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1. األضحى مصر ستستأنف جوالت الحوار الوطني بعد عطلة عيد أناد يعلن نمر حم  
 ،ادنمر حم، أن  اشرف الهور،غزةنقالً عن مراسلها في  14/11/2009القدس العربي، نشرت 

نها أعلنت أن مصر أ قال في تصريحات صحافية ،المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس
ن ألى إ ضحى، مشيراًلى مصالحة فلسطينية بعد عيد األإستبدأ في مواصلة جهودها الهادفة للوصول 
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نهاء ف تنتظر الجهود المصرية لتحديد تحركاتها المقبلة تجاه المصالحة الرامية إلسو"السلطة الفلسطينية 
  ."حالة االنقسام في الداخل الفلسطيني

 صائب عريقـات، رئـيس دائـرة شـؤون          . د أن ،القدسمن   14/11/2009األيام، فلسطين،   وأضافت  
لمتابعة العربية لمبادرة السالم     الذي ترأس وفد فلسطين في اجتماع لجنة ا        ،المفاوضات في منظمة التحرير   
ـ  أمس من   أولالعربية الذي انعقد في القاهرة،        التقيت مع رئيس المخـابرات المـصرية،      ": األيام"، قال ل

الوزير عمر سليمان وأبلغني أنهم سيواصلون مساعيهم من أجل تأمين توقيع حماس وباقي الفصائل على               
  . المبارك ونتمنى لهم النجاح في مساعيهماالتفاق المقترح مصرياً بعد عطلة عيد األضحى

 االجتماع عـن الجهـود      إلىلقد قدم وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط تقريراً          "وأضاف عريقات   
  ". حركة فتح وقعت المقترح المصري وان مصر ستستأنف جهودها بعد عيد األضحىإنالمصرية وقال 

  
   ومهمتي اآلن إنجاز المصالحة..زم بقسم الدستورلم أقل أريد سلطة أو رئاسة ولكنني ملت: دويك .2

 عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إنه لم يقل أنه .أكد د: عبد الحميد مصطفى -قلقيلية 
ملتزم بقسم الدستور، وأفضل المصالحة الوطنية وهي األولوية "يريد سلطة أو رئاسة، ولكنه قال إنه 

  ".18/2/2006تور الفلسطيني والقسم الذي أديته فيبالنسبة لي، وأنا احترم الدس
لم يكن في تفكيري :" من داخل بيته في مدينة الخليل" فلسطين"وأضاف دويك، في حوار صريح مع 

تعظيم المنصب ولم أكن طالباً ألي منصب أو سلطة وقد قلت ألبي مازن في مقر المقاطعة بحضور 
تلك الدار اآلخرة نجعلها " عبر صحيفة فلسطين قول اهللا تعالىالكثير من القادة في السابق وأكررها اليوم

  ".للذين ال يريدون علواً في األرض
هناك استحقاق دستوري وأنا خادم للدستور ولن أقبل أن أتخلى عن المهام الموكلة إلّي ألنني :" وقال

مة من قبل الشعب أقسمت على تنفيذ بنود الدستور وال يمكن أن أحيد عن ذلك، وإال أكون في محل مال
محمود عباس له في حفل تأبين الراحل ياسر ) المنتهية واليته(وعن اتهام رئيس السلطة ". الفلسطيني

هو " :رئيساً، قال دويك) أي دويك(عرفات بأنه يلهث وراء الرئاسة وإجراء االنتخابات إذا كان هو 
بة لي ال يعدو كونه تكليفاً ال تشريفاً، ثم يعرفني حق المعرفة وقد قلت في مقدمة المقابلة أن المنصب بالنس

إنني أدعو إلى المصالحة قبل إجراء االنتخابات وأقول بأن المصالحة هي األولوية لدي قبل تنفيذ أي 
  ".شيء، أما قضية تولي منصب الرئاسة فهي كما قلت استحقاق دستوري وليس مطلبياً

يك إلى انه لم يفكر في هذا الخيار وال يعتقد أنه وفي رده حول إمكانية حل السلطة الفلسطينية أشار دو
  ".إذا تم حل السلطة وقتها يكون لكل حادث حديث"الحل األمثل، مضيفاً 

وحول الدولة بحدود مؤقتة التي قال عنها عباس في خطابه أن حماس وافقت على هذه الفكرة، قال 
  ".وقت هي إنجاز المصالحةأنا ال أناقش قضايا سياسية، مهمتي األساسية في هذا ال" :دويك

كل " :وعن إمكانية اعتقاله من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية بعد انتهاء فترة واليته قال دويك
ما " :االحتماالت واردة وال أخشى السجن وال أفكر فيه واترك هذه القضية للزمن، وأقول قول اهللا تعالى

  ".من قبل أن نبرأها إن ذلك على اهللا يسيرأصاب من مصيبة في األرض وال أنفسكم إال في كتاب 
وفي معرض رده عن سؤال حول رؤيته للقضية السياسية الفلسطينية بعد اعتراف القيادة الفلسطينية بفشل 

بالنسبة للمستقبل " : عاما من المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي التي لم تؤد إلى أية نتائج قال دويك18
النعقاد للمجلس التشريعي وان يكون هناك لقاءات مع قيادات العمل الوطني القريب فإنني أطالب بالدعوة 

 القضية الفلسطينية في الهاوية، بحيث يتم تجميع كافة الطاقات تجاه انجاز الوحدة  ثم أصبحت أنبعد 
  .دراسة خطوات إضافية يتم االتفاق عليها
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هذا التفاؤل نابع عن حراك سياسي " :وبخصوص التفاؤل الذي يبديه في توقيع ورقة المصالحة قال دويك
ال شيء مستحيل وأتصور توقيع ورقة " :وأضاف ".تقوم به قيادات حريصة على إنجاز المصالحة

  ".المصالحة قريباً جداً ضمن المعطيات التي اطلعت عليها وأتابعها عن كثب
 عباس عندما أنجاء فيها الدكتور دويك أكد ما قاله القيادي في حماس محمد نزال في مقابلة معه والتي 

نريد منكم أربعة من الفدائيين كي يدخلوا الحكومة وننتهي من قصة : التقى به بعد اإلفراج عنه قال له
 مثل هذا حدث ويشهد على ذلك من كان حاضراً من أعضاء هيئة أنشروط الرباعية، وأشار دويك 

 الرئاسة، بالرغم من إرسال عدة رسائل لم يصلني أي شيء من: واختتم حواره مع فلسطين قائال .المكتب
  .لهم، فأنا ليست من طبيعتي المقاطعة والخصام

  14/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  لجنة االنتخابات ال تملك حق إرجائها: حنا ناصر .3
حنا ناصر، إن اللجنة  .أكد رئيس لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية د : منتصر حمدان- رام اهللا

