، وإنجاح 
مازالت تتمثل في انحياز الجانب المصري العملية التصالحية، لكن الطامة الكبرى في الموقف المصري 

في بعض القضايا السياسية لرؤية سياسية تسعى لتوجيه دفة ومسار المصالحة، وهي رؤية ال تجد صدى 
عند جميع القوى الفلسطينية كحركتي حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحتى 

  .قطاعات من قيادات وكوادر حركة فتح
ا فان إحداث اختراق حقيقي في العملية التصالحية، ينتظر اجتراح تعديالت إبداعية لحل ومن هن

استعصاءات الورقة المصرية األخيرة، وعندها يمكن للقاهرة أن تتخلص من عقدة الفشل في الموضوع 
  ).الموضوع اللبناني مثالً(الفلسطيني، في الوقت الذي نجحت فيه دولة قطر بحل العديد من الملفات 

أخيراً، ومهماً يكن الخالف بين مصر وأي من الفصائل الفلسطينية األساسية على وجه التحديد كحركتي 
شعرة "فإن مصر ال تقطع ... حماس والجهاد اإلسالمي وحركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

وستخسر قدرتها على " األبوي"مع الفصائل الفاعلة على الساحة، ألنها عند ذلك ستخسر دورها " معاوية
  .اإلمساك بخيوط وتشابكات الوضع الفلسطيني
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كما أن الفصائل الفلسطينية مجتمعة تدرك أيضاً أن مصر ليست اسماً أو رقماً أو جغرافيا فقط، وليست 
  .طارئة على الحالة الفلسطينية، بل هي أيضاً ضرورة قومية للفلسطينيين

ة تنتظر دوراً مصرياً ملحوظاً لحل المشاكل التي اعترضت ومن هنا نستطيع القول بأن المرحلة التالي
مضمون الورقة المصرية األخيرة، وصوالً إلنجاز المصالح الوطنية الفلسطينية، والسير باتجاه انتخابات 

 2010كانون الثاني / تشريعية ورئاسية موحدة في فلسطين بديالً عن موعد الرابع والعشرين من يناير
  .وم الذي أصدره الرئيس محمود عباسالذي جاء في المرس

  7/11/2009نت، .الجزيرة
  

  في تحقيق أهدافها؟" المناورة"ماذا إن أخفقت  .47
  عريب الرنتاوي

في األنباء، أن حمى التنافس على خالفة عباس لم تستعر بعد في أوسـاط الخلفـاء والمـستخلفين فـي                    
هبط على هؤالء بالبراشـوت فجـأة   األرض، والسبب كما هو واضح، ليس زهدا في المناصب والمواقع      

ومن دون مقدمات، بل يقينا منهم بأن للمسلسل تتمة، وأن جزءه األول قد يستتبع بجزء ثان وثالث علـى                   
بعـدم الترشـح لالنتخابـات      " رغبته"الرئيس لم يستقل، وكل ما فعله أنه عبر عن          ".باب الحارة "طريقة  

جهات ذات الصلة، البحـث عـن بـديل لـه لخـوض             المقبلة، ولم يقل بأن لن يترشح ولم يطلب من ال         
ومـصيرها يـزدادا    " علـم الغيـب   "االنتخابات المقبلة، واالنتخابات المقبلة كما هو معلوم، ما زالت في           

غموضا كلما تعقدت المصالحة الداخلية وتعثرت جهود استئناف المفاوضات وإحياء رميم عملية الـسالم،     
رئيس تصريف أعمال، إلى جانب حكومة تصريف       : قالة األمس وقد نكون أمام وضع فريد، وصفناه في م       

: الرئيس باق على رأس مناصبه األرفـع      .أعمال، ومن خلفهما مجلس تشريعي ال صرفة له وال تصريف         
فهو لم يستقل من رئاسة اللجنة التنفيذية وال من رئاسة فتح وال من رئاسة الدولة الفلسطينية، هو تخلـى                   

