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  السالمترفض  ال تريد وقف االستيطان ألنها "إسرائيل": عباس .1

 ال "إسرائيل"قال إن  الرئيس محمود عباسيها أن مندوبنقالً عن  9/11/2009األيام، فلسطين، نشرت 
ان الرئيس يتحدث أمام وك . الفلسطينية المحتلة ألنها ال تريد السالماألراضيتريد وقف االستيطان في 

تجمعات جماهيرية خالل جولة له، أمس، شملت مدن الخليل وبيت لحم وحلحول، حيث دشن مشاريع 
   .وتفقد مؤسسات وطنية

إسرائيل تقول إنها ترفض الشروط المسبقة لبدء المفاوضات، لكنهم في الحقيقة "وقال عباس، إن 
  ". ال يريدون السالمألنهمالدولتين يرفضون السالم وال يريدون وقف االستيطان ورؤية 

 ". نبقى مؤمنين بالسالم واألمن واألمان وبتطور بلدنا ووحدتنا الوطنيةأن يجب أننا"وشدد الرئيس على 
لقد قبلنا بالشرعية الدولية، وقبلنا بالقانون الدولي، وقبلنا بخطة خارطة الطريق، وقدمنا كل ما : "وقال

مات التي وردت في خطة خارطة الطريق قمنا بها، وحققنا الشيء الكبير علينا من التزامات، كل االلتزا
من األمن واألمان واالستقرار االقتصادي، لكن الطرف اآلخر لم يفعل شيئا، لم يوقفوا االستيطان، ولم 
يعترفوا بالدولتين، ولم يقبلوا بالمرجعيات الدولية التي أقرها العالم أجمع، ومع ذلك يقولون نحن نرفض 

نحن لم نضع شروطا مسبقة على أحد، إن ما نطالب به وطالبنا به هو : "وأضاف ".لشروط المسبقةا
الشرعية الدولية، ولكن يبدو أنهم ال يريدون السالم، وال يريدون وقف االستيطان، وال يريدون رؤية حل 

 عن ثوابتنا، وبالتالي الدولتين، فال أدري ماذا يريدون، نحن هذا موقفنا، لن نتخلى عن موقفنا، لن نتخلى
  ".على الطرف اآلخر أن يفكر ماذا سيعمل إن كان يريد السالم

إن مدينة الخليل ستبقى : " خالل مهرجان جماهيري حاشد نظمته حركة فتح في بيت لحمعباسوقال 
فلسطينية موحدة، وسيبقى الحرم اإلبراهيمي لنا ولن نسمح باقتسامه، ونحن اليوم في مهد المسيح حيث 

نيسة المهد وستبقى لنا، وليس لغيرنا، ومهما حاولوا أن يعتدوا على مقدساتنا وعلى أرضنا لن نسمح لهم ك
  ".بذلك، وستبقى القدس بمسجدها وكنيستها لنا، وستكون عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني

وطننا وشعبنا أن أبدينا حرصا شديدا على الوحدة الوطنية الفلسطينية الداخلية، نحن نريد ل: " قائالًوأضاف
يبقيا موحدين، ومنذ أكثر من سنتين ونحن نسعى لمصالحة وطنية، برعاية مصرية، وقد قبلنا الورقة 
المصرية كما هي، ووقعنا عليها، ومع األسف يبدو أن حماس ال تريد وحدة وطنية، تريد أن تتمسك 

ية القاصرة التي تعتمدها حركة حماس باإلمارة الظالمية التي تعتقد أنها ستعيش فيها إلى األبد، هذه الرؤ
لن تؤدي إلى نتيجة ولن تؤدي إلى وحدة وطنية، وإنما تؤدي فقط لتحصيل آراء ومواقف وأهداف حزبية 
شعبنا ال يمكن أن يقبل بها، إن وحدة الوطن، ووحدة الشعب أجّل وأعظم من كل المكاسب الحزبية، لذلك 

  .ك يرفضون ويقولون نحن الذين نرفض الوحدة الوطنيةدعوناهم كي يقبلوا بما عرضته مصر، ومع ذل
 110، قدم رئيس ديوان الرئاسة دعماً باسم الرئيس لمؤسسات مختلفة بالخليل، وذلك بقيمة اإلطارفي و

لف دوالر دعماً لمجلس اتحاد الطلبة في جامعة بوليتكنيك أ 30: آالف دوالر، توزعت على النحو التالي
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 10، واإلسالميةلف دوالر للجمعية الخيرية أ 30مجلس طلبة جامعة الخليل، ولف دوالر لأ 30فلسطين، و
  . الخيريةاإلحسان آالف دوالر لجمعية 10آالف دوالر لمنتدى حلحول الثقافي، و

، فيما اإلسالمية األيتام بالجمعية الخيرية األطفاللى الخليل، بتناوله طعام الغداء مع إ عباسانتهت زيارة و
 .جمعية وأكد التزام السلطة بتقديم كل ما يلزم لضمان حياة كريمة ألطفال الجمعيةتفقد أقسام ال

عباس قال في   أن كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  9/11/2009الشرق األوسط، وأضافت 
إن القيادة الفلسطينية متمسكة بالثوابت الوطنية، وبضرورة أن يتوحد الشعب الفلسطيني حتى ": الخليل

ما دمنا ننصر اهللا ": وأضاف عباس. "تسنى له قيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفي
 ."فإن اهللا سينصرنا ويثبت أقدامنا هنا في فلسطين 

. وبدأ عباس أمس جولة في مدن الضفة، يلتقي خاللها مواطنيه ويزور عددا من المؤسسات والمشاريع
: ه لمدينة الخليل دعما غير مسبوق، وقال له مسؤولون ووجهاء في المدينةوتلقى الرجل في أول زيارة ل

 .، وخرج اآلالف يهتفون باسمه"إما أن نبقى معا أو نرحل معا"
  

   عباس ينوي االستقالة إذا لم تجر االنتخابات في موعدها":المستقبل" .2
مصادر فلسطينية أن ،  أحمد رمضان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  9/11/2009المستقبل، نشرت 

 يناير / كانون الثاني24رئيس محمود عباس ينوي االستقالة من منصبه هذا بحلول الرفيعة كشفت أن 
أن عباس أخبر مقربين منه، أنه سيقدم على خطوة االستقالة من " المستقبل"المقبل، وأكدت المصادر لـ

 "إسرائيل"، سواء كان ذلك بمنع األسباب تعذر إجراء االنتخابات ألي سبب من إذامنصبه رئيساً للسلطة 
 إلى ألي سبب آخر، مشيرة كذلك أو في قطاع غزة، إجراءها" حماس" منع حركة أو في القدس إجراءها

  .انه في حال جرت االنتخابات في الموعد المقرر، فإن عباس يصر على موقفه عدم الترشح لوالية ثانية
 كان سيستقيل من منصبه رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة ذاإ عباس لم يقرر بعد ما أن المصادر وأضافت

  . حيال هذين المنصبينإجراءات ال، وقد امتنع عن الكشف عما يضمره من أمالتحرير ولدولة فلسطين 
رئيس الن أ" هآرتس"مصادر فلسطينية صرحت لصحيفة أن  9/11/2009، 48عربوأضاف موقع 

ونقلت  .م األخيرة أنه ينوي االستقالة قريبا من منصبهعباس، قد أكد في محادثات مغلقة في األيا
المصادر أن عباس صرح بنيته االستقالة قريبا من منصبه خالل لقائه مع وفد دبلوماسي مصري زاره 

 .السبت الماضي في المقاطعة في رام اهللا، برئاسة السفير المصري الجديد لدى السلطة، ياسر عثمان
  

   تأجيل غولدستونبعد" إساءات شخصية"لـ هتحدث عن تعرضيو...  ال يستبعد اغتيالهعباس .3
عباس أن تلجأ الفلسطيني محمود لم يستبعد الرئيس :  وليد عوض وأشرف الهور- غزة ،رام اهللا

ال أستبعد ذلك، من خالل " لتنفيذ مخطط الغتياله، وقال في مقابلة مع قناة أبو ظبي الفضائية، "إسرائيل"
ة مباشرة، كما حدث مع أحمد ياسين، وأبو علي مصطفى، أو عن طريق غير تنفيذ عملية اغتيال بصور

 لكل خطوات تحركاته داخل المناطق الفلسطينية، كونه "إسرائيل"وتحدث عباس عن معرفة  ."مباشر
 بها، وأن "إسرائيل"ن تحركاته تكون علنية، وقال انه يبلغ إيعيش في الضفة الغربية تحت االحتالل، وقال 

  .رائيلية ترافق موكبه خالل مغادرته من رام اهللا إلى المعبر الذي يربط الضفة باألردندوريات إس
، تعرض لها هو وأسرته، في أعقاب تأجيل تقرير "إساءات شخصية"وتحدث الرئيس عباس عن 

 بعضها كان من خالل تنصل بعض البلدان من مسؤولياتها تجاه التأجيل، وكذلك من إنغولدستون، وقال 
  .، التي تعرض لها من قبل حركة حماس، التي وجه لها انتقادات شديدة"ملة التجريحح"خالل 

  9/11/2009القدس العربي، 
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  عباس سيبقى في منصبه لزمن طويل في حالة تأجيل االنتخابات: "هآرتس" .4
 ن التقديرات تتعاظم لدى المسؤولين الفلسطينيين، بانإمس، أ العبرية "هآرتس"قالت صحيفة : بيت لحم

لى موعد غير مسمى، حيث إن إعباس، سيبقى في منصبه لزمن طويل قادم، في حالة تأجيل االنتخابات 
  .لى أن يتقرر موعد جديد لالنتخاباتإداء دوره كرئيس للسلطة أعباس سيواصل 

 يقدرون أنهمونقلت الصحيفة، عن مسؤولون كبار في فتح وفي السلطة الفلسطينية ومحللين فلسطينيين، 
 لم تتم إذا أجل غير مسمى، إلىنتخابات للرئاسة وللبرلمان، لن تجرى في موعدها وستؤجل  االأن

 انتخابات في غزة، والمشاكل المتوقعة إجراءمصالحة مع حماس وذلك في ضوء موقف الحركة الرافض 
  . في شرقي القدسإجرائهاإلجرائها دون مشاركة الحركة ودون 

لى حرج إتمثل في استقالة عباس، ما يعرض السلطة الفلسطينية، ن هناك سيناريو يأضافت الصحيفة، أو
  .كبير، كون القائم بأعماله حسب القانون، هو رئيس البرلمان عزيز دويك من كبار قادة حماس

 االنتخابات في إجراء هناك سيناريو آخر كفيل بان يهز السلطة الفلسطينية، هو إنوقالت الصحيفة، 
  . عباس ال يزال مصراً على رفضه عدم التنافس على منصب الرئيسموعدها، بينما يكون الرئيس

 االنتخابات دون مصالحة مع حماس لن يؤيدوا إجراءالقالئل الذين يقولون انه يجب  ولكن مسؤولي فتح
  .ذلك، طالما لم يتراجع عباس

  9/11/2009اإلتحاد، اإلمارات، 
  

  خابات الرئاسيةرفضه قرار عباس عدم ترشيح نفسه لالنتيالمجلس الوطني  .5
 أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في عمان رفضه قرار الرئيس محمود عباس عدم             :وكاالتوالالجزيرة  

ترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية المقبلة، وفي ختام اجتماع عقده المجلس بمقره في العاصـمة األردنيـة                
عون عباس العدول عن قراره عدم      ناشد المجتم )  عضوا 63(اليوم شارك فيه أعضاء المجلس في األردن        

وطالب المجلس عباس باالستمرار في موقفه الرافض لبدء عملية التفاوض في ظـل اسـتمرار                .الترشح
وقرر المجلس في ختام جلسته دعوة المجلس المركزي الفلسطيني الجتماع طارئ، وتـشكيل              .االستيطان

  .دم خوض االنتخاباتلجنة للقاء الرئيس عباس الطالعه على رفض المجلس قراره ع
 8/11/2009نت، .الجزيرة

  
  لسنا بحاجة ألي حلول سياسية تستثني القدس:  يحذر من أن يلقى عباس مصير عرفاتعريقات .6

 رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير  أنرام اهللا من 9/11/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
ة أو رئاسة تستثني القدس من أية حلول إن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى سلط" :صائب عريقات قال

وأشار عريقات إلى أن محاولة استثناء االستيطان في القدس كالتزام الستئناف المفاوضات كان  ".سياسية
محمود عباس لرفض الضغوط وإعالنه األخير ) المنتهية واليته(أحد األسباب التي حدت برئيس السلطة 

القدس إيمان "ح عريقات خالل الجلسة االفتتاحية لمؤتمر وأوض. بعدم الترشح ألي انتخابات قادمة
في مدينة رام اهللا أمس، أن االجتماع الثالثي الذي عقد بحضور الجانبين الفلسطيني " وتحديات

واإلسرائيلي وإشراف اإلدارة األمريكية في نيويورك قبل شهرين طرح بعض األمور الخاصة بالقدس 
  .وحدود الدولة الفلسطينية

لن أكون شريكا في دولة مسخ ذات حدود مؤقتة، لقد دخلنا : " على أن عباس قال بالحرف الواحدوأكَّد
، ولن نكون طرفا 67العملية السلمية من أجل دولة فلسطينية كاملة السيادة على األراضي المحتلة عام 

  ".في وضع يستثني حقوقنا المنصوص عليها في القانون الدولي
االسطوانة المشروخة ذاتها بعدم وجود شريك فلسطيني تهدد بأن يواجه "أسماه وحذَّر عريقات من أن ما 