أن " الخليج"ـق في تأجيل االنتخابات، ألن هذا من صالحيات رئاسة السلطة، مؤكداً لليست صاحبة الح
مع عدم قدرتنا على تنظيمها في موعدها "وأضاف أنه . اللجنة تلتزم بمسؤولياتها تجاه تنظيم االنتخابات

  ".فإن هذا الموضوع بات لدى رئيس السلطة الذي اصدر المرسوم
موقف اللجنة يمثل تمديدا غير معلن لوالية الرئيس محمود عباس، قال وردا على سؤال ما إذا ما كان 

هذا األمر خاضع للتحليل والتفسير ونحن ليس من مسؤولياتنا التعليق بل مسؤوليتنا محصورة في "ناصر 
  .تنظيم االنتخابات التي لن نتمكن من إجرائها في موعدها
ت وإمكان إعالن الرئيس عباس عن تشكيل لجنة وحول هذا إعالن اللجنة عدم قدرتها تنظيم االنتخابا

عدم قدرتنا على تنظيم االنتخابات ليس مرتبطاً بالقدرات الفنية واإلجرائية "انتخابات جديدة، قال ناصر 
  ".بقدر ما هو مرتبط بالوضع

، إن األمر لم يعد مرتبطاً "الخليج"ـحسن خريشة ل .وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د
 على  أن هذا سيكون مطروحاًرعية عباس أو شرعية المجلس التشريعي، بل بشرعية السلطة، موضحاًبش

وأوضح أن الخيارات باتت . في رام اهللا) اليوم(جدول أعمال جلسة المجلس المركزي المقرر أن تعقد 
  .محدودة فيما يخص استمرار السلطة

  14/11/2009الخليج، 
  

  رغبته بعدم الترشح مناورة ضد الشعبإعالن عباس عن : النائب زيدان .4
اعتبر النائب عبد الرحمن زيدان، من كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية، أن  :أحمد سمارة - طولكرم

تعبير عن "محمود عباس رغبته عدم الترشح النتخابات الرئاسة ) المنتهية واليته(إعالن رئيس السلطة 
، أن حال عباس "فلسطين"يدان في تصريحات خاصة بـوأضاف ز ".خيبة أمله من الموقف األمريكي

كمن صعد على الشجرة ويريد سلماً للنزول، ولذلك هو يحاول اآلن تجييش الفصائل المنضوية تحت 
إطار منظمة التحرير، والزخم الشعبي الذي ال يدرك أبعاد ما يجري للنزول عن الشجرة، من خالل 

  .، والعودة للمفاوضات بدون شروطتفويضه بالتنازل عن شرط تجميد االستيطان
نالحظ أن البعض يخوف من المصير المجهول الذي سيالقيه الشعب الفلسطيني وقضيته إذا خرج :" وتابع

  ".ستحل بالشعب الفلسطيني" على حد زعمهم"الرئيس عباس من الصورة، وأن كارثة عظيمة 
ت محاولة للضغط على الجانب وأشار إلى أن قرار عباس بعدم الترشح النتخابات الرئاسة، ليس

فنحن لم نتعود على هذه النفسية القيادية، وهو أضعف من أن يفكر "األمريكي، كما يجري تصويرها، 
وحول األنباء  ".بذلك، وبالتالي هذه الرغبة هي مناورة على الشعب الفلسطيني أكثر من أي طرف آخر
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عي، وتكليف المجلس المركزي بمهام المجلس التي تحدثت عن نية عباس االستقالة، وحل المجلس التشري
  .التشريعي، قال زيدان، إنه ال يمكن أخذ هذه المسألة بصورة جدية، ألن عباس، نفسه لم يصرح بذلك

وأكد النائب زيدان أن أي قرار خارج إطار ما حدده القانون األساسي، بالنسبة للمجلس التشريعي، هو 
ون األساسي، حل المجلس التشريعي، وال يقوم المجلس إجراء غير شرعي، فال يمكن بنظر القان

  .المركزي محل المجلس التشريعي
  14/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
 عباسالمجلس المركزي للمنظمة يجتمع اليوم برام اهللا ويتوقع أن يمدد والية  .5

قاء سيعقد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، بأنه سيرأس ل، صرح سليم الزعنون:  كفاح زبون- رام اهللا
اليوم، ألعضاء المجلس الوطني المقيمين في الضفة والقدس المحتلة، في مقر الهالل األحمر الفلسطيني 

أن بحث ومعالجة المستجدات والمعطيات الراهنة على الساحة "وأضاف في بيان صحافي،  .برام اهللا
وطني، باعتباره المرجعية العليا المجلس ال"، مؤكدا أن "الفلسطينية تقف وراء توجيه الدعوة لعقد اللقاء

لشعبنا، سيمضي في أخذ دوره وتحمل مسؤولياته، في إطار مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد 
المرحلة التي تمر على شعبنا دقيقة "وشدد الزعنون على أن  ."قضيتنا ومصالح شعبنا وحقوقه المشروعة

يقظة واالنتباه، من خالل رفض كل أشكال الضغط وخطيرة، األمر الذي يتطلب منا إبداء المزيد من ال
التي يتعرض لها شعبنا، وااللتفاف حول الشرعية الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس أبو مازن، إلى جانب 
االستجابة السريعة والفورية لجهود الحوار والمصالحة وطي صفحة الخالفات واسترداد الوحدة الوطنية 

  ". للتصدي لمهام المرحلة وتداعياتهاالمفقودة، في إطار االستعداد
 أن يصوت المجلس المركزي لصالح تمديد "الشرق األوسط"وتوقعت مصادر في فتح في تصريحات لـ

لكن من غير المعروف .  مع الرئيس الراحل ياسر عرفات1999فترة رئاسة أبو مازن، كما فعل عام 
ن المصادر ترجح أن يلجأ لحله ال التمديد كيف سيتعامل المجلس المركزي مع المجلس التشريعي، غير أ

 .له، ألن أغلبية حماس يمكنها أن تعقد المجلس
 14/11/2009الشرق األوسط، 

  
  وشروط المفاوضات" المصالحة"قمة مصرية فلسطينية في القاهرة األربعاء لبحث  .6

ربعاء المقبل في يبحث رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يوم األ: الدين  نادية سعد- عمان
القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والتحرك الراهن 

الرئيس عباس "وقال السفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري إن  .الستئناف مفاوضات عملية السالم
 إلجراء مباحثات حول األوضاع سيلتقي في الثامن عشر من الشهر الحالي في القاهرة بالرئيس مبارك

 المصرية ستتناول -المباحثات الفلسطينية "أن " الغد"وأضاف خيري إلى  ".الراهنة في األراضي المحتلة
، بعدما جرى تأجيل الحوار الوطني "آخر التطورات المتعلقة بجهود تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية

افه الشهر الماضي تمهيداً لتوقيع اتفاق المصالحة في إلى وقت غير معلوم، حيث كان من المفترض استئن
 - كما سيتناول اللقاء الموقف األميركي األخير من مسألة استئناف المفاوضات الفلسطينية  .القاهرة