 وهو حتى بفرض عدم مشاركته في االنتخابات المقبلة، سـيكون مرجعيـة             عن واحدة من رئاساته فقط،    
كـان لحمـى    .الممثل الشرعي الوحيـد   : بحكم موقعه على رأس المنظمة األم     " الرئيس الجديد المنتخب  "

الخالفة والوراثة أن تستعر على نحو محموم، لو أن الرئيس سارع إلـى تقـديم اسـتقاالته المثلثـة أو                    
لى اللجان والمجالس ذات الصلة البحث عن خليفة له في مواقعه المتعددة، لكنـه لـم                المربعة، أو طلب إ   

في تفسير ما حدث، بخالف ما قاله بالضبط، وثمـة          " المناورة والمساومة "يفعل، األمر الذي عزز نظرية      
العديد من الجمل والعبارات التي توحي بان البـاب مـا زال مفتوحـا              " الرغبة بعدم الترشح  "في خطاب   

إليهـا  " أصعدته"للهبوط من على قمة الشجرة التي       " سلم"أو  " تخريجة"الرئيس بانتظار   .للعودة عن القرار  
تصريحات أوباما وأحاديثه عن تجميد االستيطان بكل أشكاله وأماكنه، ولكنه تلقى بدال عن ذلك صفعتين               

األولـى،  :  السيدة كلينتون  متتاليتين، وفي غضون ثالثة أيام فقط، ومن مأمنه أو من حيث ال يحتسب، من             
والذهاب إلى مفاوضات مـن دون تجميـد االسـتيطان وبـال            " السخي"بدعوتها له قبول عرض نتنياهو      

بعد خروجه من   " أي موقع كان  "عندما تعهدت له عبر وسائل اإلعالم، بالعمل معه في          : والثانية. مرجعية
يمكن أن يصدر عن واشنطن مـن تعهـدات أو   اليوم، كل االنظار تتجه إلى ما    .رئاسة السلطة الفلسطينية  

في حكم المنتهية، والرئيس عبـاس      " الرغبة بعدم الترشح  "التزامات أو ضمانات، لكي تصبح العودة عن        
، عندما عرض لمرجيعات عملية     "مسودة لكتاب الضمانات األمريكية   "في خطابه إياه قدم ما يمكن اعتباره        

لمتحدة بشأن الصراع، وخريطة الطريق ومبادرة السالم العربيـة،         السالم ومنها االلتزام بقرارات األمم ا     
) يونيـو (الوضع الذي كان سائدا ما قبل الرابع من حزيران          "وان تستند الحدود الى     " ورؤيا حل الدولتين  

القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مع ضمان حريـة الوصـول إلـى األمـاكن               " وان تكون    1967"
أكثـر  .العادل والمتفق عليه لقضية الالجئين وفقا لمبـادرة الـسالم العربيـة           ، فضال عن الحل     "المقدسة

ترجيحا ذاك الذي يتحدث عـن خطـاب أمريكـي أو كتـاب             " خطاب عدم الترشح  "سيناريوهات ما بعد    
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ضمانات يتضمن هذه المرجعيات على عموميتها وإطالقها، وهو ما تسعى إليـه الدبلوماسـية العربيـة                
ال، قبل الخطاب، وباألخص بعده، لكن هذا االحتمال ليس السيناريو الوحيد لقادمات            على أية ح  " المعتدلة"

األيام، فقد تخفق إدارة أوباما في إصدار مثل هذا الكتاب، لنفس األسباب التي أدت إلى إخفاقها في إقنـاع             
لم أو مظـالت  سـال "وبـال   " تخريجة"نتنياهو بقبول التجميد التام لالستيطان، األمر الذي يبقي عباس بال           

، ما يعني أن األزمة مرشحة للتفاقم، والوضع الفلسطيني بمجمله عرضة للدخول فـي المجهـول،                "هبوط
الرئيس عباس لم يستقل ولم يتنح، بانتظار معرفة الجواب األمريكـي علـى خطوتـه               .وحتى إشعار آخر  