عباس نفس المصير الذي واجهه الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد قمة رفضه للضغوط األمريكية في 
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يبدو أن رسالة أبو مازن في خطابه األخير قد فهمت "وأضاف عريقات  ".2000قمة كامب ديفيد عام 
ساوم وال يحاول تحسين الشروط، وإنما أراد التأكيد على الحقوق الفلسطينية في الدولة خطًأ، فهو ال ي

  ".والقدس عاصمة وحق عودة الالجئين واإلفراج عن األسرى
 عريقات انتقد ، أن كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  9/11/2009 الشرق األوسط، وأضافت

نتنياهو أعلن أنه سيعمل على تجميد ":  كلينتون، وقالبشدة وزيرة الخارجية األميركية هيالري
 ." آالف وحدة سكنية، ومستثنيا القدس وما حولها، وقالت كلينتون هذا غير مسبوق3االستيطان، مستثنيا 
من االستيطان يجري في % 87كيف تتحدث كلينتون عن أمر غير مسبوق، فيما ": وتساءل عريقات

؟ ال يمكن 2009 وفي 2008ان بعد هذا سيكون أكبر مما كان عليه في ، أي أن االستيط)القدس(المدينة 
الرساالت والتطمينات األميركية بشأن "واعتبر أن  ."لكلينتون أن تتحدث عن خطوات غير مسبوقة
 عاما من المفاوضات إذا لم تكن هناك أسس إلقامة 18االستيطان ال تصرف في السياسة الواقعية، وبعد 

 ."، فلن نكون طرفا في هذه المفاوضات67 على كامل حدود الدولة الفلسطينية
  

  "إسرائيل" يثير قلق 67 لالعتراف بدولة على حدود وأمريكاتفاهم سري بين فياض  :"هآرتس" .7
كشفت مصادر عبرية عن قلق إسرائيلي رسمي من احتمال إعالن الفلسطينيين بشكل أحادي : حيفا

، بالتنسيق بين رئيس الوزراء 1967من حدود العام الجانب عن قيام دولة فلسطينية مستقلة، ض
  .الفلسطيني، سالم فياض واإلدارة األميركية

 أمس أن فياض توصل إلى تفاهم سري مع إدارة الرئيس أوباما تنشرقد صحيفة هآرتس العبرية وكانت 
.  في حال إعالنها من طرف واحد1967حول اعتراف أميركي بدولة فلسطينية مستقلة في حدود 

واستندت الصحيفة إلى مصادر سياسية إسرائيلية عليا وجاء فيها أن اعترافا أميركيا من هذا القبيل يتوقع 
 غزوا غير قانوني ، حتى في شرقي القدس،)الخط األخضر(أن يجعل من أي تواجد إسرائيلي وراء 

 . الفلسطينيين حق الدفاع عن النفس، والحالة هذه،يمنح
 الذي كان قد طرحه ،ياض المفصل لبناء مؤسسات السلطة الفلسطينيةوتضيف الصحيفة أن مشروع ف
 لم ينشر يتحدث عن خطوة  سرياً يتضمن فصالً،أغسطس الماضي/ آبعلى األسرة الدولية في شهر 

وبحسب الفصل السري من . 1967أحادية الجانب لإلعالن عن دولة فلسطينية مستقلة في حدود 
 بعد انتهاء المدة الزمنية المخصصة ،ة بالتعاون مع الجامعة العربيةالمشروع ستتوجه السلطة الفلسطيني

 .1967 إلى مجلس األمن والجمعية العمومية مطاِلبةً بالسيادة على دولة بحدود ،لبناء المؤسسات
ونقلت الصحيفة عن جهات تحدثت مع سالم فياض قولها إنها سمعت منه أنه تلقى ردود أفعال متعاطفة 

. ن جانب عدة دول بارزة في االتحاد األوروبي، مثل فرنسا وبريطانيا والسويد وإسبانيامع هذه الفكرة م
 إلى مصدر سياسي إسرائيلي مسؤول قوله إن فياض يدعي أنه توصل إلى تفاهم بهذا "هآرتس"ونسبت 

 وتقول الصحيفة إن احتمال إقدام الجانب الفلسطيني على تحرك أحادي. الشأن مع اإلدارة األميركية
  ."إسرائيل"ـ وقلق بالغين بالنسبة لإزعاج يشكل مصدر 1967الجانب للمطالبة بالسيادة على حدود 

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر في . وقد وصف المصدر المسؤول هذا االحتمال بإجراء خطر جدا
 هيالري  قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرح هذه القضية في محادثاته األخيرة مع"إسرائيل"

كلينتون وجورج ميتشل وطلب من واشنطن أن توضح لفياض أنها لن تؤيد هذا التحرك وتستخدم حق 
غير أن نتنياهو الذي نجح على ما يبدو بترتيب لقاء له مع الرئيس براك أوباما اليوم . النقض الفيتو

 .ع فياضاالثنين أو غدا لم يتلق حتى اآلن ردا واضحا من واشنطن بشأن موقفها من مشرو
 9/11/2009العرب، قطر، 
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  خطة موفاز مرفوضة وغير مقبولة وأي حلول جزئية تستثني القدس لن ترى النور:  ردينةأبو .8
، على أن خطة أمس شدد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة :وكاالتوال الحياة الجديدة -القدس المحتلة 

 فلسطينية مؤقتة في جزء من الضفة، لن ترى عضو الكنيست اإلسرائيلي شاؤول موفاز إلقامة دولة
إن خطة موفاز مرفوضة وغير مقبولة على اإلطالق وأي حلول جزئية تستثني "وقال أبو ردينة . النور

وأضاف في رده على تصريح موفاز الذي دعا فيه . "القدس لن ترى النور ألن القدس خط أحمر
 مع إسرائيل بناء على هذه الخطة تتحمل إن أية جهة تدخل مفاوضات"للتفاوض مع حركة حماس، 

  ."مسؤولية التفريط بالقدس ومقدساتها
 9/11/2009الحياة الجديدة، 

 
  "ةلإلهان"الرجل الذي تعرض : عباس تعليقاً على قرار "الفاينانشال تايمز" .9

د  أن إعالن محمو،خصصتها للرئيس الفلسطينيتها، التي افتتاحيفي تعتقد صحيفة الفاينانشال تايمز 
عدم الترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة، قد ال يكون سوى تهديد لن يرقى إلى درجة " قراره"عباس 

التطبيق، لكن ذلك ال يخفي واقع الموقف المتضعضع الذي تردى إليه الرئيس الفلسطيني بسبب من 
  .المواقف األمريكية واإلسرائيلية التي قوضت كل ما كان يملك من مصداقية لدى شعبه

 مديح وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون ، تقول الفاينانشال تايمز،كان من آخر هذه الصفعات
، والدعم األمريكي الذي يحظى به الموقف اإلسرائيلي "ضبطه النفس"الذي انثال على بنيامين نتنياهو لـ

ألن ". لخادع باالنتصارا"وتحذر الصحيفة نتنياهو من شعوره  .الرافض مسألة وقف التوسع االستيطاني
تماديه في سياساته وعلى األخص منها سياسة التوسع االستيطاني ال يعني سوى شيء واحد هو أن حل 
الدولتين غير قابل للتطبيق، وأن مصير الدولة العبرية إلى زوال إذا ما اختير حل الدولة الواحدة لشعبين 

  ." من أجل المساواةمحالة عن صراع مرير"إذ سيتمخض هذا الحل ال . بديال
 ال بديل لها عن عباس سوى زعامة راديكالية غير مستعدة لتقديم أي "إسرائيل"وترى الصحيفة أن 

 .تنازل
  9/11/2009بي بي سي، 

  
  لضمان توقيع حماس مصر ستعدل ورقة المصالحة: فراعنة حمادة .10

حمادة فراعنة إن مدير قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني والكاتب الصحفي : محمد النجار -عمان 
المخابرات المصرية عمر سليمان يسعى لتعديل ورقة المصالحة الفلسطينية التي تتبناها القاهرة سعيا 

وقال فراعنة خالل اجتماع للمجلس عقد في عمان األحد أن سليمان  .عليها لضمان توقيع حركة حماس
وأضاف أن  .يا لتعديل ورقة المصالحةزار مؤخرا كال من األردن والسعودية واإلمارات العربية سع

رغم ذلك ال أتوقع أن تقبل حماس باتفاق "القاهرة راغبة بعدم إعالن فشل جهودها للمصالحة، وقال 
  ".المصالحة ألن لديها قرارا واضحا بعدم تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية
 عن الحركة مشير المصري، وحمل فراعنة على مواقف حماس وتصريحات قادتها، وهاجم بشدة النائب

متهما إياه بالتوافق مع وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان في " موشيه المصري"ووصفه بأنه 
  .الموقف من إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس نيته عدم الترشح لوالية رئاسية ثانية
  9/11/2009نت، .الجزيرة

  
   في غزةداتها وتغلق مقار لجنة االنتخاباتتنفذ تهديالحكومة المقالة  ":الحياة" .11

نفذت الحكومة الفلسطينية المقالة تهديداتها وأغلقت مقار لجنة االنتخابات المركزية :  فتحي صباح-غزة 
كشفت  وفي قطاع غزة، ومنعتها من مزاولة أي أعمال تحضيرية لالنتخابات الرئاسية والتشريعية،
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 أن الشرطة التابعة للحكومة المقالة، أغلقت "الحياة"لـ قطاعال مصادر مقربة من لجنة االنتخابات في
وقالت إن الشرطة استدعت المدير اإلقليمي .  للجنة في القطاعاألخرى والمقار الفرعية اإلقليميالمقر 

للجنة االنتخابات المركزية في القطاع جميل الخالدي الخميس الماضي وطلبت منه تسليمها مفاتيح جميع 
نة الخمسة في قطاع غزة، فسلمها المفاتيح بعدما عرض أمامه ضابط شرطة أمراً يقضي مقار اللج

 كان إنن الخالدي سأل الضابط أ وأضافت. بإغالق مقار اللجنة، ومن بينها المقر الرئيس في مدينة غزة
  .سي السياسي، فأكد له أن قرار اإلغالق صادر عن المستوى السياأم األمنيالقرار اتخذ في المستوى 

  9/11/2009الحياة، 
  

  النتخاباتانفي تأجيل  تلجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية .12
نفت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم :  يوسف الشايب-رام اهللا 

والتشريعية حول أنها تستعد لرفع توصية للرئيس محمود عباس تقضي بتأجيل موعد االنتخابات الرئاسية 
 ما تزال ملتزمة بالموعد إنهانسخة منه، أمس " الغد"وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، تلقت  .المقررة

 يناير/ الذي حدده السيد الرئيس الفلسطيني إلجراء االنتخابات في الرابع والعشرين من كانون الثاني
  . بهذا الخصوصالمقبل، وأنه ليس من صالحيتها تغيير المرسوم الرئاسي الصادر

وناشدت اللجنة كافة وسائل اإلعالم عدم التعاطي مع التسريبات اإلعالمية، وااللتزام بأخذ المعلومات 
والبيانات التي تخص اللجنة من مصادرها الرسمية، علما بأن اللجنة تصدر بانتظام بيانات صحافية 

  .رسمية حول موقفها، إجراءاتها االنتخابية في فلسطين
  9/11/2009ردن، الغد، األ

  
  خطاب عباس اعتراف صريح بفشل سياسته: أنور الزبون النائب األسير .13

أكد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح األسير أنور الزبون، أن الخطاب األخير لرئيس  :الضفة الغربية
من بها اعترافاً صريحاً وواضحاً بفشل سياساته التي يؤ"محمود عباس، تضمن " منتهي الوالية"السلطة 

وقال النائب الزبون في  .، مشيراً إلى أن طريق التفاوض قد باء بالفشل"على مدار أكثر من أربعين عاماً
أنه تقدم بهذه االستقالة من قبل، كما " أبو مازن"إن هذا االعتراف جاء متأخراً، واألصل بـ" :تصريح له

مؤكداً أن المفاوضات مع االحتالل ، "كان من الواجب عليه أن يخلص إلى هذا االستنتاج منذ سنوات
وفرت غطاء للهجمة المسعورة على كل ما هو فلسطيني، سواء من تهويد للمقدسات أو انتعاش "

  ".لالستيطان أو االستيالء على الممتلكات
م؛ كي تعترف 2006إن عباس اعترف أن العالم بأسره قد ضغط على حركة حماس منذ " :وأضاف

وط الرباعية، بينما الطرف اإلسرائيلي ما زال ال يعترف بهذه االتفاقيات التي باالتفاقات الموقعة وشر
ودعا الزبون عباس إلى العودة  ".أي لوم أو حتى شجب أو استنكار) إسرائيل(وقع عليها، ولم يوجه لـ

  ".إن عرفت الحقيقة فالتزم بما عرفت:" للحوار والمصالحة الحقيقية، وقال له
  9/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  عباس ال يسعى للمصالحة وتحريضه موسى على مقاطعة حماس سلوك مشين: بحر .14

اعتبر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر سعي الرئيس محمود عباس : غزة
، ومحاولة جديدة لتخريب "سلوكا سياسيا مشينا"لتحريض الدول العربية لمقاطعة حركة حماس بأنه يشكل 

وهاجم بحر في تصريح مكتوب له عباس . مصالحة الوطنية الفلسطينية التي ترعاها مصرجهود ال
، واتهمه بالغوص الكامل في مستنقع "انسلخ بالكامل عن هموم ومعاناة الشعب الفلسطيني"ووصفه بأنه 

ات أوردت شعبنا وقضيتنا موارد التهلكة والخسران، وأعادتنا سنو"التي قال إنها " الحزبية المقيتة"
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فلم يكتف عباس بمحاربة المقاومة في الضفة الغربية، وإطالق يد "وأضاف ". وسنوات إلى الوراء
الجنرال األمريكي دايتون كي يعبث في جنباتها ويصوغ فكرها السياسي وسياستها األمنية وبنائها 