الرئيس عباس سيقوم "وأوضح خيري بأن  .اإلسرائيلية من دون شروط مسبقة تتعلق بتجميد االستيطان
 العشرين من الشهر الحالي إلى أميركا الالتينية تحمله إلى كل من بعد زيارته إلى مصر بجولة في

البرازيل واألرجنتين وتشيلي، لتوضيح موقفه من رفض استئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي قبل 
  ".تجميد االستيطان، إضافة إلى التعنت اإلسرائيلي أمام جهود إحياء عملية السالم

  14/11/2009الغد، األردن، 
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  في مجلس األمن الفلسطينية القيادة تعمل على حشد أوسع تأييد لالعتراف بالدولة: عريقات .7
 صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير          .قال د  :أرناؤوطكتب عبد الرؤوف    

ـ     إلـى توجـه    القيادة الفلسطينية هي اآلن بصدد حشد التأييد لفكـرة ال          أن" األيام"الفلسطينية، في حديث ل
 عاصمتها  1967مجلس األمن الدولي لنيل اعتراف دولي بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران              

 أن القرار الصادر عن اجتماع لجنة المتابعة العربية لمبادرة السالم العربية بهذا             إلىالقدس الشرقية منوهاً    
  ".ةإنجاز كبير بإجماع عربي غير مسبوق على هذه الفكر"الشأن هو 

وكشف عريقات النقاب أنه ناقش الفكرة أكثر من مرة مع األميركيين فضالً عن أنه جـرى بحثهـا مـع                  
 أن الرئيس محمود عباس طرحها على األمين العام لألمم المتحدة بان كـي مـون   إلىاألوروبيين مشيراً  

س سيتحرك باتجاه دول    ن الرئيس عبا  أ إلىوعلى المسؤولين في روسيا وانه تلقى ردوداً إيجابية، منوهاً          
  .أميركا الالتينية لهذه الغاية األسبوع المقبل فضالً عن تحركه المستمر نحو الدول األوروبية

 بمخططاتها أحاديـة    إسرائيلالفكرة واضحة ومفهومة وهي أنه حتى تقطع الطريق على          : وقال عريقات 
على حدود الرابـع مـن حزيـران        الجانب واالستيطان فيجب أن يقول العالم إنه يعترف بدولة فلسطين           

 بعاصمتها القدس الشرقية وبذلك يعتبر االستيطان واالجراءات أحادية الجانب الغية وباطلـة وال              1967
  .تخلق حقاً وال تنشئ التزاماً

  14/11/2009األيام، فلسطين، 
  

  الذي يصادف االستقالل الفلسطيني يوم عطلة رسميةتعلن أن األحد التربية المقالة  .8
مصادر في ، أن  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  14/11/2009الشرق األوسط، نشرت 

 على وزاراتها بحظر االحتفال حركة فتح اتهمت الحكومة المقالة في قطاع غزة بأنها أصدرت تعميماً
 . المصادف غدا، كما أنها ألغت العطلة التي كانت تقليدا سنويا بهذه المناسبة"يوم االستقالل"بـ

 أن "الشرق األوسط"ونفى وزير االتصاالت في الحكومة المقالة يوسف المنسي، في اتصال أجرته معه 
، إن الحكومة "الشرق األوسط"لكن مصادر في فتح، قالت لـ. تكون لديه أي معلومات حول الموضوع

 .يامعممت على جميع الوزارات ضرورة الدوام، واعتبار هذا اليوم يوما عاديا أسوة ببقية األ
الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في الحكومة ، أن بيت لحممن  13/11/2009وكالة معاً، وأضافت 

 مع الحالة السائدة تقرر اعتماد المقالة خالد راضي قال لوكالة معا انه تماشيا مع رغبة الجمهور وتماشياً
 .طلة رسمية في جميع المدارس الذي يصادف االستقالل الفلسطيني يوم ع)15/11( القادماألحديوم 
وضح راضي انه ورغبة من الحكومة في غزة بالتماشي مع رغبة الجمهور ومنعا للتفسيرات المغلوطة أو

  ".قررنا تعطيل الدراسة
 حصتين عن طبيعة أولن الوزارة كانت تهدف من عدم تعطيل الدراسة تعريف الطالب في أ وأضاف

 لكننا ومنعا ، شيء عن هذا اليومأي البيت وال يعرف  يجلس الطالب فيأن من أفضلهذا اليوم 
  ". اتخاذ قرار تعطيل الدراسةأثرناللتفسيرات التي خرجت من هنا وهناك 

 وان هناك األحد وزارته قررت عدم تعطيل الدراسة يوم أنوكان راضي قد صرح في وقت سابق لمعا 
 ومن ثم يستكمل الطالب ،ن يوم االستقالل والثانية بتعريف عاألولىتعميم لدي الوزارة بتحديد الحصة 

  ...دراسته بشكل طبيعي
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 القادة العرب لم يستخدموا ورقة واحدة من أوراق الضغط على االحتالل: حماس .9
لم يستخدموا ورقة واحدة من أوراق "أكدت حركة احماس أن القادة العرب حتى هذه اللحظة : غزة

  "..  ولم يتجاوزوا بعد مرحلة الوعود والتمنياتالضغط التي يملكونها ضد الكيان الصهيوني،
إن العرب مطالبون بأن : "، في تصريح صحفي له"حماس"وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة 

، موضحاً أن عليهم أن يجتازوا مرحلة البيانات "يتخذوا موقفاً أكثر قوة وشجاعة تجاه االحتالل
  .والدعوات، كما قال

اذ خطوات عملية مبنية على استخدم كافة أوراق الضغط على العدو الصهيوني، على العرب اتخ: "وتابع
والمتمثلة في قطع كافة أشكال التواصل والتطبيع وطرد سفرائه من عواصمهم العربية ومقاطعة بضائعهم 

  ". ووقف التعاون معهم بكافة األشكال والوسائل
  13/11/2009قدس برس، 

  
 حة واالنتخاباتحماس حجر عثرة أمام المصال :شعث .10

إن » عكاظ«أفاد الدكتور نبيل شعث عضو اللحنة المركزية لحركة فتح لــ : فهيم الحامد ـ جدة 
حماس مصرة على إجهاض المصالحة، مشيرا إلى أن الحركة تغلب مصلحتها الفئوية على مصالح 

إلى تكريس وأوضح أن حماس مستمرة في تدمير المكتسبات الفلسطينية وتسعى . الشعب الفلسطيني
وعلمت عكاظ . انقالبها في غزة، وتعميق االنقسام الفلسطيني وضربها للمصالحة الوطنية عرض الحائط

من مصادر رئاسية فلسطينية أن الرئيس أبو مازن سيطلب عقد جلسة طارئة لحركة فتح التخاذ قرارات 
  .هامة على ضوء تأجيل االنتخابات