مريكي استرضائيا، أتلفـت    ، فإن جاء الرد األ    "مسودة خطاب االستقالة  "وخطابه والذي يمكن وصفه بأنه      
المسودة من دون أن يكون لها أية ترجمات أو مفاعيل قانونية من أي نوع، وإن جاء الـرد األمريكـي                    

إلى استقالة  " مسودة االستقالة "النهائي من طراز ما صدر عن السيدة كلينتون، فإن من المرجح أن تتحول              
 يتصل األمر بشخصه، ال يستبعدون انتقالـه إلـى      فعليه، بل أن العارفين بشخص الرئيس وانفعاالته حين       

لرئاستها " عدم الترشح "الضفة األخرى من المعادلة، وربما سعيه إلى إقالة السلطة الفلسطينية برمتها، بدل             
 .فحسب

  8/11/2009الدستور، 
 

  فتح التنظيم، فتح القبيلة، فتح حركة التحرر .48
  ياسر الزعاترة

طينية المهمة ينهض سؤال كبير يتعلق بهذه الحركة التي اسـمها           في كل محطة من محطات القضية الفلس      
، والتي انتقلت من طور إلى طور، من دون أن تفقد حـضورها             )فتح(حركة التحرر الوطني الفلسطيني     

من يعرفون أبجديات السياسة يدركون أن استمرار فتح طوال هذه العقـود،            .ودورها في الواقع الفلسطيني   
وة، ال صلة له بتاريخها النضالي رغم أهمية هذا البعد، بقدر صلته الواقعية بالدعم              وبهذا المستوى من الق   

والتبني العربي الرسمي الذي تمثله المحاور الرسمية الكبيرة والمؤثرة وعلى رأسها مصر، إلـى جانـب        
الحاضنة السورية على سبيل المثال كانت كافية لمرور انـشقاق فـي فـتح مطلـع                .الدعم الدولي كذلك  

لثمانينات، لكنها لم تكن كافية لمنح قيادته بطاقة تمثيل الشعب الفلسطيني مـن خـالل الـسيطرة علـى                   ا
من المهم التذكير هنا بـأن    .الحركة، ومن ثم على منظمة التحرير، ووراثة االعتراف العربي والدولي بها          

أن وضعت نفسها فـي     االعتراف العربي والدولي بحركة فتح وسيطرتها على المنظمة لم يتوفر إال بعد             
ذات اإلطار السياسي بقبول استحقاقات الشرعية العربية والدولية، أي االعتراف بالقرارات الدولية التـي              

ليس هذا البعد هو ما     . في المئة من فلسطين، لتغدو بذلك جزءا من النظام العربي الرسمي           78تتخلى عن   
ن تحصل فتح على االعتراف العربـي الرسـمي         يعنينا في هذه السطور، بل البعد الشعبي والتنظيمي، فأ        

والدولي بسبب قبولها السقف السياسي المتاح شيء، وأن تبقي على عناصـرها وعـصبيتهم التنظيميـة                
نتذكر ذلك كله بمناسبة الجـدل      .بصرف النظر عن تحوالتها السياسية والرموز الذين يقودونها شيء آخر         

لعدول عنها، تماما كما تذكرناه بعد عقد المؤتمر السادس         حول محمود عباس واستقالته ومطالبة البعض با      
للحركة واللجنة المركزية التي أفرزها، وقبل ذلك، وهو األهم عندما تمكن ذات الرجل من تقبل التعازي                

يفوز فيها  ) للسلطة(بياسر عرفات بعد قتله، ومن ثم وراثته بالكامل، وصوال إلى ترتيب انتخابات رئاسية              
عندما جاء عباس زعيما لفتح والمنظمة والسلطة لم يكن قد مضى سوى قليل من الوقت               .باسم حركة فتح  

على المعركة حامية الوطيس التي اندلعت بينه وبين عرفات حول السلطة وسياساتها لـيس الموضـوع                
متعلقا باألشخاص فقط، فهنا في هذه الحالة شمل التغير البرنامج أيضا، ففي حين كان األتبـاع يهتفـون                  