يين من التي تنفق من أجل إنفاذها عشرات المال" الفلسطينيون الجدد"اإلنساني على أساس مقولة 
الدوالرات، ولم يكتف بوضع العصي في دواليب ومسارات المصالحة الوطنية الفلسطينية، ومحاولة إنقاذ 
الصهاينة من ورطاتهم وأزماتهم من خالل سحب تقرير غولدستون أول مرة، بل أقدم على شكل جديد 

 السيد عمرو موسى إلى من أشكال التحريض ضد حركة حماس، حينما دعا األمين العام للجامعة العربية
  .، حسب تعبيره"مقاطعة حركة حماس وتحميلها مسؤولية االنقسام الفلسطيني

إن هذا التحريض السافر يشكل دعوة صريحة لتشديد الحصار السياسي واالقتصادي ضد قطاع "وتابع 
ة الصهيونية غزة، وإنزال معاناة أشد وأنكى بحق أهله الصامدين، وهو ما يتساوق مع التهديدات العسكري

بضرب واستهداف قطاع غزة من جديد، مما يثير كثيرا من عالمات االستفهام حول المخطط 
  ". العباسي الذي يتم التحضير له خالل الفترة القريبة القادمة-الصهيوني

وأكد بحر أن استمراء عباس في لغة الشتم والتحريض يعبر عن عمق األزمة السياسية والنفسية التي 
 معمعانها إثر تخلي األميركيين واإلسرائيليين عن مواصلة دعمه ومنحه مواقف سياسية تكفي يرتكس في

إلنعاش حياته السياسية وحفظ ماء وجهه أمام شعبه، مؤكدين أن عباس يحاول جاهدا تصدير أزمته 
  .السياسية والشخصية إلى الخارج بأي ثمن كان، على حد تعبيره

ر يعبر عن ضيق أفق وفهم قاصر لجدوى ومضامين العمل إن تحريض عباس األخي"وأضاف بحر 
السياسي الذي تحكمه الحسابات والمصالح السياسية الدقيقة، وهو أقرب ما يكون إلى المناكفة اإلعالمية 

  .، حسب تعبيره"العابثة منه إلى أي شيء آخر
  8/11/2009قدس برس، 

  
  إلى قطاع غزةلن نسمح بعودة التنسيق والفلتان األمني : ادحمالوزير  .15

أكد وزير الداخلية واألمن الوطني فتحي حماد أن األجهزة األمنية في  :رضوان أبو جاموس -دير البلح 
، مشدداً على رفض "المرصاد لكل المتربصين والعابثين بأمن الشعب الفلسطيني"قطاع غزة تقف بـ
حماد أن وزارة الداخلية تعمل وفق وأكد  ".عودة التنسيق والفلتان األمني إلى القطاع"حكومته السماح بـ

رؤية أمنية جديدة هدفها المحافظة على الوطن والمواطن، وقال خالل لقائه بقادة ومدراء شرطة الوسطى 
أصبحت الشرطة الفلسطينية نموذجاً يحتذى بها في المنطقة بأسرها " :في مقر شرطة دير البلح أمس

  ".والكل ينظر إليها بعين االحترام والتقدير
  9/11/2009حيفة فلسطين، ص

  
 رئاسة التشريعي تطالب بحملة عربية إسالمية منظمة إلنقاذ مدينة القدس .16

دعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني أمس إلى القيام بأوسع حملة عربية :  وائل بنات- غزة
لمسجد األقصى إسالمية منظمة إلنقاذ مدينة القدس، بكافة مقدساتها اإلسالمية والمسيحية وعلى رأسها ا

  .المبارك، من األخطار اإلسرائيلية
وأعربت رئاسة المجلس في بيان عن خالص شكرها للمواقف النبيلة التي أبداها المنتدى العالمي 
للبرلمانيين اإلسالميين في اجتماعه الرابع الذي عقد في الكويت مؤخرا نصرة للقدس والمسجد األقصى، 

التي أبداها إزاء التحديات التي تستهدف المسجد األقصى والمدينة مثمنة الوقفة الشجاعة والمسؤولة 
الرامية إلى تهويد القدس وإفراغها  المقدسة، والفعاليات التي باشر بتنفيذها لفضح السياسات اإلسرائيلية

 .من أهلها الحقيقيين والمس بالمسجد األقصى تحت حجج ومبررات مختلفة
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تشريعي أحمد بحر على األهمية البالغة لمثل هذه الفعاليات المباركة وأكد النائب األول لرئيس المجلس ال
التي تشعل األضواء الحمراء أمام األمة اإلسالمية، إزاء المخاطر المحدقة بالقدس والمسجد األقصى، 

 .وتحشد كل الجهود لفضح المخططات اإلسرائيلية التي تتوالى فصولها بحق القدس وأهلها الصامدين
 9/11/2009دية، الوطن، السعو

  
   تبني استراتيجية وطنية لمواجهة المخططات اإلسرائيليةإلى البرغوثي يدعو مصطفى .17

 تبني استراتيجية إلى مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية دعوته . جدد النائب د:رام اهللا
تضامن دولي وتحقيق وطنية تجمع بين المقاومة الشعبية ودعم الصمود الوطني واستنهاض أوسع حركة 

جاء ذلك خالل لقاء البرغوثي في رام اهللا مع وفد برلماني بلجيكي واوروبي حيث شرح  .الوحدة الوطنية
 الفلسطينية من خالل التوسع األراضي في "إسرائيل" أنشأتهاله معالم منظومة الفصل العنصري التي 

  . بانتوستاناتإلى الضفة االستيطاني وبناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس وتحويل
 استبدال فكرة الدولة الفلسطينية إلى ال تريد السالم وتسعى اإلسرائيلية الحكومة إنوقال البرغوثي 

  .المستقلة بحكم ذاتي تحت االحتالل
 9/11/2009الحياة الجديدة، 

  
   دليل يؤكد وفاة عرفات مسموماًإلى القدوة يتوقع التوصل قريباً .18

  يتم الحصول قريباًأنناصر القدوة، .توقع رئيس مؤسسة ياسر عرفات، د :دان منتصر حم- رام اهللا
 المؤسسة تعتزم أن، مشددا على على دليل يؤكد وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مسموماً

  .اتخاذ خطوات إضافية من اجل تسريع الكشف عن مالبسات وفاته
من جملة الفعاليات المراد تنفيذها بمناسبة الذكرى  لإلعالنوقال القدوة خالل مؤتمر صحافي خصص 
 لدينا شعور وقناعة بان وفاة الرئيس األوللقد قلنا منذ اليوم "الخامسة لرحيل القائد الرمز ياسر عرفات، 

 طبيعية وهذا الشعور تعزز من مجموعة التقارير الطبية بما فيها التقرير الطبي ألسبابعرفات لم تكن 
 انه لم يتم العثور على أي سم إلى إحدى عباراته إلىفى الفرنسي والذي أشار الصادر عن المستش

 وأوضح". معروف لديهم وهذا األمر عزز القناعة بان هذه الوفاة ليست طبيعية والسبب األغلب هو السم
 تتحمل األحوالفي كل " إسرائيل "أن السبب، مؤكدا إلى هذا الملف سيبقى مفتوحا حتى يتم الوصول أن
 قرارات معلنة بتصفيته األمر الذي ال يدع وأخذهممسؤولية عن وفاة عرفات بسبب ممارسات حصاره ال

  .مجاال لإلنكار عن تحمل مسؤولية ذلك
  9/11/2009الخليج، 

  
   إسرائيليات دخلن بيت لحم إلى سلطات االحتالل3أمن السلطة يعيد  .19

ة، بتسليم سلطات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة  قامت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطيني:بيت لحم
  ".بطريق الخطأ"نساء إسرائيليات، قيل إنهن تسلّلن إلى مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية 

وتمت عملية التسليم مساء السبت، وفق ما أعلنت عن ذلك سلطات االحتالل، التي قالت إنها باشرت 
، لمخالفتهن حظراً إسرائيلياً على دخول "ألون شبوط "عملية تحقيق مع المتسلالت وهن من مستوطنة 

  .اإلسرائيليين إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية
  8/11/2009 قدس برس،
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   الحوثيين"انتهاكات" و"اعتداءات" ضد السعودية واليمنؤكد وقوفه إلى جانب يعباس  .20
السعودية وحقها في الدفاع عن أراضيها   المملكةأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقوفه إلى جانب

وقوفه إلى جانب وحدة األراضي اليمنية ، في بيان، كما جدد عباس. ضد اعتداءات وانتهاكات الحوثيين
  .وإدانته للمتمردين الحوثيين ومن يقف وراءهم

  9/11/2009الوطن، السعودية، 
  

   بين مشعل والقدومي في دمشقتشاوريلقاء  .21
التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق أمس أمين الـسر المعفـى   :  صقردمشق ـ كامل 

التشاور بين القيادات الفلـسطينية للخـروج مـن         "للجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي، في إطار         
حسب ما قال خالد مشعل في تصريحات مقتضبة للـصحافيين عقـب            " الواقع والمأزق الفلسطيني الحالي   

  .لقدوميلقائه ا
وأضاف مشعل أن هذا التشاور لمواجهة انحياز اإلدارة األمريكية المطلق إلسرائيل، واصفاً العالقة مـع               

، " حمـاس "من جهته قال القدومي انه سعيد بلقائه مع إخوة المقاومة            .القدومي بالقديمة والموصولة دائماً   
 وحدة الصف الفلسطيني وعـدم الوصـول   مضيفاً أن هذا اللقاء ليس بالغريب سيما في إطار السعي لبناء  

  .لتسوية سياسية
  9/11/2009القدس العربي، 

  
   التفاوض معها موفازحماس ترفض عرض .22

" اإلسـرائيلي " وزيـر الحـرب      وةدع، أن حركة حماس رفضت      غزةمن  ،  9/11/2009الخليج،  ذكرت  
سم حماس سامي أبـو     قال المتحدث با   و .في حال فوزها باالنتخابات   " حماس"التفاوض مع حركة     األسبق

تصريحات موفاز ليس فيها أي جديد، وهي محاولة مكشوفة للعب على التناقضات الفلسطينية             "زهري ان   
موقف حماس معروف من رفض التفاوض مع االحتالل في ظل التجربـة الكارثيـة              "وأضاف  ". الداخلية

لقيادي في الحركة فـوزي     وقال ا ". للمفاوضات مع حركة فتح ومنظمة التحرير طوال السنوات الماضية        
خبـت صـهيوني ولعـب علـى        "بمثابة  ، برهوم، ان طرح خطة إقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة         

  .ورفض هو اآلخر مبدأ إجراء المفاوضات" المتناقضات
:  في بيان قالالمتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، أن 9/11/2009 الشرق األوسط، وأضافت

 مع االحتالل وأي مفاوضات تعطيه شرعية على أرضنا ومقدساتنا وتجمل نحن ال نؤمن بالمفاوضات"
أي مفاوضات مع االحتالل تعني استنساخ تجربة "، مضيفا أن "وجهه أمام العالم وتغطي على جرائمه

 ".فاشلة دامت عقدين من الزمن، وأن المستفيد الوحيد هو االحتالل
 أبو مازن عدم ترشيح نفسه لالنتخابات القادمة، مما إن دعوة موفاز تزامنت مع إعالن الرئيس: "وتابع

يعزز موقفنا من هذه الدعوة، وإن مواجهة هذه الدعوات يجب أن تكون بعودة االعتبار للحق الفلسطيني 
والمشروع الوطني وبرنامج المقاومة، وهذا ال يتأتى إال بوحدة الصف الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية 

 ".ة كل التحدياتالفلسطينية في مواجه
  

  موفاز ال تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني ونحذر منها خطة: الزهار .23
من الخطة السياسية التي " حماس"حذر محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة : رأفت الكيالني

طرحها عضو الكنيست اإلسرائيلي شاؤول موفاز والتي توصي بقيام دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، 
 .التفاوض مع حركة حماس في حال قبلت بشروط الرباعيةو
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إن خطة موفاز ال تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني :" وقال الدكتور الزهار في تصريحات صحافية
 ".ونحذر منها

وردا على تصريحات موفاز فيما لو أبدت حركة حماس أي استعداد للحوار يجب على إسرائيل أن تجلس 
أن طلب الجلوس من أجل الجلوس أمر غير منطقي ألنه " معها، أكد الزهارعلى طاولة المفاوضات 

 ".ينظر له على أساس أنه تطبيع، ونحن نرفض الجلوس مع اإلسرائيليين من أجل الجلوس
وأوضح أن الحركة أجرت مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل، عندما ذهب وفد من حماس إلى القاهرة 

وض حول صفقة التبادل ،مبيناً مصر بذلت في ذلك جهود كبيرة مشكورة، وذهب كذلك وفد إسرائيلي للتفا
 .ولم يعترض أحد على هذه اللقاءات ألن الهدف كان حل مشكلة وطنية متعلقة باألسرى

لكن أن يكون اللقاء على نمط لقاءات أبو مازن " وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
 .  لوقت واستهزاء بعقول المواطنيناولمرت، وأبو مازن لفني، فهذا مضيعة ل

 8/11/2009، 48عرب
  
   فتح يعقد اجتماعا لتجديد الثقة بعباس ودعوته للعدول عن قراره بعدم الترشح لرئاسة ثوري .24

اكدت مصادر رفيعة المستوى بحركة فتح ان اجتماع المجلس الثوري لحركة : رام اهللا ـ من وليد عوض 
اضية برام اهللا كان بهدف تجديد الثقة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس           فتح الذي عقد مساء الليلة قبل الم      

واكد امين مقبـول أمـين سـر        .وحثه على التراجع عن قراره بعدم الترشح لوالية ثانية لرئاسة السلطة          
المجلس الثوري لحركة فتح ان االجتماع جاء لبحث االفق السياسي للمرحلة القادمة وكـذلك الخيـارات                