  14/11/2009عكاظ،  
  

   كم 75رت تجربة صاروخية تتيح لها الوصول الى مسافة حماس اج: "معاريف" .11
قامت الجمعة، بـإجراء تجربـة ناجحـة        " حماس"زعم موقع صحيفة معاريف أن حركة       : القدس المحتلة 

أخرى إلطالق قذيفة صاروخية بعيدة المدى مبينه أن تلك المعلومة استقاها من مصادر أمنية فلـسطينية،                
  .ذيفة من شمال قطاع غزة باتجاه البحرحيث لفتت إلى أنه تم إطالق الق

هذا وأكدت مصادر إسرائيلية رسمية للموقع نبأ إجراء التجربة مشيرة الى ان سفارات االنـذار انطلقـت      
الساعة الثالثة من ظهر الجمعة في تجمعات جنوب اسرائيل السكانية بعدها تبين ان صاروخا اطلق مـن                 

  .خية لحماسشمال القطاع باتجاه البحر في تجربة صارو
تمكنـت خـالل    " حمـاس "إلى أن حركة    " معاريف"وأشارت المصادر األمنية الفلسطينية ذاتها لصحيفة       

األشهر القليلة الماضية من تهريب كمية كبيرة جداً من الوسائل القتالية المتطورة إلى قطاع غزة، منهـا                 
  .ريخ فجر االيرانيةصواريخ مضادة للطائرات من إنتاج الصين، وصواريخ مضادة للدروع وصوا

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية اسرائيلية قولها ان التجربة الصاروخية الجديدة تتيح للوصول الى              
  . ماليين اسرائيلي تحت تهديد الصواريخ3 كيلومترا والتي تعني وجود اكثر من 75مدى 

  14/11/2009وكالة سما، 
  

  سلحة لغزةأالحتالل بادخال السرايا والقسام ترفضان تاكيد او نفي تصريحات ا .12
 حذرت حركتي حماس والجهاد االسالمي اسرائيل من شن حرب جديدة على قطاع - تقرير معا-غزة 
  .غزة 

اعتقد أن هذه "وقال أبو احمد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي 
على قطاع غزة في األيام القادمة وخصوصا الدعايات اإلسرائيلية ربما تكون مقدمة لشن عدوان جديد 
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ولربما ، للفت األنظار عن تقرير غولدستون وتداعياته ومحاولة التأثير على جهود المصالحة الفلسطينية
  ."للفت األنظار عن موضوع االستيطان في الضفة الغربية القدس

 لالحتالل من كل األزمات لذلك يمكن أن يكون العدوان الجديد مخرج":معا"وقال أبو احمد في حديث لـ
  التي يعاني منها

أبو احمد ال استطيع التأكيد أو النفي حول "وعن إدخال الجهاد وحماس أسلحة وصواريخ عبر األنفاق قال 
معتقدا أنها تأتي في سياق التحريض ضد المقاومة ومحاولة تبرير عدوان ، إدخال صواريخ إلى القطاع

ية عالية وكاملة لصد إي عدوان جديد على الشعب الفلسطيني في مؤكدا أن المقاومة على جاهز، قادم
  .قطاع غزة

أن التهديدات الجديدة والمتكررة لقادة االحتالل تدل "من جهته قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة 
ويحاول الهروب من التنديدات الدولية وهو يريد أن ، على فشلة في الحرب األخيرة على قطاع غزة

  ". أن هناك خطر يهدده في القطاعيروج
أن هذا يأتي ضمن منظومة " معا"وعن إدخال أسلحة للقطاع عبر األنفاق قال أبو عبيدة في حديث ل

مشيرا انه ال يستطيع التأكيد أبو النفي لمثل هذه ، الكذب لدى االحتالل ويهدف إلى تبرير أي عدوان جديد
  .المعلومات خاصة كونها مصدرها االحتالل

  13/11/2009لة معاً، وكا
  

  الوثيقة المصرية ارادت انقاذ عباس الن المزيد من الوقت يشكل اضعافا له : قيادي في حماس .13
قال قيادي بارز في حركة حماس أنه غير مسموح اليـة ترتيبـات             :  جمال العلوي  - الدستور   -دمشق  

لوصول الى نتائج واضـحة فـي       تصالحية على الساحة الفلسطينية اال بشروط الرباعية ما يعيق امكانية ا          
وأضاف القيادي الـذي طلـب       .حوارات المصالحة الفلسطينية التي استنزفت الكثير من الوقت بال نتيجة         

في دمشق ان حماس قدمت مرونة هائلة الى درجة         " الدستور"عدم االشارة الى اسمه خالل لقاء حضرته        
" جلب حماس "اسية او برنامج وطني ومطلوب      تحولت فيها وثائق المصالحة الى بنود ادارية بال روح سي         

  .لتوقيعها دون اي مجال لتدقيقها
واشار إلى أن الوثيقة المصرية هدفت من وراء التعجيل بالمصالحة انقاذ الـرئيس محمـود عبـاس ألن               
المزيد من الوقت يشكل اضعافا له، مشددا على أن التعديالت التي طرأت على الوثيقة تهدف الى حـشر                  

فيما نحن نريد مصالحة يكون من نتائحها القبول باآلخر واالحتكام للعبة الديمقراطية            .. لزاويةحماس في ا  
  .وهذا غير متوفر حاليا

  14/11/2009الدستور، 
  

  فتح تتهم حماس بتقديم عروض السرائيل لتصبح شريكا في مفاوضات السالم .14
را اسـماعيل هنيـة رئـيس    فسر متحدث باسم حركة فتح تصريحات اطلقها مؤخ :غزة ـ اشرف الهور 

الحكومة المقالة التي تديرها حماس، وقال فيها ان حركته ال ترغب في مواجهة جديدة مع اسرائيل، على                 
  .انها عرض جديد السرائيل لقبول حماس شريكا في عملية السالم

الونـة  زادت من رسائلها الى اسرائيل فـي ا       'وقال الدكتور فايز ابو عيطة المتحدث باسم فتح ان حماس           
االخيرة، خاصة بعد اعالن الرئيس محمود عباس عن عدم رغبته في ترشيح نفسه لدورة رئاسية جديـدة               

  .'في االنتخابات القادمة
الذي قال ان حماس اعلنت عنه على لـسان         ' تدخل في نفس السياق   'ورأى ابو عيطة ان تصريحات هنية       

الثمن الذي تقبل به حمـاس      ' باسم فتح عن     وتساءل المتحدث  .'ترحب بخطة موفاز  'مشير المصري بأنها    
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هذه الحركة وقبل ان تبدأ التفاوض قـدمت اكبـر          '، واضاف   'في سبيل ان تصبح شريكا في المفاوضات      
  .'واخطر تنازل من خالل قبولها بالدولة ذات الحدود المؤقتة