لمقاومة وكتائب األقصى واالستشهاديين، جاء من يجاهر بأن المقاومة المسلحة عبث، ومع ذلك سـاروا               ل
معه من دون أن يشعروا بكثير تناقض، األمر الذي يذكّر بالسيرة السابقة للحركة في تحوالتها األشـهر                 

يذكرنا ذلك كله بمقولـة     .من التحرير الكامل إلى االعتراف بالقرارات الدولية، وصوال ألوسلو وما بعدها          
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فهـو  ) المنح والمنـع  (، ما يعني أن من يسيطر على القيادة وصالحياتها          "اللي بتجوز أمي بقولّه يا عمي     "
القائد والرمز، بصرف النظر عن الكيفية التي حصل من خاللها على تلك القيادة، كما يذكرنا بتناقـضات                 

ن يعاودوا التحالف من جديد، إنه منطق القبيلة وليس         القادة أنفسهم وبما يقولونه في بعضهم البعض قبل أ        
وهنا سيقول قائل إن ذلك سائد في العمل السياسي بشكل عام،           . منطق العمل النضالي والسياسي والوطني    

، لكنـه أقـل     )فتح اليوم حزب سـلطة    (األمر الذي يبدو صحيحا في أحزاب السلطة واألحزاب الحاكمة          
ربمـا  .هذا المستوى من االنسجام مع تناقضات البرامج واألشـخاص        حضورا في حركات التحرر، أقله ب     

كان لذلك عالقة بشبكة المصالح التي يصنعها التنظيم بمرور السنوات والعقود، فضال عن التناقضات مع               
الخصوم، األمر الذي يبدو صحيحا أيضا، لكنه في حالة فتح يتجاوز الطبيعـي والـسائد فـي الحـاالت                   

يبقى التذكير بأناس كثيرين مروا على حركة       .ي يستحق مزيدا من الدراسة والتمحيص     المشابهة، األمر الذ  
فتح وناضلوا من خاللها، لكنهم غادروها بكامل إرادتهم عندما تناقضت مع أفكارهم وقناعاتهم، رغـم أن                

  .مصالح بعضهم الشخصية كانت تدفعهم نحو البقاء وليس الرحيل
  8/11/2009الدستور، 
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  نقوال ناصر
كيف وصل الحال الفلسطيني إلى وضعه الراهن؟ االقتباس التالي يوفر جزءا رئيسيا من اإلجابة، وهـو                

لمؤلفه إفرايم هاليفي، المدير السابق لجهاز الموساد في دولة االحتالل          " رجل في الظالل  "مأخوذ من كتاب    
وال يحتاج االقتباس إلى    . إلى العربية العام الماضي   اإلسرائيلي، الذي نشرته الدار العربية للعلوم مترجما        

أوال بأن المعنيين بدحض ما جاء فيه مـن         : تعليق فهو غني عن البيان، لكن التقديم له بحاجة إلى التذكير          
الفلسطينيين لم يفعلوا ذلك بعد، وثانيا بأن قادة االستخبارات مثل هاليفي ال يتقاعدون بـل يحـالون إلـى                   

يجب التعامل معها كجزء من     " سيرة ذاتية "التي نفى أن تكون     " مذكراته"تقاعد وبالتالي فإن    االحتياط عند ال  
مهمته المستمرة حتى وفاته، وثالثا بأن حقيقة كون الموساد العبا رئيسيا في إيصال الحال الفلسطيني إلى                

عا، إذا مـا اختـار      وضعه الراهن ال ينفي حقيقة وجود العامل الذاتي الفلسطيني كالعب آخر يمكنه، راب            
على أجهـزة االسـتخبارات     " طالبان"و" القاعدة"ذلك، أن يكرر مع خطط الموساد المنجزة قصة انقالب          