  .المستقبل، اضافة لبحث قرار الرئيس عباسالمطروحة في 
وكان المتحدث الرسمي باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري فتح فهمي الزعـارير اكـد علـى أن                  
المجلس الثوري للحركة وبدعوة من أمانة سره سيعقد مساء األحد، اجتماعا تـشاوريا لكافـة أعـضائه                 

  .المتواجدين 
هدف من االجتماع مناقشة أسباب توجهات الرئيس عباس بعـدم          واشار الزعارير في بيان صحافي ان ال      
القادم، سـواء المـسببات الداخليـة أو        ) يناير( كانون الثاني    24ترشحه لالنتخابات الرئاسية المقررة في      

  .العربية أو الدولية، وتداعيات ذلك شموليا على الوضع السياسي والوطني والداخلي
 للحركة، تداعى لهذا االجتماع لشعوره بخطورة المرحلة الحرجة         وأوضح الزعارير، أن المجلس الثوري    

التي تمر بها القضية الوطنية الفلسطينية، مؤكدا في هذا الشأن أن فتح لن تتنازل عن دورها ومكانتها في                  
قيادة النضال الوطني الفلسطيني حتى تحقيق تطلعات شعبنا الفلسطيني بالحرية واالستقالل، وقيادة النظام             

  اسي السي
وحول ما إذا كان الرئيس أبو مازن يناور، من وراء قراره للضغط على األمريكيين واإلسرائيليين، قـال             

، وأشار إلى أن    "جميع المؤشرات تؤكد أن أبو مازن ال يناور، وأنه ماض في قراره           "المسؤول الفتحاوي   
ـ    من " تفاجأ"ول أن أبو مازن     ، من وراء عملية السالم، وكشف المسؤ      "خيبة أمل كبيرة  "أبو مازن أصيب ب

المواقف العربية حيال انطالق عملية المفاوضات السلمية مع إسرائيل، التي تحمل ذات الوجه الذي تبنته               
أمريكا مؤخراً، من خالل عدم ربط المفاوضات بتجميد االستيطان، الفتاً إلى أن أبو مازن تعـرض لــ                

  .األمريكية الجديدة تجاه انطالق المفاوضاتتدفع باتجاه تبنيه لرؤية اإلدارة " ضغوط عربية"
  9/11/2009القدس العربي، 
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   تخطط لشن حرب على غزة بداية الربيع"إسرائيل":  رفيع في الجهادقيادي .25
أن تشن إسرائيل حرباً ثانية " الجهاد اإلسالمي"رجح قيادي رفيع في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

نتوقع أن تخوض إسرائيل حرباً صعبة ": "الحياة"لة المقبلة، وقال لـ على غزة في غضون األشهر القلي
  ". على غزة مع بداية الربيع المقبل كأقصى حد

حاجة إسرائيل إلى شن هذه الحرب على غزة كاختبار قوة لها، باإلضافة إلى " الجهاد"وعزا القيادي في 
إن الجهاد : "واء في غزة أو لبنان، وقالأن إسرائيل ال تقبل بمعادلة أن يرفع أحد رأسه في المنطقة س

، الفتاً إلى أن "وحماس في مركب واحد، وهما تستعدان للحرب المقبلة التي سيحدث خاللها قتال حقيقي
اسرائيل تعد نفسها لهذه الحرب التي قد تخوضها على لبنان أيضاً ألن إسرائيل ترفض وجود قوى على 

  ".حزب اهللا"حدودها، في إشارة إلى 
  9/11/2009ياة، الح

  
  صواريخ  ساعد في تطويرإيراني وقود إدخال في  تنجحانحماس والجهاد": إسرائيل" .26

قالت مصادر اسرائيلية ان حركتي حماس والجهاد االسالمي نجحتا مؤخرا في : غزة ـ من اشرف الهور 
 نـشطاء   ادخال تكنولوجيا جديدة ساعدت كثيرا في تطوير منظومة الصواريخ المحليـة التـي يمتلكهـا              

الحركتين، لكن حركة الجهاد رأت في هذه التصريحات بانها تمثل تحضيرا اسرائيليا لشن هجوم جديـد                
  .على القطاع

و نقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن مسؤولين عسكريين اسرائيليين قولهم ان بالدهـم احاطـت االدارة                
ا مواد جديدة بمساعدة ايرانية تساهم فـي        امتلكت) حماس والجهاد (االمريكية بمعلومات تفيد بأن الحركتين      

وبحسب المصادر، فانها لم تستبعد ان يقوم الجيش االسرائيلي بالدخول فـي            . تطوير صواريخهم المحلية  
عملية كبيرة في قطاع غزة لوقف تسلح الفصائل الفلسطينية، على الرغم من االحتجاج الـدولي الكبيـر                 

 .في قطاع غزة"الرصاص المصبوب"خيرة الذي واجهته اسرائيل جراء عملياتها اال
  9/11/2009القدس العربي، 

  
  غزةاألمنية بفصائل في اجهزتها لحماس تسعى لدمج اذرع مسلحة ل":  العربيالقدس" .27

اكدت مصادر فلسطينية االحد بأن حركة حماس التي تسيطر على غزة تـسعى  : رام اهللا ـ وليد عوض 
وكـشفت المـصادر     .زتها االمنية التابعة لحكومتها بالقطاع    لدمج اذرع مسلحة لفصائل المقاومة في اجه      

 خالل االيام الماضية سلسلة لقاءات واجتماعات مع قيادات االذرع          أجرتالمقربة من حماس ان الحركة      
العسكرية لفصائل المقاومة في قطاع غزة سعيا منها لدمج اكبر عدد ممكن من منتـسبي الفـصائل فـي                  

  .وزارة الداخلية في الحكومة المقالةاالجهزة االمنية التابعة ل
ولفتت المصادر الى ان تنظيم جيش االسالم الذي يتزعمه ممتاز دغمش في قطاع غزة المقرب من تنظيم                 
القاعدة قد وافق على العرض الذي قدمته اليه حماس بانضمام عناصر التنظيم الـى االجهـزة االمنيـة،                  

تنظيم منصبا في االجهزة االمنيـة برتبـة عـسكرية،          مشيرة ان العرض تضمن ان يتولى دغمش قائد ال        
  .باالضافة الى ثالث قيادات اخرى من التنظيم

  9/11/2009القدس العربي، 
  

  معتقلو حماس في سجون الضفة يتعرضون للعنف: "لوفيجارو" .28
، تحقيقاً أجراه مراسلها في رام اهللا حول العنف وسوء المعاملـة التـى              "لوفيجارو"نشرت صحيفة   : غزة
  . تعرض لها معتقلو حماس لدى أجهزة الضفة أصبحت أمراً مألوفاًي

  وتعرض الصحيفة حالتين من تلك حاالت القتل التي توفيت داخل سجون سلطة رام اهللا نتيجة التعذيب،
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وتضيف الصحيفة، أن سجينين آخرين استشهدا في وقت سابق بظروف يشوبها الغموض، يقول شـعوان               
التعذيب يمارس اآلن على نطاق واسع في السجون الفلـسطينية وقـد            "، إن   "الحق"جبارين، مدير منظمة    

تطورت تقنياته، حيث تلجأ اآلن األجهزة األمنية المختلفة في سلطة رام اهللا إلى استخدام األساليب التـي                 
تترك أقل قدر ممكن من اآلثار، وهم غالباً ما يستوحون تلك األساليب مـن الـصهاينة، وأيـضاً مـن                    

  ".يين الذين يقومون بتدريبهم في األردناألمريك
ومن ضمن أساليب التعذيب تلك الضرب بالعصا على باطن القدم، وهى طريقة مؤلمة للغاية، لكنهـا ال                 
تترك آثار، وهناك طريقة أخرى منتشرة االستخدام تقوم على تقييد السجين في وضعية ال يمكن احتمالها                

  .لساعات طويلة
ة الدفاع عن حقوق االنسان، أن عدد السجناء السياسيين المعتقلين حالياً خارج            وتذكر الصحيفة، عن منظم   

 . سجين700 و500أى إطار قانوني فى سجون سلطة رام اهللا، يقدر ما بين 
  9/11/2009فلسطين اآلن، 

  
  فتح تتهم حماس بمنعها من إقامة مهرجان في ذكرى عرفات في غزة .29

تم بـاالمس ابالغنـا   "لثوري لحركة فتح فيصل أبو شهال انه أكد عضو المجلس ا: رام اهللا ـ ووكاالت 
               بشكل نهائي عبر الوسطاء برفض حكومة غزة السماح لحركة فتح بإقامة مهرجان جماهيري حاشد إحياء

  ".للذكرى الخامسة لوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات
حركة حماس منعت فتح من إقامة فعاليات وأنشطة حتـى          " شهال في تصريح صحافي امس ان        وقال ابو 

ال أحد يستطيع ان    "، مشددا على انه     "في الغرف المغلقة، واألماكن المخصصة لذلك الحياء ذكرى عرفات        
ـ                   ا يمنعنا كأبناء حركة فتح من احياء الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس عرفات كون ان الراحـل فـي قلوبن

  ".وابناء فتح منتشرون في جميع منازل القطاع
االحتفال خالل هذا العام سيكون وفق األنشطة التي تحددها هيئة العمل الـوطني  "وأشار أبو شهال إلى أن  

في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وسيتم اإلعالن عنها الحقا عبر وسائل اإلعالم ما لم تمنع نـشرها                 
  ".حكومة غزة

9/11/2009المستقبل،   
  

  المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن عدم ترشّح عباس لالنتخابات: فتح .30
المجتمع الدولي، ال سيما الواليات المتحدة األمريكية، مسؤولية ما آلت إليه " فتح"حملت حركة : رام اهللا

خابات األوضاع في المنطقة، خاصة بعد أن أعلن الرئيس محمود عباس نيته بعدم ترشيح نفسه لالنت
إن السياسة غير العادلة : "وقال فايز أبو عيطة في بيان صحفي مكتوب .القادمة رئيساً للسلطة الفلسطينية

والمنحازة التي تنتهجها الواليات المتحدة األمريكية في التعاطي مع القضية الفلسطينية أوالً، وصمت 
  .، كما قال"وراء قرار الرئيسالمجتمع الدولي عن جرائم االحتالل ثانياً، هو الدافع الحقيقي 

 8/11/2009قدس برس، 
  

   من أنصارها بينهم مدير مكتب نوابها في طولكرم ستةحماس تتهم السلطة باعتقال  .31
اتهمت حماس في الضفة الغربية المحتلة األجهزة األمنية الفلسطينية، الموالية لرئيس السلطة : رام اهللا

ة، خالل اليومين السابقين في محافظات القدس ورام اهللا الفلسطينية، باعتقال ستة من أنصار الحرك
  . وطولكرم والخليل وقلقيلية

  8/11/2009قدس برس، 
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 وإعمار البارد ... دعوات إلى الوحدة: ذكرى رحيل عرفات في البداوي .32
تحولت الذكرى السنوية الخامسة لرحيل الرئيس ياسر عرفات في مخيم : عمر ابراهيم -  البداوي

الى مناسبة أكد خاللها المشاركون تمسكهم بالمصالحة الوطنية الفلسطينية وبالضغط الستئناف البداوي، 
 . إعادة إعمار البارد، متهمين دوالً وأشخاصا بالسعي لتهجير الفلسطينيين والتآمر على حقهم بالعودة

طاب الهادئ تجاه في الشمال مهرجانا رسميا وشعبيا في المناسبة، اتسم بالخ" فتح"وأقامت قيادة حركة 
، حمل في المقابل لهجة عالية النبرة "حماس"و" فتح"المسائل الداخلية والخالفات القائمة بين حركتي 

وصلت الى حد التهديد باللجوء الى ما يشبه العصيان، في حال لم يصر الى استئناف اعمار البارد وتنفيذ 
اد بعض القيادات اللبنانية لعدم اتخاذ مواقف قرارات الحكومة اللبنانية، من دون ان تستثنى من االنتق

لمن يقفون عائقاً أمام عودة اعمار البارد والتواطؤ لتهجير أبنائه "حاسمة من هذه المسألة، وتشكيل غطاء 
 ". تحت حجة منع التوطين

وانتقد مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اركان بدر في كلمة ألقاها باسم منظمة التحرير 
فلسطينية، غياب المشروع الفلسطيني الموحد واستمرار حالة االنقسام الداخلي، داعياً الى وقف كل ال

أشكال المفاوضات مع استمرار بناء المستوطنات، والعودة الى الثوابت الوطنية التي تضمن الحق في 
االعمار في مخيم مواقف الحكومة اللبنانية من قضية استئناف "وثمن . المقاومة والدفاع عن المقدسات

لكننا في المقابل نعلن اننا لن نقف مكتوفي األيدي أمام محاوالت التسويف والمماطلة، : مضيفا". البارد
وسيكون لنا موقف حاسم نهاية الشهر الحالي في حال لم يصر الى المباشرة في االعمار، وسنتصرف 

 ".  ونعيد اعمارهبطريقة حضارية وسلمية وسندخل الى المخيم القديم ونبني خيماً
في الشمال رفعت شناعة، كلمة دعا فيها الى العمل يداً واحدة والتنبه " فتح"وألقى أمين سر حركة 

نحن اليوم نعيش أوضاعا صعبة، ولدينا : "أضاف. للمخاطر التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته
  ". خوف من عدم اعمار البارد بناء لتجارب الماضي

  9/11/2009السفير، 
  

   جنوب لبنانفتح تحيي ذكرى عرفات في عين الحلوة .33
أحيت حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية الذكرى السنوية الخامسة الستشهاد الرئيس : صيدالبنان ـ  