  14/11/2009القدس العربي، 
  

  ا نقاط جديدةفتح ستسحب توقيعها على الورقة المصرية اذا ادخل عليه .15
اعتبرت حركة فتح اعالن لجنة االنتخابات الفلسطينية عدم قدرتها على اجراء االنتخابات : بيت لحم

الرئاسية والتشريعية في موعدها بسبب رفض حماس اعتبرته بانه يهدف الى االنفصال التام بين شطري 
لجنة المركزية للحركة لوكالة وقال الدكتور جمال محيسن عضو ال .الوطن وتعطيل للحياة الديمقراطية

معا ان رفض حماس الجراء االنتخابات في غزة وعدم رد اسرائيل على امكانية اجرائها في القدس يعن 
هناك الورقة المصرية واذا تم االتفاق على التوقيع عليها ": وقال .بشكل او باخر العودة للورقة المصرية 

 االنتخابات في منتصف العام المقبل واذا لم يتم التوقيع عليها خالل االيام القادمة سيتم االتفاق على عقد
  ". سيبت في كل القضايا ويحسمها15/12فان المجلس المركزي والذي سيجتمع في 

  13/11/2009وكالة معاً، 
  

 باتخالل تدري اإليراني " الحرس الثوري" من اثنينمن حماس وخمسة مقتل ": يالسياسة الكويت" .16
أن خمسة من مقاتلي حركة ، أمس، من مصادر شديدة الخصوصية" السياسة"علمت  : خاص-" السياسة"
ومدربين اثنين من حرس الثورة اإليراني قد قتلوا قبل نحو اسبوعين في انفجار وقع في قاعدة " حماس"

كما أن ، وذلك أثناء التدرب على استعمال األسلحة، عسكرية تابعة للحركة بالقرب من مدينة دمشق
 . أصيبوا بجروح خطيرة" حماس"ين من نشطاء خمسة آخر

وأوضحت المصادر أن االنفجار نجم عن عطل فني وقع أثناء قيام الخبراء االيرانيون بتدريب مجموعة 
بغية تسهيل ، على فك وتركيب أسلحة صاروخية من صنع إيراني ذات مدى بعيد" حماس"من عناصر 

 . ربها االيرانيون إلى مصر عن طريق السودانبعد أن يه، تهريبها عبر االنفاق إلى قطاع غزة
وقالت إن التعتيم على هذا الخبر بشكل عام وعلى تواجد خبراء من الحرس الثوري االيراني في سورية 

قد تم باالتفاق بين رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ، بشكل خاص" حماس"لتدريب حركة 
 . عن خبراء الحرس الثوري في سورية عبد الفتاح قدسيةورئيس شعبة المخابرات العسكرية المسؤول 

" حماس"وأضافت أن دوائر مخابراتية في سورية انتقدت الحرية التي أعطيت في اآلونة األخيرة لكوادر 
وأنه لم يكن هناك أي إشراف من قبل خبراء من الجيش السوري ، ولحراس الثورة االيرانيين في سورية

 ". حماس"ها عناصر على التدريبات التي يتلقا
وأكدت أن هذه الدوائر عبرت عن خشيتها من أن حوادث كهذه من شأنها أن تحرج سورية في الدوائر 

كما أنها أبدت استياءها الشديد من أن كل ، الدولية خصوصاً في ظل االنفتاح االوروبي على سورية
قد جوبهت بالرفض المطلق ، محاوالتها لفرض رقابة على هذه النشاطات بغية منع حصول حوادث كهذه

 . من قبل الجهات العليا في سورية
  14/11/2009السياسة، الكويت،

  
   في لبنان أوضاع المخيماتورئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر يبحثانالمقدح  .17

في لبنان منير المقدح في مقره بمخيم عين الحلوة " الكفاح المسلح الفلسطيني"التقى مسؤول عن  :صيدا
دا وفدا ضم رئيس اللجنة الدولية للصليب االحمر جورج كومنينوس يرافقه مستشار العالقات في صي

  .العامة اولفر بانجرتر وممثل اللجنة في منطقة صيدا رياض دبوق
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الظروف االقتصادية واالجتماعية والمعيشية الصعبة التي يعانيها أبناء        "وأفاد مكتب المقدح انه شرح للوفد       
البطالة، والدور الذي يقوم به الكفاح المسلح الفلسطيني في المخيمات لجهـة الحفـاظ              المخيمات، وتفشي   

 .على االمن، وشكره على المساعدة التموينية التي قدمتها اللجنة الى أبناء المخيم
 14/11/2009النهار، 

  
  من أنصارها في الضفة12حماس تتهم السلطة باعتقال  .18

 من أنصارها في 12اس أجهزة األمن الفلسطينية باعتقال اتهمت حركة حم:  ضياء الكحلوت-غزة 
 .أنحاء متفرقة من مدن الضفة الغربية خالل اليومين الماضيين

وأوضح بيان للحركة أن جهاز االستخبارات العسكرية في الخليل جنوب الضفة الغربية اعتقل مراسل 
س بلدي حلحول علي عقل واعتقلت فضائية األقصى عالء الطيطي للمرة الرابعة، كما اعتقلت عضو مجل

 .أيضا األسير المحرر محمد قشقيش
كما اعتقلت األجهزة األمنية مدرس التربية اإلسالمية جمال صبرة بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس 

واعتقلت قوات األمن الفلسطيني الطالب في جامعة بيرزيت براء يوسف كفاية ابن المعتقل . شمال الضفة
وقائي عباس يوسف كفاية، كما اعتقلت إمام مسجد بلدة بيتونيا في رام اهللا محمد الدحلة بعد لدى األمن ال
 .مداهمة منزله

 14/11/2009العرب، قطر، 
 

  قطاع غزةاشكنازي يهدد مجددا بشن هجمات جديدة ضد  .19
 غابي اشكنازي من جديد بتنفيذ عمل عسكري ضـد          اإلسرائيليتوعد رئيس هيئة أركان الجيش      : القدس

وقال اشكنازي في لقاء مـع طـالب إحـدى           .قطاع غزة في حال استمر إطالق الصواريخ من القطاع        
إذا اقتضت الضرورة فإن الجيش االسرائيلي سيعمل مجدداً فـي          "المدارس الثانوية في بئر السبع، أمس،       

ال نـوهم   إننـا   "، وأضاف   "قطاع غزة لوقف إطالق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه النقب الغربي          
أنفسنا بالنسبة للوضع في القطاع مع أن حركة حماس تعمل على ضبط التنظيمات الفلـسطينية المـسلحة             

  ".وتقوم بضبط نفسها أيضاً
علّقت هجماتها الصاروخية على اسرائيل منذ الحرب على قطاع غزة كما أنهـا تكـبح               " حماس"وقال إن   

اآلن على األقل أسـتطيع القـول إن        : وقال .واريخإطالق المنظمات الفلسطينية األخرى في القطاع للص      
  .حركة حماس تكبح نيرانها وتكبح اآلخرين