قد " قيادة بديلة للسلطة الفلسطينية   "األميركية، والتذكير خامسا بأن خطة الموساد موضوع االقتباس إلفراز          
  .نجحت نجاحا ربما لم يتوقعه هاليفي نفسه

التي نفذها جيش االحتالل في الضفة الغربية فـي آذار  " عملية الدرع الواقي"إنه بعد انطالق   يقول هاليفي   
" كان من الضروري  .. منذ البداية بأنه سيكون للعملية مهلة زمنية محدودة         "، اتضح   2002مارس عام   / 

وال ألنه مهما كانت    أ: ، لسببين "أخذ زمام المبادرة والتوصل إلى سياسة يمكن إطالقها غداة العملية         "بعدها  
بدون تحقيق الهدف بعيد المـدى المتمثـل باستئـصال          "عسكريا فإنها إذا انتهت     " خاطفة وناجحة "العملية  
، وألنه ثانيا   "تبرز عجز النظام الدفاعي واألمني اإلسرائيلي بدال من أن تبرز قوته          "فإنها سوف   " اإلرهاب

كون الفراغ الناشئ حـافزا إلطـالق كافـة أنـواع           فسوف ي "ذلك الهدف   " إذا انتهت العملية ولم يتحقق    "
  ).إسرائيل(المبادرات التي يمكن أن تكون كارثية من وجهة نظر 

مـن  "في دولة االحتالل اإلسرائيلي آنذاك، دخل الموساد      " الفراغ الحاصل في عملية صنع القرار     "وبسبب  
لم يكن لـدى    "، ألنه   "سلطة الفلسطينية دعم خطوة من شأنها أن تفرز قيادة بديلة لل        "باقتراح  " الباب الخلفي 

تلك المرة األولى التـي     "، وكانت   )"إسرائيل(ياسر عرفات أي مصلحة في التوصل إلى تسوية حقيقية مع           
التأييـد  "وبسبب  ". يتم فيها اقتراح إحداث تغيير في الحكم في منطقة الشرق األوسط على المجتمع الدولي             

ة في تركه مع لقب الرئيس، لكن مع نقل صالحياته بطريقة تجعلـه  تمثلت الفكر"لعرفات،  " الشعبي العارم 
  ".بملكة إنكلترا.. رئيسا صوريا يمكن مقارنته 
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في المقام األول على ضرورة تعيين رئيس تنفيذي يملـك          "نصت  " جرت صياغة خطة كثيرة التفاصيل    "و
إعـادة التفكيـر فـي      "الثة، و األجهزة األمنية الفلسطينية واختصار عددها بث     " إعادة تنظيم "، و "صالحيات

النظام المالي للسلطة الفلسطينية وجعله تحت سلطة وزير للمالية يكون خاضعا لرئيس الوزراء، بدال من               
في حال تحقق ذلك كله، نكون قد عرفنا بأنه سوف يبـرز شـريك يمكـن                "و". أن يكون خاضعا للرئيس   

صبح حاكما لدولة فلسطينية مستقلة تعمل جنبا       إلى أن ي  .. التعويل عليه وعلى استعداده للعمل والتفاوض       
وفي هذه الحالة تؤجل مفاوضات الوضع النهائي إلى أجل         . ، وبدون حدود مؤقتة   )إسرائيل(إلى جنب مع    
  ".غير محدود
ثالثة أيام، وفي فترة    " على هذه الفكرة وعلى الخطة التفصيلية     "حكومة آرييل شارون    " موافقة"واستغرقت  

بيع، جرى عرض الخطة على واشنطن ولندن والقاهرة وعمان وغيرها من العواصـم             عشرة أسا "لم تتعد   
، ظهـر   " من بعد الظهـر    3:47حزيران، وعند الساعة    /  يونيو   24في  "و". الفاعلة في المنطقة وخارجها   

دعوة من أجـل قيـادة فلـسطينية        "الرئيس األميركي جورج بوش في الروز غاردن، وأعلن عما سماه           
لت عبارات الدعم لخطة الرئيس من داخل المنطقة وخارجها، حتى أن بلداناً كانت تـدافع               انها"، و "جديدة