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في مهرجان حافل أقيم في قاعة اللواء زياد األطرش في مخـيم عـين                  
ال سفارة فلسطين في لبنان أشرف دبورة وممثل وزيـرة التربيـة والتعلـيم    الحلوة شارك فيه القائم بأعم    

العالي بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري وممثلون للفـصائل الفلـسطينية و قـوى                 
استهل المهرجان بكلمة ألمين سر حركة فتح في مخيم عين           .وأحزاب لبنانية وعدد كبير من ابناء المخيم      

ر شبايطة أكد فيها أن وصية الرئيس الشهيد أبو عمار الى الشعب الفلسطيني كانـت الوحـدة                 الحلوة ماه 
  . الوطنية

  9/11/2009المستقبل، 
  

  موفاز يطرح خطة للتفاوض مع حماس وإقامة دولة فلسطينية خالل عام .34
سية شاؤول موفاز في إطار ما سماه خطة سيا" كاديما"دعا النائب عن حزب  : القدس المحتلة- غزة

من مساحة الضفة الغربية، والتفاوض مع % 60لتسوية الصراع إلى إقامة دولة فلسطينية مؤقتة على 
واستعرض موفاز خطته  ، "إسرائيلياً"في حال فوزها باالنتخابات، مما أثار جدالً داخلياً " حماس"حركة 

س في االنتخابات السياسية في مؤتمر صحافي عقده في تل أبيب، أمس وأوضح أنه في حال فوز حما
وأرادت الجلوس إلى طاولة المفاوضات فإنها تكون في تلك اللحظة قد وافقت على شروط الرباعية 

في نهاية العملية "وأضاف أنه صاغ مبادرته السياسية بدعم أمريكي وأنه ". الدولية وليست منظمة إرهابية
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 وإنما مساحة 1967 حدود عام السياسية سيحصل الفلسطينيون على كل مساحة الضفة الغربية، ليس
وأضاف أنه في هذه المرحلة ال حاجة إلى إخالء مستعمرات لكن من أجل اإلثبات للفلسطينيين ". الضفة
جدية فإنه ينبغي البدء بسن قانون إخالء وتعويض المستوطنين في المستعمرات المعزولة " إسرائيل"بأن 

 ألف مستوطن، وانتقد رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو 70الواقعة شرقي الجدار الفاصل والتي يقطنها نحو 
كما اقترح الشروع في المرحلة الثانية بمفاوضات على . معتبرا انه يعيق العملية السياسية ويهدر الوقت
خاللها على االنسحاب من األحياء الفلسطينية " إسرائيل"قضايا الحل الدائم من دون ان يستبعد موافقة 

من كل المدينة المقدسة وخصوصا " إسرائيل"لقدس المحتلة ما يعني رفضه انسحاب الواقعة في أطراف ا
  .البلدة القديمة ومحيطها

أن طرح موفاز لخطته يعني أنه يبلور معارضة داخل حزب كديما " إسرائيليون"ورأى محللون سياسيون 
فني، أنها السبيل األفضل لعملية أنابوليس، التي ترى رئيسة الحزب ووزيرة الخارجية السابقة، تسيبي لي

  .لحل الصراع
  9/11/2009الخليج، 

  
  نتنياهو يطلب من أوباما عدم تبني خطة فياض إلعالن الدولة الفلسطينية": هآرتس" .35

العبرية، االحد، نقال عن مصادر اسرائيلية وصـفتها        " هآرتس"قالت صحيفة   :  زهير اندراوس  -الناصرة  
الوزراء بنيامين نتنياهو سيحاول خالل زيارته للواليـات المتحـدة،          بانّها عالية المستوى قولها ان رئيس       

احباط خطة فلسطينية العالن االستقالل من جانب واحد بموافقة عدد من الدول االوروبية واقطاب فـي                
  .االدارة االمريكية

واكدت الصحيفة ان نتنياهو طلب من االدارة االمريكية مؤخرا استخدام حق الـنقض الفيتـو ضـد اي                  
  .1967مشروع قرار في االمم المتحدة يمنح الفلسطينيين سيادة على االراضي المحتلة عام 

ولكن لم يحدد له لقاء بعد  . وتوجه نتنياهو االحد الى واشنطن للمشاركة في مؤتمر عام للمنظمات اليهودية          
انّـه  " حرونوتيديعوت ا "وقالت مصادر في البيت االبيض، لصحيفة       . مع الرئيس االمريكي باراك اوباما    

  . حتى اآلن لم يتم تحديد لقاء بين نتنياهو واوباما
وتابعت الصحيفة العبرية قائلة ان الدولة العبرية تلقت معلومات موثوقـة تفيـد بـان رئـيس الـوزراء       
الفلسطيني سالم فياض توصل الى تفاهم سري مع ادارة اوباما يقضي باالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة               

واضافت ان اسرائيل تخشى من اعتراف مجلس االمن الدولي بالدولة          . 1967المحتلة عام   على االراضي   
  .الفلسطينية

وأضافت مصادر إسرائيلية للصحيفة أن نتنياهو بحث هذه الخطة مع وزيرة الخارجية األمريكية هيالري              
لمتحـدة فيـاض    كلينتون والمبعوث االمريكي للشرق االوسط جورج ميتشل، وطالب بأن تبلغ الواليات ا           

بأنها لن تدعم اقتراحه كما أنها ستعارضه في مجلس األمن ، إال أن نتنياهو لم يتلق بعد ردا واضحا من                    
  .واشنطن حول موقفها من مقترح فياض

  9/11/2009القدس العربي، 
  

   والواليات المتحدة جرحتا أبو مازن"إسرائيل": بيريز .36
االخباري على االنترنـت    " واينت"ز، في مقابلة مع موقع       قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيري     -الناصرة

ونشرت أمس، إن إسرائيل والواليات المتحد جرحتا الرئيس الفلسطيني         " يديعوت أحرنوت "التابع لصحيفة   
  .محمود عباس، ودعاه إلى عدم االستقالة والسعي الستئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي

واألميركيون، ولهذا فهو غاضب، ويجب الشروع بمفاوضات       ) إسرائيل(كلهم جرحوه، نحن    "وقال بيريز،   
، واضاف بيرس قائال، إن تصريحات وزيرة الخارجية        "سياسية فورا من أجل ابقائه في المشهد السياسي       
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هيالري كلينتون، بأنه ال حاجة الشتراط تجميد االستيطان قبل استئناف المفاوضات أثرت سوءا على أبو               
وهذا ليس بعدل، كما    ) قاصدا عباس (لدي شعور بأن الجميع رجموه بالحجارة       "يريز قائال،   وتابع ب  .مازن

 عاما وانظـروا مـاذا      50لقد عملت على مدى     : يقول شخصيا ) عباس(أن هذا لم يكن أمرا سهال، فهو        
  ".يفعلون لي، إنني ال استحق هذا

ل من أمس السبت، بمناسبة الذكرى      وكان بيريز قد توجه للرئيس عباس، من خالل خطابه القاه مساء أو           
لقد وقعنا سوية على اتفاق أوسلو، وإنني اتوجه اليـك كـشريك، ال             "الرابعة عشر الغتيال رابين، وقال،      

 عاما، وهو عمل كانـت ترافقـه        50تتوقف عن العمل، إنني أعلم أنك عملت من أجل شعبك على مدى             
 إسرائيل فأنا أقول لك إن إسرائيل تريد الـسالم          خيبات أمل ليست قليلة، ولكن بمعرفتي لشعبي ولحكومة       

الحقيقي وليس الوهمي، ولهذا فإنه من الممكن أن يكون العام المقبل عامك وعام الشعب الفلسطيني لصنع                
  .، حسب بيريز"السالم مع إسرائيل

  9/11/2009الغد، األردن، 
  

  "أمسكوني " أبو مازن يلعب لعبة: ليبرمان .37
صرخة : "قوله وزير الخارجية اإلسرائيلية ليبرمان يفة يديعوت أحرونوت عننقلت صح: القدس المحتلة

 ".أنا ال أتأثر بذلك على االطالق.. ابو مازن ليست أكثر من مناورة
، لقد سبق أن "أمسكوني"هذه ليست المرة االولى التي يطلق فيها تهديدات ويلعب لعبة : "وأضاف ليبرمان

 ".زراء في عهد عرفاترأيناه يستقيل حين كان رئيسا للو
نحن لسنا فرحين ببيان رئيس السلطة الذي لن يتنافس في : "أما وزير المالية يوفال شتاينتس فقال

  ".االنتخابات القادمة، ولكننا ال نعتزم أن نثنيه عن ذلك
 9/11/2009السبيل، األردن، 

  
  صواريخ قريباً نظاماً للتحذير عبر الهواتف النقالة من سقوط تعتمد "إسرائيل" .38

انه سيتم قريباً اعتماد " جيروزاليم بوست" اعلن مسؤول اسرائيلي لصحيفة : أ ف ب-القدس المحتلة 
وقال رئيس قسم الدفاع . نظام لتحذير سكان بعض المناطق في اسرائيل قبل ان تستهدفهم صواريخ

قتطفات من مقابلة المدني في الجيش اإلسرائيلي المكلف سالمة المدنيين الكولونيل شيليك سوفر في م
نطور جهازاً يستطيع ان يكشف مسبقاً عملية اطالق صاروخ ومكان سقوطه : "نشرتها الصحيفة امس

وأوضح ان نظام اإلنذار الجديد هذا سيكون جاهزاً ". ويتم ابالغ سكان المنطقة بذلك عبر هواتفهم النقالة
ريخ على قطاعهم عبر رسائل قصيرة خالل عامين، وسيسمح بإبالغ اإلسرائيليين المهددين بسقوط صوا

 دائرة في اسرائيل، وهذا النظام 1260هناك : "وأضاف. او ارتجاج او وميض على هواتفهم النقالة
  ".سيجنبنا اطالق صفارات اإلنذار على كامل األراضي

  9/11/2009الحياة، 
  

  "إسرائيل" ارتفاع نسبة البطالة في :معطيات مصلحة االستخدام .39
أيلول الماضي، ارتفع عدد العاطلين عن / صلحة االستخدام، أنه خالل شهر سبتمبراشارت معطيات م

 .  الف216أيلول الماضي، بنسبة نصف بالمئة، ووصل عددهم / العمل خالل شهر سبتمبر
وأشارت المعطيات إلى . منهم نساء% 55 عامال، 15716وحسب المعطيات، تم في شهر واحد فصل 

وسجلت المعطيات  .، ومن فلسطينيي الداخل"بلدات التطوير"مل هم من من العاطلين عن الع% 40أن 
 .  في عدد طالبي العمل، ويصل عددهم إلى نصف مليون شخص2.9ارتفاعا بنسبة 

 8/11/2009، 48عرب
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 جرح جندي في رام اهللاو  إخطارا بهدم منازل في القدس17 ومواجهات قرب األقصى .40

ة أمس في حي وادي حلوة ومنطقة عين اللوزة ببلـدة سـلوان             اندلعت مواجهات عنيف  : عالء المشهراوي 
جنوب المسجد األقصى أمس بين الفلسطينيين وجنود وشرطة االحتالل اإلسرائيلي ويهود متطرفين، مـا              

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن مجموعات كبيرة       .أدى إلى إصابة عدد من األهالي الفلسطينيين بجروح       
بالقرب من البوابة الثالثية للمسجد األقصى ، مـن جهـة وادي حلـوة،              من اليهود المتطرفين احتشدت     

ونصبت مضخمات ومكبرات صوت إلقامة احتفاالت صاخبة بمالصقة جدار وسور المـسجد ، األمـر               
 .الذي استفز مشاعر األهالي وشرعوا بقذف هذه المجموعات بالحجارة

 بهدم منازل لفلسطينيين في حي البستان        إخطارا 17ومن جانب آخر، سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي        
وأصيب أمس جندي إسرائيلي بجروح خالل مواجهـات         .وعين اللوزة في بلدة سلوان من القدس المحتلة       

 . دارت بين شبان فلسطينيين وجنود االحتالل بالقرب من حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
9/11/2009اإلتحاد، اإلمارات،   

 
  زة يقصف شمال غاالحتالل .41

 منازل وممتلكات المواطنين شمال     أمسقصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم      :  أحمد رمضان  -رام اهللا   
  .دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات، قطاع غزة

دبابات االحتالل بقذيفة أمس األول، مجموعة مـن المـواطنين شـرق حـي              في نفس السياق استهدفت     
  .ثالثة منهمالشجاعية شرق مدينة غزة ما أدى إلى إصابة 

9/11/2009المستقبل،   
  

        طفال بالضفة في أكتوبر  26اعتقال : تقرير .42
  مواطنـاً 152 أن الجيش اإلسرائيلي قد اعتقل حوالي       في تقرير لها   كشفت مؤسسة مشكاة للتنمية والعدالة    

  .تشرين األول في الضفة الغربية/ طفال فلسطينيا خالل أكتوبر26 بينهم
8/11/2009نت، .الجزيرة  

  
   العشرات من أصحاب االحتياجات الخاصة في سجون االحتالل:فروانة .43

 الباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، النقاب عن وجود العشرات من كشف: غزة
  .دون أي تدخل للمنظمات الدوليةفي سجون االحتالل الفلسطينيين المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة 

سة استهداف واعتقال المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة واحتجازهم لسنوات وأوضح فروانة بأن سيا
   .طويلة هي ممارسة ليست بجديدة على االحتالل

8/11/2009قدس برس،   
  

  هملجنة قانونية لمناهضة االنتهاكات بحقفي سجون االحتالل يشكلون  األسرى .44
خرا لجنة قانونية لمالحقة انتهاكات أكد مركز األسرى للدراسات أمس أن األسرى شكلوا مؤ: )د ب ا(