في القطاع حققت أهدافها إذ أن التجمعـات الـسكنية          ) الرصاص المصبوب (إن عملية   : وتابع بهذا الشأن  
 مـن   إن الجيش االسرائيلي استخلص العبـر     ..  سنوات هدوءاً  8المحيطة بالقطاع تشهد وألول مرة منذ       

األخطاء التي ارتكبت خالل المعارك في القطاع ومع ذلك فإن المعركة القادمة ستكون أيضاً فـي نفـس                  
  ".المناطق المكتظة بالسكان

 14/11/2009األيام، فلسطين، 
  

  "حماس"تؤيد الحوار مع "  لكن الغالبية "إسرائيل"اليمين يزداد قوة في : استطالع .20
العبريـة  " هـآرتس "، أجرته صحيفة    )اإلسرائيلي(الع للرأي العام    أظهر استط  :وكاالت -القدس المحتلة 

يتجه نحو اليمين المتشدد، في حين أن المؤيدين ألحزاب اليسار          ) اإلسرائيلي(ونشرته، أمس، أن المجتمع     
  .يتراجعون بشكل ملحوظ

تحصل على  فلو جرت االنتخابات العامة اآلن، وكانت األحزاب اليمينية مجتمعة؛ س         "وبحسب االستطالع؛   
إن من أبرز النتـائج انهيـار       :" وقالت الصحيفة ". مقعداً فقط لألحزاب اليسارية   ) 48(مقعداً، مقابل   ) 72(
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) 14(لكاديمـا و  ) 29(لليكـود و  ) 33(مقاعد برلمانية فقط، مقابل     ) 6(شعبية حزب العمل، حاصالً على    
سرائيليين راضون عـن أداء     إن نصف اإل  :"وأضافت". مقاعد لحزب شاس  ) 9(، و "إسرائيل بيتنا "لحزب  

  ".رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أيهود باراك
بشروط، حواراً مباشرا بين الحكومة اإلسـرائيلية       ، تؤيد) "اإلسرائيليين(كما أظهر االستطالع، أن غالبية      

 تعتـرف "من المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم لهذا الحـوار شـرط أن            )% 57(وأعرب  ". وحركة حماس 
ـ  امتنعوا عن إبـداء    )% 4(رفضوا الفكرة، و  )% 39(، مقابل   "وتوقف عملياتها ضدها  ) إسرائيل(حماس ب

  .رأيهم في الموضوع
ووزير الجـيش  " كاديما"ونشرت صحيفة هآرتس هذا االستطالع؛ بعدما أطلق الشخصية الثانية في حزب    

إذا ما وافقت على شروط اللجنـة       "األسبوع الماضي، فكرة التفاوض مع الحركة،       " شاوول موفاز "األسبق  
  ".الرباعية

  14/11/2009صحيفة فلسطين،   
  

  والصراع مع فلسطين سيبقى مجمداً مثل الوضع في قبرص..  يوجد سالم قريبال": ليبرمان" .21
اكد وزير الخارجية االسرائيلي المتطرف ليبرمان انه ال يري نهاية للصراع مع :  فكرية أحمد-الهاي

لة فلسطينية نتيجة للشكوك في لمستقبل المنظور، وال يلوح في االفق اي اتفاق إلقامة دوالفلسطينيين في ا
واعلن ليبرمان عقب مباحثاته مع نظيرة الهولندي ماكسيم فيرهاجين في الهاي، ان اولئك . حل النزاع

 هذا الصراع ال الذين يريدون أن يروا حقيقة الصراع بين الفلسطينيين والدولة اليهودية ، عليهم التأكد أن
 ، فهو نوع من الصراعات المجمدة ، مثل الوضع القائم في قبرص ، وفي لراهنيمكن حله في الوقت ا

وزعم ليبرمان ان اسرائيل ليس .  مثل هذا الوضع ، يجب علي كال الطرفين ضمان أن يتم تجنب العنف
هائي ، فاتحا بذلك النيران علي لديها شريك في الوقت الحالي لتجري معه مفاوضات البرام اتفاق سالم ن

حركتي فتح وحماس ، مدعيا ان حماس هي وكيلة ايران في فلسطين ، وال ترغب في السالم مطلقا ، 
وحركة فتح ضعيفة جدا ويستشري فيها الفساد وسوء االدارة والحكم ، لكن رغم ذلك يمكن إلسرائيل ان 

  .تتنازل عن هذا الشرط
  13/11/2009الوفد، مصر، 

  
  األمريكية" 35إف "تريد المشاركة في إنتاج مقاتالت " إسرائيل": "وزاليم بوستجير" .22

" 35إف "بشراء الجيل الخامس من مقاتالت " إسرائيل"إن قبول " إسرائيليون"قال مسؤولون عسكريون 
األمريكية سيتوقف على األرجح على قبول أمريكا لطلبها " لوكهيد مارتن"من نوع شبح من شركة 

" جيروزاليم بوست"وقالت صحيفة . المشاركة في إنتاج المقاتلة" اإلسرائيلية"مصانع السالح بالسماح ل
أكدوا خالل لقاءاتهم األخيرة مع مسؤولين أمريكيين، أنهم " اإلسرائيليين"أن المسؤولين " اإلسرائيلية"

  .خارج الصفقة" اإلسرائيلية"سيمتنعون عن شراء المقاتالت فوراً إن بقيت الشركات 
  14/11/2009الخليج، 

  
  نتنياهو يدرس دوراً فرنسياً بدل التركي في مفاوضات غير مباشرة مع سورية .23

 اإلسرائيلية أمس عن أوساط سياسية إسرائيلية قولها إن رئيس "هآرتس" نقلت صحيفة -الناصرة 
اشرة، غير الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو، الذي كان يشترط أن تكون المفاوضات مع سورية مب

. لهجته في الفترة األخيرة ولم يعد ينفي احتمال إجراء مفاوضات غير مباشرة بوساطة طرف ثالث
 . وأضافت أن نتانياهو يدرس اقتراح الرئيس نيكوالي ساركوزي بأن تقوم فرنسا بلعب دور الوسيط

مكنها أن تكون وسيطاً وأشارت الصحيفة إلى أن نتانياهو ال يريد وساطة تركيا بداعي أن األخيرة ال ي



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1612:         العدد       14/11/2009السبت  :التاريخ

نزيهاً في أعقاب تأزم العالقات بين تل أبيب وأنقرة وتصريحات رئيس الحكومة التركية رجب طيب 
  .أردوغان التي دان فيها إسرائيل على ممارساتها خالل حربها على قطاع غزة

  14/11/2009الحياة، 
  

  مشاريع االستيطان ماضية قدماً في القدس المحتلة: االحتالل .24
أنها ماضية قدماً في مشاريع البناء والتوسع االسـتيطاني فـي           ) إسرائيل(أكدت   :صفا - دس المحتلة الق