عن شرعية الرئيس عرفات أيدت الخطوة الجديدة على األرض وشجعت العناصر األكثر اعتداال داخـل               
ثمنـا سياسـيا أو     ) إسـرائيل (ولم تبرز حاجة إلى أن تـدفع        ". "المعسكر الفلسطيني على انتهاز الفرصة    

لـدعم القيـادة    .. جهدا  "أن تبذل إسرائيل    " تصور"الدولي على الخطة على     " التفاهم"واقتصر  " ستراتيجياا
في الوقت الذي ينجح فيه الضغط الدولي في حمل غالبية المجلس التشريعي الفلسطيني             .. البديلة الجديدة   
  ".على تبني الخطة

أجاب هاليفي على سؤاله باالقتباس التـالي مـن         " لة؟ماذا سيكون الهدف السياسي األول لتلك القيادة البدي       "
عندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قادة جدد، ومؤسسات جديدة، وترتيبات أمنيـة جديـدة مـع                : "بوش

جيرانه، سوف تدعم الواليات المتحدة إنشاء دولة فلسطينية تكون حدودها ونواح معينة من سيادتها مؤقتة               
لم "والحظ هاليفي أن بوش     ".  كجزء من تسوية نهائية في الشرق األوسط       على أن يتم التوصل إلى حل لها      

المرحلـة  "إلـى   " مؤقتـة "إنشاء دولة   " يحدد جداول زمنية للمفاوضات، أو مدة محددة لالنتقال من هدف         
" اكتسبت هذه المقاربة أهمية بالغة ألنها انسجمت مع وجهـة نظـر           . النهائية لمفاوضات الوضع النهائي   

  .شارون
صـحيفة  "التي تمثلت في تسريب خبـر إلـى         " الزلة الخطيرة "من  " بمرارة"و هاليفي في مذكراته     ويشك

سـبتمبر  / أثناء زيارة شارون لموسكو في أيلـول        " صحفي يتمتع بمصداقية  "كتبه  " إسرائيلية يومية رائدة  
 رئـيس   القائد الفلسطيني أبو مازن الذي أصبح المرشح الطبيعي لمـلء مركـز           " عن لقاء له مع      2002
  ".إذا اكتسبت قصة اجتماعي بأبي مازن زخما، فقد تستخدم كذريعة الغتياله: "ألنه كما قال" الوزراء

كانـت سـتلحق    "، ومعارضة شارون لها، ألنها في رأيه        "خريطة الطريق "ثم يروي هاليفي مذكراته عن      
تضمنت جداول  "وألنها  على القدس،   " التفاوض"، بخاصة ألنها تنص على      "أضرارا بالمصالح اإلسرائيلية  

، لكن شارون اضطر للموافقة عليها،      "2005زمنية تصورت إمكانية التوصل إلى حل نهائي بحلول العام          
تمثلت في االسـتعدادات    " ظروفا استجدت وأملت تغييرا سريعا في السياسة      "مع أربعة عشر شرطا، ألن      

لم تكن ترغب في البداية في ربط الصراع        على الرغم من أن الواليات المتحدة       "األميركية لغزو العراق،    
  ".اإلسرائيلي الفلسطيني بالمسألة العراقية

جهدا منسقا من جانب الفلـسطينيين لتفكيـك البنيـات          "من خريطة الطريق    " تصورت المرحلة األولى  "و
لى التصرف  ولكي يتمكنوا من القيام بذلك، كانوا بحاجة إ       "،  )"يعني المقاومة الفلسطينية  (التحتية لإلرهابيين   

، لكن، كما قال هاليفي في عنوان الفصل األخيـر مـن            "كمواطنين فنلنديين، وهو ما يعتبر أمرا مستحيال      
  "!         االستخبارات هي حرفة المستحيل"فإن " الدبلوماسية هي فن الممكن"كتابه، فإنه إذا كانت 

  7/11/2009صحيفة فلسطين، 
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