   .بحقهم" اإلسرائيلية"إدارة مصلحة السجون 
  قوله إن " هداريم" عن األسير توفيق أبو نعيم أحد عمداء األسرى الفلسطينيين من سجن المركزونقل 
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 اللجنة ستتخصص في الموضوع القانوني ومهمتها مالحقة انتهاكات إدارة مصلحة السجون عبر المحاكم
  . والشكاوى ورفع القضايا بالتعاون مع محامين ضد مديري السجون والسجانين

9/11/2009الخليج،   
 

   لوالية رئاسية ثانيةح عباسغالبية فلسطينية تؤيد ترشي: استطالع .45
نير ايست "كشفت نتائج استطالع حديث للرأي أجرته شركة الشرق األدنى لالستشارات : رام اهللا
من المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية وقطاع غزة يعارضون قرار % 62 أن في رام اهللا" كونسلتنغ

 في 38كانون الثاني المقبل، مقابل /  يناير2عباس بعدم الترشح لالنتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 
  . المائة يؤيدون قراره

الترشح، مقارنة مع يؤيدون قرار عباس بعدم " حماس"من مؤيدي % 79وأظهرت نتائج االستطالع أن 
ونفت لجنة االنتخابات المركزية نيتها رفع توصية . يطالبونه بالعدول عن قراره" فتح"من مؤيدي  % 77

لتأجيل موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية، وأكدت في بيان، أمس، أنها ال تزال ملتزمة بالموعد الذي 
 تغيير المرسوم الرئاسي الصادر في هذا حدده الرئيس عباس في مرسومه، وأنه ليس من صالحيتها

  .المجال
9/11/2009الخليج،   

  
  48تطبيق توصية لجنة غولدستون لبحث قمع احتجاج فلسطينيي الـ يطالب " مركز حقوقي" .46

 الفلـسطينية فـي     األقليـة توجه مركز عدالة، المركز القانوني للدفاع عـن         : زهير اندراوس  -الناصرة  
، بنيامين نتانياهو، ووزيـر القـضاء، يعكـوب نئمـان،           اإلسرائيليزراء  الداخل، الى كل من رئيس الو     

والمستشار القضائي للحكومة، ميناحيم مزوز، برسالة طالبهم فيها بتطبيق التوصية التي وردت في تقرير              
لجنة غولدستون باقامة لجنة تحقيق مستقلة وعلنية لفحص السبل التي استخدمتها سلطات فرض القـانون               

  . احتجاج المواطنين العرب المناهضين للعدوان العسكري على قطاع غزةمن اجل قمع
 التي تهدف الى الحد من حرية التعبير عـن          األعمال بالتوقف عن    إسرائيلوقد اوصت لجنة غولدستون     

  .الرأي للمجتمع المدني ولعامة الجمهور الذي عارض سياسة الحكومة خالل الحملة العسكرية
9/11/2009القدس العربي،   

  
  القدس خط أحمر وعلى اإلسرائيليين عدم اللعب بالنار: العاهل األردني .47

 بقاء الوضع الراهن في المنطقة يعني أنمن  اهللا الثاني   العاهل األردني عبدحذر:  غسان شربل–عمان 
عندي إذا لم يكن هناك تقدم الى األمام، إذا لم يكن هنالك أفق، ف:: "الحياة" لـوقال. التوجه نحو الهاوية

  ."تخوف على فلسطين وعلى المنطقة كلها
القدس خط أحمر، وعلى ":  وقف اإلجراءات المرفوضة التي تقوض فرص السالم قائالًإلى إسرائيلودعا 

  ." يدركوا مكانة القدس عند العرب المسلمين والمسيحيين وعدم اللعب بالنارأناإلسرائيليين 
 في عملية السالم، ويفعل كل ما يستطيعه لخدمة شريك حقيقي"ووصف الرئيس محمود عباس بأنه 

وأعرب عن أمله بأن يستمر . مصالح شعبه والوصول الى حقوقهم وإلى السالم على أساس حل الدولتين
عباس في مسؤولياته، مشيراً الى ان حكومة بنيامين نتانياهو تضغط عليه لتتذرع الحقاً بعدم وجود شريك 

  .للتفاوض معه
 تكون هناك ضمانات أميركية أن يتحقق مطلب تجميد االستيطان لبدء المفاوضات فيجب إذا لم"ورأى انه 

 المفاوضات ستعالج كل قضايا الوضع النهائي، أنودولية ملزمة ومكتوبة من خالل األمم المتحدة تؤكد 
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في العام  قيام دولة فلسطينية بحدود األراضي الفلسطينية المحتلة إلىالحدود والقدس والالجئون، وستؤدي 
  .» وعاصمتها القدس الشرقية وفي إطار جدول زمني واضح1967

9/11/2009الحياة،   
 

   عن الترشح لالنتخاباتالسنيورة يتمنى على عباس الرجوع عن عزوفه .48
 برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمساتصل رئيس حكومة تصريف األعمال فؤاد السنيورة، 

 . لعزوف عن الترشح في االنتخابات الفلسطينية المقبلةوحثه على الرجوع عن قراره با
9/11/2009السفير،   

 
 "إسرائيل"حزب اهللا يستعد لحرب جديدة مع : "الجارديان" .49

 البريطانية على موقعها اإللكتروني أمـس أن        "الجارديان"أوضحت صحيفة   : الرحيم حسين، وكاالت   عبد
. لجنوب بعد أن خسر العديد مـن تحـصيناته هنـاك          حزب اهللا يعد استراتيجية جديدة للدفاع عن قرى ا        

وذكرت الصحيفة أنها علمت أن مقاتلي حزب اهللا يعملون حاليا على دعم المواقع الدفاعية شـمال نهـر                  
 .الليطاني

بالتأكيد ، نعيد تـسليح أنفـسنا ،        ":وقال مصدر قيادي في الحزب للصحيفة، طالبا عدم الكشف عن اسمه            
اضطررنا إلـى   ”:وأضاف المصدر .  “2006صواريخ أكثر مما كان لدينا عام       ويمكن أن نقول إن لدينا      

ونتوقـع أن   . تفجير أو ترك بعض تحصيناتنا في الجنوب ، إال أننا ال نزال نحتفظ ببعض القدرات هناك               
يأتي اإلسرائيليون قريبا، إذا لم يكن في هذا الشتاء، فإنهم سينتظرون إلى الربيع المقبل ووقتها لن تكـون                  

 رض ممهدة تماما أمام دباباتهماأل
9/11/2009اإلتحاد، اإلمارات،   

  
  "إسرائيل"األسد يحض أنقرة على تحسين عالقاتها مع  .50

أكد الرئيس السوري بشار األسد في تصريحات لصحيفة تركية نشرت أمس، أن على تركيا : ب.ف.أ
  . اطة بينه وبين سورياتحسين عالقاتها مع حليفها اإلسرائيلي لتضمن مجدداً القيام بدور الوس

، "إسرائيل"إذا رغبت تركيا في مساعدتنا في موضوع "، "حريت"وقال األسد في حديث مع صحيفة 
كيف يمكنها في حال العكس، أن تلعب "وتساءل ". فينبغي أن تكون لديها عالقات جيدة مع هذه الدولة

  ".دورا في عملية السالم
  9/11/2009الخليج، 

  
 اقش تطوير التعليم باألراضي المحتلةالجامعة العربية تن .51

حذرالسفير محمد صبيح، األمين العام المساعد بالجامعة العربية لشؤون فلسطين :  قنا-القاهرة 
واألراضي العربية المحتلة، من استمرار االنتهاكات االسرائيلية في االراضي العربية المحتلة والتي 

ر أوضاع الطالب الفلسطينيين وتدمير المدارس والجامعات امتدت إلى العملية التعليمية وأدت إلى تدهو
جاء ذلك في كلمته أمام أعمال الدورة الثمانين للجنه البرامج . فضال عن تشويه المناهج التي يتلقونها

   .التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في األراضي العربية المحتلة
إلزدياد الهجمه العنصرية الشرسة التي تشنها ولفت السفير صبيح إلى أهمية هذا االجتماع نظرا 

  ضد الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقة الوطنية الثابته وفي مقدمتها حق " إسرائيل"
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العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتسارع وتيرة االستيطان وبناء جدار 
 .لى المزيد من األرض وخلق واقع جديدالفصل العنصري بهدف االستيالء ع

  9/11/2009الوطن، قطر، 
  

  بضائع غزة المهربة في مزاد علني بالعريش .52
شهدت مدينة العريش المصرية بيع أكبر كمية من البضائع المختلفة التي :  محمد أبوعيطة-القاهرة 

  .يون جنيه مصري مل1.5ضبطت أثناء محاولة تهريبها إلى قطاع غزة وتبلغ قيمتها المالية نحو 
  9/11/2009الخليج، 

  
      يقوض اقتصاد أميركا " إسرائيل"تجسس ": إف بي آي" .53

عن خسائر تكبـدها    ) إف بي آي  (كشفت وثيقة أفرج عنها مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي         : واشنطن
 بسبب عمليات تجسس نجح فيهـا عمـالء لجهـاز االسـتخبارات           " إسرائيل"االقتصاد األميركي لصالح    

في اختراق هيئات تجارية عبر منظمة إيباك التي تمثل اللوبي الصهيوني بالواليات            ) الموساد(اإلسرائيلي  
وتشير وثيقة إف بي آي التي حصل عليها معهد أبحاث سياسة الشرق األوسط استنادا إلى قانون                . المتحدة

ستطاعت الحـصول علـى     حرية المعلومات إلى أن إيباك سعت إلى تقويض االقتصاد األميركي، حيث ا           
حين كان يعد في هيئة التجارة الدولية التابعـة للحكومـة           " إسرائيل"التقرير السري الخاص بالتجارة مع      

األميركية والذي كان يضم اإلجراءات الخاصة بالموقف األميركي التفاوضي للتوصل إلى أفضل اتفـاق              
جاالت صناعية أميركية قد يلحـق بهـا        يحمي المصالح األميركية من خالل سبع م      " إسرائيل"تجاري مع   

  .الضرر إذا ما جرى خفض تعريفة االستيراد على المنتجات اإلسرائيلية
8/11/2009نت، .الجزيرة   

  
  "إسرائيل"على مناصري القضية الفلسطينية مواجهة اللوبي الداعم لـ: البارونة تونغ .54

معروفة بمواقفها المساندة للقـضية     حثت عضوة بارزة في مجلس العموم البريطاني        :  هيام حسان  -لندن  
فـي  ) بيما(الفلسطينية في أمسية خاصة يوم السبت الماضي نظمتها جمعية العون الطبي الدولي لفلسطين              

فندق هيلتون أولمبيا في لندن حيث تحدث في األمسية عدد من الشخصيات عن الواقع الطبـي الـصعب                  
 "إسرائيل"شكيل قوى ضغط مناظرة لتلك التي تؤيد        السائد في قطاع غزة، مناصري القضية بالعمل على ت        

بحيث تنشط بفعالية في التأثير على صناع القرار لما فيه صالح القضية، مطمئنة بأن هذه اللوبيات في حد                  
  .ذاتها ليست ضد القانون بل هي مسموح بها وشرعية طالما أنها ال تتورط في العنف

 الضغوطات على أمريكا وال يقوى االتحـاد        "إسرائيل"يه  وأعربت عن أسفها لواقع الحال الذي تمارس ف       
األوروبي على القيام بأي شيء لصالح القضية الفلسطينية خوفاً من اتهامات الالسـامية وعـدم احتـرام                 

وأشادت بموقـف   . الهولوكست، معتبرة أن الوضع يمكن وصفه بأنه حالة من التواطؤ العالمي على غزة            
لبات الدولية وأظهرت في أكثر من موقف حسن نواياها ورغبتها في تحقيق            حماس التي أبدت تفهماً للمتط    

السالم في المنطقة، ملقيةً بالالئمة على اسرائيل التي لم تستجيب لمبادرات حماس وأظهرت نهجـاً مـن                 
  .االستمرار في العنف وفرض منطق القوة والتخويف

9/11/2009القدس العربي،   
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  ميركي على تقريرهغولدستون ينتقد رد الفعل األ .55
قال القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون الذي رأس لجنة تحقيق تابعة لالمم            : )رويترز (–برلين  

بارتكاب جرائم حـرب    " إسرائيل"المتحدة في شأن الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة خلصت الى اتهام            
  .لمتحدة ازاء ما توصل اليه تقريرهفي الواليات ا» الفاتر«في قطاع غزة، أنه مستاء من رد الفعل 

ردود «: التي يصدرها مجلس النواب في البرلمان األلمـاني       » داس بارالمنت «وقال غولدستون لصحيفة    
. »الفعل في المجتمع الدولي كانت شديدة التباين، لكن الفتور في الواليات المتحدة أصابني بخيبـة أمـل                

كنت آمل بأن تجد دعوتنا التخاذ خطوات       «: نشرت، أمس وأضاف طبقاً للنص األلماني لتصريحاته التي       
  .»قانونية ومالحقة أشخاص على مستوى وطني، آذاناً صاغية بدرجة اكبر

9/11/2009الحياة،   
  

      "  إسرائيل"تظاهرة يونانية أمام سفارة  .56
فارة شارك العشرات من المواطنين اليونانيين والعرب فـي تظـاهرة أمـام الـس      :  شادي األيوبي  -أثينا  

اإلسرائيلية في أثينا للتعبير عن غضبهم لما يتعرض له المسجد األقصى في فلسطين من عمليات حصار                
وقال إبراهيم عبادلـة مـن      . وحفر أنفاق وتضييق على المصلين والمواطنين العرب في المدينة المقدسة         