أن كافـة   " أرئيـل أتيـاس   "رغم تصريحات وزير التعمير واإلسكان اإلسـرائيلي        ، مدينة القدس المحتلة  
  .يس للحكومةالمشاريع في الضفة الغربية والقدس لم تحز على موافقة نتنياهو منذ استالم مهامه كرئ

إن أعمال البناء االسـتيطاني     : "أمس، العبرية على موقعها اإللكتروني   " جيروزاليم بوست "وقالت صحيفة   
  ".مستمرةٌ رغم المطالب األمريكية بوقف االستيطان لكن ليس كشرط أساسي لبدء المحادثات

أنه لـم تـصدر أيـة       ، ثاء الماضي الثال، أكد في مقابلة مع القناة اإلسرائيلية األولى      " أتياس"لكن الوزير   
  .عطاءات للبناء داخل أو خارج المجمعات االستيطانية شرقي القدس

وكشف الوزير اإلسرائيلي النقاب عن أن بلدية القدس المحتلة كانت تدرس مخططاً لبناء مجمع استيطاني               
لكـن متحـدث    .ىكبير في حي رأس العامود شرقي المدينة ومشاريع إضافية في األحياء الشرقية األخر         
ال " بسغات زئيـف  "باسم مكتب وزير اإلسكان والتعمير اإلسرائيلي أكد أن المشروع االستيطاني في حي             

  ".إيهود أولمرت"يعد جديداً، بل هو منذ عهد رئيس الوزراء األسبق 
  14/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "الردع"وثيقة لوزارة خارجية الكيان حول إدارة الصراع وتعزيز  .25

كشف، أمس، النقاب عن أن وزارة الخارجية وبرعاية مباشرة من الوزير أفيغدور  :س المحتلةالقد
تبين أنها تتجاهل المسيرة السياسية وتقلل من أهمية إقامة عالقات مع " الغايات العليا"ليبرمان عن مذكرة 

  .غيبتا بتاتا فيها" ورياس"و" فلسطينيين"الدول العربية، كما يدلل سلم أولويات العمل فيها، بل إن كلمتي 
 والتي عممها مدير عام 2010لعام " اإلسرائيلية"لوزارة الخارجية " الغايات العليا"وتبين من وثيقة 

اليومية " هآرتس"ونشرتها صحيفة " اإلسرائيليين"الوزارة يوسي غال على السفراء والدبلوماسيين 
الوزراء بنيامين نتنياهو في جامعة بار إيالن ، أمس، أنها تتجاهل كليا حتى خطاب رئيس "اإلسرائيلية"

  ". حل الدولتين"والذي أعلن من خالله موافقته على 
يحتل رأس سلم أولويات الوزارة، ويشمل هذا " األمن القومي"ووفقا للوثيقة فإن موضوع تعزيز ما يسمى 

يز الردع ومحاربة ما تم البند أهدافاً فرعية بينها إدارة الصراعات ودفع عمليات واتفاقيات سالم وتعز
، وفي "إحباط التهديد اإليراني"أما الهدف الثاني فيتعلق ب"". إسرائيل"محاوالت نزع الشرعية عن "وصفه 

، وهبط البند الذي يتحدث عن تعزيز العالقات مع الدول "الدبلوماسية الثنائية"المكان الثالث جاء بند 
ل مكانه بند تعزيز العالقات مع الدول العظمى الجديدة العربية من رأس قائمة األهداف إلى أسفلها وح

  .وهي البرازيل وروسيا والهند والصين ودول أمريكا الالتينية وإفريقيا
" الحرب القضائية"وبحسب الوثيقة فإن وزارة الخارجية وبتأثير من تقرير غولدستون ستعمل على توسيع 

بحق الفلسطينيين، وضد دول تسمح قوانينها " رائيلإس"ضد المنظمات غير الحكومية، التي تنتقد سياسات 
  .بمحاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب

ال ينبغي فعال على وزارة الخارجية االنشغال بالفلسطينيين "وعقب مكتب ليبرمان على التقرير بالقول إنه 
  ".فقط، لكن البند األول في الوثيقة يتحدث بوضوح عن دفع عمليات سياسية إلى األمام
  14/11/2009لخليج، ا
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  انبعموأمريكا بين رؤساء مخابرات مصر وإسرائيل واألردن " سري"لقاء : لموسادا .26

شهدت العاصمة األردنية عمان مؤخرا لقاءا سريا بين رؤساء أجهزة مخابرات كـل مـن               : محمد عطية 
خبـاري اإلسـرائيلي    مصر وإسرائيل واألردن والواليات المتحدة األمريكية وفقا لما أورده موقع دبكا اإل           

  . والمحسوب على المخابرات اإلسرائيلية في تقرير له 
وذكر التقرير اإلسرائيلي أن اللقاء السري تم خالل األسبوع األول من نوفمبر الجاري واصفا إياه باألول                

ة من نوعه الذي يضم رؤساء وقادة عدد من األجهزة والهيئات االستخباراتية مضيفا أن اللقاء شهد مناقش               
الوضع الداخلي اإليراني وبرنامج طهران النووي والوضع العسكري في الشرق األوسط إذا مـا نـشبت                

وأورد التقرير أسماء المشاركين باللقاء موضحا أن اللواء محمد راقد ـ رئيس   . حرب إقليمية بالمنطقة 
موضحا أن اللقاء شـهد  المخابرات العامة األردنية ـ هو الذي قام باستضافة نظرائه من الدول األخرى  

ورؤسـاء وكالـة اسـتخبارات     " سي أي ايه  "حضور مسئولين بارزين من وكالة االستخبارات األمريكية        
" ، كما مثل تل أبيب في هذا اللقاء مائير داجـان رئـيس المخـابرات العامـة                  " دي أي ايه  " البنتاحون  
ومن الجانب المصري اللواء عمـر      " أمان"وعاموس يادلين رئيس شعبة االستخبارات العسكرية       " الموساد

  . سليمان رئيس المخابرات العامة 
  14/11/2009المصريون، 

  
  استشهاد فتى فلسطيني بنيران االحتالل شرقي غزة .27

 في منطقة جحر الديك اإلسرائيلي قُتل فلسطيني وجرح آخر أمس برصاص الجيش ):أ ف ب( –غزة 
الجيش اإلسرائيلي أطلق الرصاص على مجموعة " أن يان عوأكد شاهد. على الحدود الشرقية لمدينة غزة

  . "من الفتية كانوا يصطادون العصافير على الحدود شرق غزة، فأصاب أحدهم واعتقل الثالثة الباقين
يشتبه "وقالت ناطقة باسم الجيش اإلسرائيلي إن وحدة أطلقت النار على مجموعة من خمسة فلسطينيين 

وأكدت أن أحدهم قُتل، . دما كانوا في الجانب الفلسطيني من الخط الفاصل عن"بأنهم كانوا يعدون لهجوم
  . موضحة أن جريحاً وثالثة فلسطينيين آخرين نقلوا ليتمكن الجيش من استجوابهم