 في األراضـي المحتلـة      نادي القدس إن التظاهرة تشير إلى أن الجاليات العربية ليست غافلة عما يجري            
وهي متضامنة مع المدينة المقدسة وتريد أن توصل للعالم صوتها بعـدما خنقـت أصـوات االحـتالل                  

  .والصمت الدولي كل صوت احتجاج من المدينة المقدسة وفلسطين عموما
8/11/2009نت، .الجزيرة  

  
  مجهولون يلطخون جدران معبد يهودي في دريسدن بألمانيا  .57

تعرض معبد مدينة دريسدن بشرق ألمانيا لهجوم على يد مجهولين قاموا بتلطيخ            ): أ. ب. د (–  دريسدن  
جدران المعبد اليهودي باأللوان، أمس على امتداد ستة أمتار ورسموا أيضا الـصلبان المعقوفـة شـعار                 

وأعرب هانز يواخيم أريس رئيس الجالية اليهودية في والية سكسونيا عن فزعـه الـشديد مـن               . النازية
وتقوم اللجنة الخاصة بمكافحة اليمين المتطرف وهيئة حماية األمن القومي          . امكانية حدوث مثل هذا األمر    

بمتابعة التحريات للتعرف على مالبسات الحادث والقبض على مرتكبيه ، علمـا بـأن المعبـد يخـضع                  
  . للحراسة

9/11/2009الدستور،   
 

   مليار دوالر800المية تقدر بـ الخسائر العربية من األزمة المالية الع: معطيات .58
يستدل من معطيات نُشرت على هامش اجتماعات لجنة التعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة : إسطنبول

المؤتمر اإلسالمي، المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، أن آثار األزمة المالية العالمية على االقتصاديات 
  . مليار دوالر أمريكي800ئرها بنحو العربية، داخلياً وخارجياً، قدرت خسا

: وقال حمدي الطباع، رئيس اتحاد رجال األعمال العرب الذي يتخذ من عمان مقرا له في ورقة عمل له
 تريليون دوالر كانت األشد تأثرا 3إن الصناديق السيادية لدول الخليج العربي التي تقدر قيمتها بحوالي "

 مليار دوالر وهو ما يعادل 450ات أمريكية وأوروبية بقيمة باألزمة، إذ خسرت استثمارات في مؤسس
بحاجة الستحداث أربعة "، مشيراً إلى أن الدول العربية "2008نصف عائدات النفط لهذه البلدان عام 

  .، حسب تقديره" في المائة14.4ماليين فرصة عمل سنوياً للقضاء على مشكلة البطالة، التي تقدر بنحو 
8/11/2009قدس برس،   
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  "تجديد البيعة" و"مبايعة" .59
  باسم سكجها

وهكذا ، اذن ، فقد صدق كالمنا أمس األول من أن أبا مازن سيخلف محمود عباس ، ولكـن األسـلوب                     
وليس االنتخاب ، وها هو رئيس السلطة الوطنية وبعد يـومين مـن خطـاب               " المبايعة"المبتكر اآلن هو    

  .وتحثّه على العدول عن قراره" تبايعه"ة ليستقبل بمظاهرات التنحي يتجول في أنحاء الضفة الغربي
            حيث ألقيت عدة كلمـات أشـادت بمكانـة         :"أمس كان دور بلدة حلحول ، وكما جاء في األخبار بالنص

الرئيس ، كما قُدمت الهدايا له ، ومن بينها الثوب الفالحي وقطوف العنب الذي تشتهر به محافظة الخليل                  
نسوة اللواتي صافحن الرئيس ، ورددن األغاني التي تمتدح القائد وتشير الى مكانته في              ، فيما زغردت ال   
  ".قلوب أبناء شعبه

، وكأنّنـا فـي     " تجديـد البيعـة   "، كما تُستخدم    " المبايعة"وتُستخدم في األخبار عن جوالت الرئيس كلمة        
ية ، ال في األراضـي الفلـسطينية        عصور أمراء المؤمنين والدول األموية والعباسية والفاطمية والعثمان       

 ، حيث تشهد دويلتين فلسطينيتين محتلتين ال يستطيع رئيس أي منهما التحـرك              2009المحتلة في العام    
  .بين حاجز اسرائيلي وآخر االّ باذن مسبق ، أو من خالل التخفّي والتنقّل خلسة

ض هنا مناورات سياسية ، ولكن سرعان       لم تنطل حيلة التنحي على أحد ، مع أن الرئيس قال انّه ال يخو             
ما خالفت األفعال األقوال ، فها هو يضحك بين أبناء شعبه ويأكل عنب الخليل ، في حين يشارك رئـيس                  

وزرائه في نابلس الشعب سباق ماراثون ويا دار ما دخلك شر.  
 األول لعمليـة أوسـلو      ولكن ما قلناه وقاله اآلخرون ما زال قائماً ، فعلى الرئيس محمود عباس العراب             

الميتة أن يكاشف الشعب بضرورة دفنها والبحث عن بديل ، وال نُعلن عن اكتشاف البارود حين نقول انّه                  
  .ليس أمام الشعب الفلسطيني واألمة العربية سوى المقاومة وأن يعدوا ما استطاعوا من قوة

  9/11/2009الدستور، 
  

  عباس رئيسا مدى الحياة .60
  لعربي ارأي القدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلط جميع االوراق عندما اعلن في االسبوع الماضي عدم نيتـه علـى                 
الترشح في االنتخابات الرئاسية المقبلة احتجاجا علـى محابـاة االدارة االمريكيـة لمواقـف الحكومـة                 

. ى طاولة المفاوضـات   االسرائيلية الرافضة لتجميد االستيطان في االراضي الفلسطينية كشرط للعودة ال         
واللجنـة التنفيذيـة    ' فـتح 'ولكنه لم يقل انه سيستقيل من مهامه االخرى كرئيس للجنة المركزية لحركة             

لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئاسة دولة فلسطين، االمر الذي طرح العديد من عالمات االستفهام حول              
  .جدية هذا القرار

ك اوباما للطرف االسرائيلي تعتبر بمثابة الطعنة للرئيس الفلسطيني،         ادارة الرئيس بارا  ' محاباة'ال شك ان    
النه، اي الرئيس عباس، تصلب في موقفه بعدم الذهاب الى طاولة المفاوضات اال بعد تجميد االستيطان                 
بالكامل في مختلف انحاء الضفة الغربية والقدس متشجعا ومطمئنا الى جدية الموقف االمريكي وصالبته              

  .لخصوصفي هذا ا
خطوة الرئيس عباس بعدم الترشيح في انتخابات الرئاسة المقبلة بدأت تفقد اهميتها تـدريجيا، وبـسرعة،           
نتيجة امرين اساسيين، االول المظاهرات الصاخبة التي انطلقت، وبترتيب مسبق، في كل مـن مـدينتي                

 تطالب بعدوله عن موقفـه هـذا،        الخليل ورام اهللا، وربما تتكرر في مدن اخرى في االيام القليلة المقبلة،           
وتطالبه بالبقاء رئيسا للسلطة، اما االمر الثاني فيتلخص فيما ينسب الى بعض مساعديه، ومسؤولين فـي                
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مؤسسات سياسية فلسطينية، مثل منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني ترفض قـرار االنـسحاب              
  .هذا وتعتبره غير مقبول، بل وغير شرعي ايضا

 الرئيس الفلسطيني الذين اوصوا بتنظيم هذه المظاهرات، او بعدم معارضتها، الحقوا به ضررا              مستشارو
الهدف منها حشد   ' مناورة'كبيرا، وجعلوا قراره باالنسحاب من الترشيح في انتخابات الرئاسة كما لو انه             

  .التأييد الشعبي حوله، ودفعه الى التراجع بطريقة تنقذ ماء الوجه
، اي ايجاد سلم له للنزول من فوق الشجرة التي صعد اليها نتيجة حالة نزق او غـضب،                  طريقة االخراج 

ومن الصعب ان تقنع الكثيرين سواء داخل االراضي المحتلة او خارجها، حتى            ' مكشوفة'و' متكلفة'جاءت  
  .من اراد االقتناع نتيجة جهل، او حفاظا على مصلحة، فان اقتناعه هذا لن يدوم طويال

باس اقدم على خطوة جيدة ربما سيحقق من ورائها الكثير من الخدمة للقضية الفلسطينية لو انه                الرئيس ع 
تمسك بها حتى نهاية الشوط، ولكن يبدو انه رضخ لبعض وعاظ السالطين المحيطين بمقر رئاسته الذين                

 قـرر   دفعوه للتراجع عنها بسرعة حفاظا على مصالحهم الشخصية، الن هؤالء سيخسرون كل شيء اذا             
  .فعال االنسحاب من رئاسة السلطة والمناصب االخرى

من الواضح، ومن خالل الوقائع على االرض التي نراها حاليا فـي الخليـل ورام اهللا، مثـل الالفتـات                    
والشعارات والهتافات التي تطالبه بالبقاء رئيسا مدى الحياة على رأس سلطة وهمية فاقـدة الـسيادة، ان                 

خة اخرى عن رئيس مجلس وزرائه السيد سالم فياض، اي رئـيس تـصريف              الرجل يريد ان يكون نس    
فالرئيس عباس لم يقل صراحة اي انتخابات التي لن يترشح فيها ومتى ستجرى، فهل هي تلك                . االعمال

المقبل مثلما حدد في مرسومه الرئاسي، ام تلك التي ستجرى فـي            ) يناير(التي ستجرى في كانون الثاني      
لمقبل وفق ورقة المصالحة المصرية، ام انها ستؤجل الى اجل غير مسمى، بحيث يظل              ا) يونيو(حزيران  

  .الرئيس رئيسا الى االبد استجابة لمظاهرات التأييد في الخليل ورام اهللا وغيرهما
ال مانع ان يبقى عباس رئيسا اذا قرر العودة الى المقاومة، والكفاح المسلح، او تفجيـر انتفاضـة ضـد                    

 ان يعود الى رهانه الخاسر والفاشل على مفاوضات عبثية، ويعود الى طاولة المفاوضـات               االحتالل، اما 
في ظل استمرار االستيطان فهذا امر مرفوض جملة وتفصيال، النه سيناقض نفسه، ويثبت عدم جديتـه،                

 مكشوفة تتعامل مع الشعب الفلسطيني كما لو انه شعب غبي جاهـل،           ' مناورة'وان حركته االخيرة كانت     
  .وهو قطعا ليس كذلك

  9/11/2009القدس العربي، 
  

 أي صفة وأي دور لعباس بعد االعتزال؟ .61
  عصام العريان.د

في عدم ترشحه لرئاسة السلطة » محمود عباس«يلفت االنتباه في قصة رغبة الرئيس الفلسطيني 
  :الفلسطينية عدة أمور

عت عبر المتحدث باسم البيت األبيض ثم أن هناك تنسيقا واضحا مع اإلدارة األمريكية التي سار: أوال 
وزيرة الخارجية هيالري كلينتون نفسها في إبداء تفهمها لموقف عباس ثم التصريح بأن الحديث األخير 
بينهما في أبو ظبي تناول مستقبل الرئيس السياسي بما يعني ان هناك ترتيبات لدور ما ومستقبل سياسي 

 .لمحمود عباس فما هو؟
ك صفة جديدة مرتبة للسيد عباس سوف يقوم عبرها بدور ما في الحياة السياسية الفلسطينية أن هنا: ثانيا 

 .، وهنا أعلن عباس نفسه أنه سيقوم بإجراءات أخرى في حينه ولم يفصح عنها اآلن 
أنه كان رقيقا جدا تجاه اإلدارة األمريكية فوصف موقفها المنحاز ضد الشعب الفلسطيني والمؤيد : ثالثا 
 »محاباة«ا للعدو الصهيوني والمتراجع أمام تصلب حكومة إلىمين العنصرية االستيطانية بمجرد دوم
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واتهامها بأنها هي التي تعرقل المصالحة الفلسطينية دون إلقاء » حماس«أنه استمر في مهاجمة : رابعا 
طا للمصالحة أي لوم على أمريكا والعدو الصهيوني واألوربيين والرباعية الدولية التي وضعت شرو

 .يستحيل على حماس وحركات المقاومة االلتزام بها 
أنه مصمم رغم إعالن رغبته في عدم الترشح في إتمام االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في : خامسا 

موعدها رغم أنها من الصعوبة بمكان في ظل عدم إتمام المصالحة وإذا تمت في الضفة الغربية 
 . اآلن جغرافيا وسياسيا فستكرس االنقسام الحاصل

أنه متمسك بالنهج الذي اتبعه منذ أوسلو ولم يعترف بفشل ذلك النهج لحركة فتح وال لمنظمة : سادسا 
التحرير الفلسطينية وال للشعب الفلسطيني ومازال يروج لحل الدولتين رغم كل ما دفعه إلى االنسحاب 

 وفق ما حدده في خطابه األخير وهو ما ووصفه في حديثه من عقبات في طريق إقامة تلك الدولة
يستحيل على العدو الصهيوني القبول به مع توجه المجتمع الصهيوني باستمرار نحو اليمين المتطرف 
ويصعب على أمريكا بإدارتها المختلفة الضغط على العدو للقبول به لعوامل كثيرة اهمها التحالف 

مرتقبا ألوربا كما أعلن عباس نفسه ومع التراجع االستراتيجي مع العدو الصهيوني، وكذلك ال دور
العربي المزري الذي كان سببا في إعالن عباس انسحابه من سباق الرئاسة المشكوك في حدوثه ورغم 
حديث كافة المراقبين وممثلي الفصائل الفلسطينية الذين دعوا عباس إلى إعالن فشل أوسلو بما يعني ذلك 

ل السلطة الفلسطينية الوهمية والعودة إلى تبني خيار المقاومة بكل من تداعيات خطيرة وهامة مثل ح
وسائلها شعبية وسياسية وعسكرية ضد العدو ، وحشد طاقات العرب جميعا خلف المقاومة وبذلك يتم 
سحب المبادرة العربية والعودة إلى سياسات الال سلم والال حرب بما تعنيه من مقاطعة شاملة للعدو 

 .ج من الحظيرة الصهيونية التي أصبحت بوابة للرضا األمريكي الصهيوني والخرو
كما يلفت االنتباه أيضا أن عباس يبدو وكأنه فاجأ القادة العرب بما فعله بينما لم يفاجئ الصهاينة الذين 
سربوا هذا الخبر في صحيفة هآرتس منذ أسبوع ووسط اضطراب عربي واضح تجاه تجميد االستيطان 

القضية التي دفعت األمور إلى مسار جديد ، حيث استدعت وزيرة الخارجية هيالري والذي يبدو أنها 
كلينتون وزراء خارجية الحظيرة إلى لقاء عاجل في الرباط بالمغرب لتعلمهم بالتطورات الجديدة وظهر 

، مجرد أبو الغيط مرتبكا أثناء زيارتها لمصر للقاء الرئيس مبارك إلعالمه بما تنويه اإلدارة األمريكية 
إحاطة وعلم وخبر دون تشاور مسبق ثم تراجع أبو الغيط عن تصريحاته حول االستيطان بعد أن أعلن 
توافقه مع عدم وضع شروط مسبقة للبدء في المفاوضات بين العدو والفلسطينيين ، مع غياب للدور 

 .السعودي الذي لم يصدر عن مسؤوليه أي تصريحات ومجرد انزعاج أردني 
نما يتصاعد الدور التركي رسميا وشعبيا ضد السياسات الصهيونية مما يمهد لدور ما في هذا كله بي

المستقبل الذي باتت تركيا تشارك في صنعه اآلن في المنطقة كلها من باكستان إلى إيران إلى أرمينيا 
ر ، وفي وأذربيجان إلى سوريا وفلسطين بسبب الغياب العربي المذهل والعجز الفاضح عن القيام بأي دو

الحسبان أن تركيا تعترف بالدولة الصهيونية ولها معها عالقات استراتيجية اقتصادية وتسليحية وعسكرية 
متينة لم تتأثر بعد، رغم إلغاء المناورات االخيرة، ولقادة الحزب الحاكم رؤية واضحة حول نقاط 

امة نظام ديمقراطي سليم مما يحقق االختراق الهامة في العملية السياسية تدور حول بناء اقتصاد قوي وإق
إمكانيات للسلم األهلي والسلم اإلقليمي بعيدا عن الحروب األهلية الداخلية أو الصراعات اإلقليمية الدامية 
التي ال يمكن حسمها في ظل المعادالت الدولية ونالحظ هنا نداء خالد مشعل للقادة االتراك بالذات النقاذ 

 .ا لهم بتاريخهم الحديث المسجد االقصي والقدس مذكر
مبعوث المؤسسات الدولية لمواجهة فساد السلطة الفلسطينية » سالم فياض«رجل المرحلة الفلسطيني هو 

ومرواغتها وهروبها من استحقاقات الشروط المفروضة عليها ، وهو يعلن منذ فترة عن إقامة الدولة 
ة ، وبيده اآلن بعيدا عن عباس والسلطة الفلسطينية بعد سنتين ويقول إنه يبني مؤسسات تلك الدول
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األمن والمال ، ويبدو عباس إلى جواره مهمشا بسبب انسداد األفق السياسي تماما : والفصائل أهم ملفين 
 .وانهيار المفاوضات التي يمسك هو بزمامها إلى أن أفلت منه الزمان 

حتالل وال يبدو في االفق انه يواجه فياض من فتح مروان البرغوثي القائد االسير لدى سلطات اال
  .سيخرج لقيادة حركة فتح او المنظمة

  :هنا تبدو مالمح المرحلة القادمة في األفق 
 ال دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة تتمتع بالسيادة على أرضها وجوها وبحرها وتتمتع بمواردها -1

  .حا في حديث عباس وعريقات المائية ، وال عودة لالجئين وال قدس كعاصمة وهذا ما اصبح واض
 تكريس االنقسام الفلسطيني الحالي بين الصفة وغزة ، وإلقاء عبء غزة على مصر للتعامل معه -2

وفق أجندتها الخاصة وبما يحقق أمنها القومي وأمن العدو مع تحسين شروط الحصار المفروض إلى 
  .لحج الماضي حين ، وهنا نالحظ أن حجاج غزة بدؤوا بالسفر على خالف موسم ا

 إقامة كيان هزيل أشبه بالحكم المحلي في الضفة الغربية في ظل سيطرة العدو على الملف األمني -3
وفريقه الفلسطيني ومطاردة المقاومة وكبح جماح كل » دايتون«تماما واستمرار القبضة األمنية للجنرال 

ينسى الفلسطينيون بالضفة فكرة الحركات الشعبية السلمية مع وعود بازدهار اقتصادي على أمل أن 
  .المقاومة تماما 

 انتهاء دور منظمة التحرير الفلسطينية وتهميش كامل لكل الفصائل الفلسطينية المنضوية تحتها -4
وحصار شديد لحركتي حماس و الجهاد بالضفة الغربية وقطاع غزة أو اإلبقاء على منظمة بال قيادة 

على الجميع إذا أرادوا بقاء المنظمة والبحث عن دور » دحالن«فاعلة أو فرض قيادة مرضي عنها مثل 
  .بها 

الجدير بالذكر أن عباس اختار االنسحاب بينما اختار عرفات االستشهاد والموت كبطل، ألن الفرق بين 
الرجلين كبير ، وألن عرفات اضطر اضطرارا إلى أوسلو بينما كانت هي اختيار عباس الذي الزال 

لنهاية رغم كل الفشل الذي تسبب به تعنت وتصلب الصهاينة وانحياز أمريكي أوربي مقتنعا به حتى ا
ودولي لهم على حساب الحقوق العربية وعجز عربي بل وخيانة عربية رسمية لقضية فلسطين قضيتهم 

 .األولى لمائة عام 
  دور ؟ولكن يبقي السؤال ما هو الدور المرسوم لمحمود عباس وهل يرغب الرجل في القيام بأي

هل ماتت القضية ؟ ال اليمكن ان تموت ابدا ألنها قضية حق وعدل في مواجهة ظلم واستكبار دولي فقط 
دخلنا مرحلة جديدة علينا أن ندرك أبعادها التي ستتكشف مع األيام المقبلة ونعد أنفسنا والشعب الفلسطيني 

ستيطاني من داخله إن عجزنا نحن عن لمواجهة أعبائها المقبلة وسوف ينهار ذلك المشروع الصهيوني اال
 .مواجهته بالقوة الالزمة

 ..ويسألونك متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريبا 
فلنصمد ونتمسك بالحق ونتوكل على اهللا ونصلح من أحوالنا ونسترد حريتنا كشعوب تستحق الحياة ونلفظ 

  .كل الذين باعوا القضية وخانوا القدس وسلموا األقصى فريسة لالحتالل 
 9/11/2009السبيل، األردن، 

  
  حول خلفيات قرار عباس عدم خوض االنتخابات المقبلة .62

  إدريس الشامخ
منذ مطلع هذا الشهر،بدأت األخبار حول إمكانية عدم خوض عباس لالنتخابات الرئاسية المقبلة تتسرب،              

ي، السبق اإلعالمـي بهـذا      وكان لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وخاصة القناة العاشرة في التلفاز اإلسرائيل         
الخصوص، وهو ما دفع ببعض المقربين من محمود عباس إلى التشكيك في صحة هذه األخبـار، بـل                  
ونفيها تماما، وإطالق األحكام الجاهزة على مروجيها، ويمكن التذكير هنا بتصريح الفـت ألمـين عـام             
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 ال أساس لها من الـصحة، ومحاولـة         هذه االدعاءات : "الرئاسة الفلسطينية، الطيب عبد الرحيم، جاء فيه      
إلحداث بلبلة وارتباك في الساحة الفلسطينية، وهي من باب الحملة اإلسرائيلية التي تشن ضـد الـرئيس                 

  ". وللتشكيك بوجود شريك فلسطيني.. محمود عباس للتهرب من االلتزامات 
رشيح نفسه لالنتخابـات    لكن ظهور محمود عباس بنفسه على وسائل اإلعالم، وإعالنه رغبته في عدم ت            

الرئاسية المقبلة، قطع الشك باليقين، وجعل وجوه أمثال الطيب عبد الرحيم وغيره ممن ساروا على نهجه                
في نفي هذا األمر تسود، وتفقد ما تبقى من ماء وجهها، هذا طبعا إن لم يكن قرار عباس تكتيكيا، يطمح                    

عدها يتم العدول عنه، ومن هنا كان التـساؤل حـول           من خالله فقط إلى تحقيق أهداف مرحلية بعينها، وب        
خلفيات هذا القرار مشروعا، بالنظر كذلك إلى انعكاساته المحتملة على الساحة الفلسطينية الداخلية وعلى              

  . المحيط اإلقليمي والدولي
أما بخصوص الخلفيات، فيمكن رصد ثالثة احتماالت ممكنة، لكل واحدة منها ما يـسندها مـن دالئـل                  

  : قائعوو
أن يكون هذا القرار بمثابة بالون اختبار، رمى به عباس داخل الساحة الفلسطينية لقياس              : االحتمال األول 

شعبيته، والتأثير في توجهات الناخب الفلسطيني، قبل اتخاذ قرار جدي بالمشاركة، وخاصة بعدما أبانـت               
ة أبي مازن، بسبب تورطـه فـي        الكثير من استطالعات الرأي المستقلة عن تدن غير مسبوق في شعبي          

فضيحة تأجيل التصويت على قرار غولدستون، وقد رأينا كيف خرجت مظاهرتين، في لمـح البـصر،                
ألنصار فتح في كل من مدينة جنين ورام اهللا، مباشرة بعد إنهاء عباس لخطابه، لمطالبته بالعـدول عـن                

 دون شك، خروج مظـاهرات أخـرى   قراره عدم الترشح، وكأن كل شيء كان معدا له مسبقا، وسننتظر       
شبيهة في باقي مدن الضفة الغربية، وحراك لمؤسسات فلسطينية محسوبة على السلطة، وحركـة فـتح                
للدفع باتجاه إلغاء قرار الرئيس، وإال فإن تمرير هذا القرار دون إحداث مثل هذه الضجة، سيكون بمثابة                 

ل نكاد نجزم أن عباس يحاول السير فـي اتجـاه           المسمار األخير في نعش عباس وحركته العتيدة فتح، ب        
، بفعـل   67محاكاة تجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حينما عدل عن استقالته بعد نكسة العـام                

  . الضغط الشعبي الجماهيري الرافض لالستقالة، وحول بذلك هزيمته إلى انتصار
ط علـى اإلدارة األمريكيـة، التـي أخلـت     أن عباس يريد من خالل هذا القرار، الضغ      : االحتمال الثاني 

له، بحمل إسرائيل على وقف أنشطتها االستيطانية في الضفة الغربية، وبخاصة فـي القـدس               " بوعودها"
الشريف، حيث تفهمت واشنطن الموقف اإلسرائيلي، الذي ربط أي تجميد مؤقت لالستيطان بتطبيع عربي              

وديته، وهو ما أثـار كـذلك حفيظـة القـادة العـرب             وإسالمي كامل مع كيان االحتالل واالعتراف بيه      
ومخاوفهم من أن يحشروا في زاوية الضغوط األمريكية، فسارعوا مع واشنطن إلى ممارسة الـضغوط               
على محمود عباس للدخول في مفاوضات جديدة مع اإلسرائيليين، دون شرط وقف أو تجميد االستيطان،               

قف األمريكي واإلسرائيلي، هو الـذي أغـضب عبـاس          هذا االصطفاف العربي الرسمي إلى جانب المو      
كثيرا، وجعله يشعر بالعزلة واإلهانة وخيانة األصدقاء واألشقاء على حد سواء، فرمى بكرة عدم الترشح               

على أمريكا وإسرائيل أن تستعدا لألسـوأ،       : لالنتخابات المقبلة، البتزاز اإلدارة األمريكية، والرسالة هي      
 مستوى خدماته، فهو عراب اتفاقية أوسلو، التي ضربت فـي العمـق القـضية               ألنها لن تجد شريكا في    

  . الفلسطينية، وهو من يقف في حلق كل حركات المقاومة، والمستعد لتقديم المزيد من التنازالت
االحتمال الثالث، أن يكون عباس قد وصل فعال مع اإلسرائيليين إلى باب مسدود، أو إلى سقف ال يمكنه                  

إما أن يستمر في مفاوضات عبثية ال تسمن وال تغنـي، وقـد             : ، وأصبح أمام ثالثة خيارات    النزول تحته 
وإمـا أن يعلـن فـشل       . تأتي على البقية الباقية من القضية الفلسطينية، وهنا يكون كمن يحفر قبره بيده            

عـد  المسار التفاوضي، ويعود إلى أحضان الشعب ومقاومته الباسلة، كما فعل الراحل ياسـر عرفـات ب               
، لكن هـذا الخيـار يبقـى        2000رفضه التنازل عن الحقوق الفلسطينية الثابتة في لقاء كامب ديفيد سنة            

مستبعدا جدا، ألن الرجل ليس من طينة الراحل ياسر عرفات، ويختلف عنه بالكلية، وليس له أي استعداد                 
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النسحاب من اللعبة بهـدوء     للتضحية في سبيل القضية، كما فعل سلفه، لذا، فسيختار الممر السهل، وهو ا            
  .تام، ودون تجرع سم إسرائيلي من هذا الخائن أو ذاك

  8/11/2009مجلة العصر 
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    7/11/2009نت، .الجزيرة           