14/11/2009الحياة،   
  

   عائلة مقدسية إخطارات بهدم منازلها 45سلم ياالحتالل  .28
 عائلة مقدسية من حارة العقبة في بيـت حنينـا           45ي  سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيل    :القدس المحتلة 
  .وذلك بحجة البناء دون ترخيص، إخطارات بهدم منازلها، بالقدس المحتلة

أمس أن قـوات    ، المحلية" صفا"وأوضح رئيس نادي بيت حنينا الثقافي حازم غرابلة في تصريح لوكالة            
دية االحتالل فـي القـدس، اقتحمـت        كبيرة من حرس الحدود والشرطة الخاصة يرافقها موظفون من بل         

  .الحارة القريبة من حاجز قلنديا شمال غرب بيت حنينا، وسلمت العائالت إخطارات الهدم
وفوجئت العائالت بأوامر الهدم الجماعية والتي طالت أغلب الحارة التي تسكنها عائالت فقيرة ال تستطيع               

 250ابلة إلى أن هذه المنازل يسكنها أكثـر مـن           وأشار غر . أن تتابع إجراءات بلدية االحتالل القضائية     
 .  مقدسياً معظمهم من األطفال يتهددهم التهجير والتشريد في حالة تنفيذ أوامر الهدم

14/11/2009صحيفة فلسطين،   
  

  صالح يحذر من مخطط إلقامة حدائق تلمودية حول األقصى الشيخ رائد  .29
كة اإلسالمية في الداخل المحتل الشيخ رائد صالح من         حذَّر رئيس الحر   : دياال جويحان  - القدس المحتلة 

  .إلقامة حلقة من الحدائق التلمودية حول المسجد األقصى المبارك" مخطط أسطوري وخداع"
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بعد إبعاده عن   ، لخيمة البستان بمنطقة سلوان بمدينة القدس المحتلة      ، أمس، وأوضح صالح خالل زيارته   
ويسعى من خاللـه االحـتالل      " الحوض المقدس "رج تحت مسمى    أن هذا المخطط يند   ، محيطها مدة شهر  

  .تبدأ أولها من منطقة سلوان جنوب المسجد المبارك، "التاريخية والتلمودية"إلقامة حلقة من الحدائق 
14/11/2009صحيفة فلسطين،   

  
  إصابة عدد من المتظاهرين بحاالت اختناق في مسيرة بلعين .30

بينهم عضو الكنيـست محمـد    أمس،  أصيب متظاهران في الضفة الغربية     :حسني مهنا  - لضفة الغربية ا
بركة وآخر أمريكي والعشرات بحاالت اختناق في مسيرة بلعين األسبوعية نتيجة استنشاقهم لقنابل الغاز              

وخرج أهالي قرية بلعين برفقة عدد من المتضامنين         .المسيل للدموع التي ألقاها باتجاههم جنود االحتالل      
ن واإلسرائيليين بعد صالة الجمعة في مسيرة حاشدة دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومـة الجـدار                الدوليي

  .بمناسبة مرور خمس سنوات على وفاة القائد ياسر عرفات، وتضامنا مع محمد بركة
14/11/2009صحيفة فلسطين،   

  
 يةأطباء إسرائيليون يتركون إبرة في جسد أسير أجرى عملية جراح": مركز حقوقي" .31

من "  عاما24" أكد مركز األسرى للدراسات أن األسير المريض سالم جمال كساب : الضفة الغربية
 في عاما والقابع حالياً فى سجن النقب، يعانى من وجود صديد والتهابات 11جنين المحكوم بالسجن 

 .2006 الرملة من العام في" صوفيا روفيه" مستشفى فيأجراها " عملية فتاق"مكان 
أنه طالب العيادة الداخلية للسجن بمعرفة سبب الصديد الذى يعانى " كساب"ل اتصال باألسير أكد وخال

 نفس المكان، في الجسم في" إبرة"معدنى " دبوس" مكان العملية، فاكتشفوا نسيان فيمنه منذ ثالث سنوات 
وأضاف  .لسجون اللحظة لم يسمع إال الوعود من إدارة اوإلى هذه إلخراجه عملية بإجراءووعدوه 

وأنه يطالب بعملية فى عينه اليسار، " بهجت"األسير كساب أنه يعانى من مرض وراثى فى العيون يسمى 
 .وأن إدارة السجون ترفض اجراء العملية بحجة أنها تؤثر على عينه اليمنى

14/11/2009السبيل، األردن،   
 

  تباطؤ في وتيرة حفر األنفاق بغزة:  اإلسرائيليالجيش .32
كشفت وثيقة أمنية أعدتها وزارة الدفاع اإلسرائيلية نشرت الليلة قبل الماضية، عن تباطؤ سجل في : لندن

 على الحدود الفلسطينية "فيالدلفي"وتيرة األعمال لحفر أنفاق التهريب على امتداد محور صالح الدين 
  .وسجل انخفاضا في الدافعية لحفر هذه األنفاق.. اإلسرائيلية

جع وفقا للوثيقة إلى ازدياد حوادث العمل في حفر األنفاق في اآلونة األخيرة مما أسفر ويرجع هذا الترا
وترى الدوائر األمنية في وزارة الجيش أن . عن مقتل العديد من نشطاء الجناح العسكري لحركة حماس

ما أسفر عن الغارات الجوية اإلسرائيلية على األنفاق أدت إلى قيام أفراد حماس بحفر أنفاق أكثر عمقا م
 .ازدياد حوادث االنهيار وإصابات العمل

14/11/2009الشرق األوسط،   
    

  التميمي يدين إغالق الحرم اإلبراهيمي وهدم منازل المقدسيين .33
أدان الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين في خطبة الجمعة، أمس، في            :   يوسف الشايب   -رام اهللا   

طات االحتالل اإلسرائيلية إغالق الحرم ليومين، واستمرارها بتقييـد         الحرم اإلبراهيمي الشريف، قرار سل    
استنكر سياسة تفريغ مدينة القدس من أهلها بالتضييق        كما  دخول المصلين إلى المسجد األقصى المبارك،       
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عليهم وسحب هوياتهم وفرض الضرائب الباهظة عليهم، واالستيالء على بيوتهم وتـسليمهم إخطـارات              
  .زيد منها في أخطر عملية تطهير عرقي تشهدها مدينة القدس ضد ما هو غير يهوديجديدة بهدم الم

14/11/2009الغد، األردن،   
 

   "راماتان" يدين اعتقاالت فتح بغزة ومداهمة "برنامج غزة للصحة النفسية" .34
بحق دان برنامج غزة للصحة النفسية حملة االعتقاالت التي شنتها أجهزة األمن والشرطة في غزة               : غزة

  . لمنع تنظيم فعاليات ذكرى الرئيس الراحل أبو عماراحترازيةقيادات وكوادر من حركة فتح كخطوة 
أن تلك الممارسات تأتي ضمن ظاهرة االعتقال السياسي التـي          "وقال البرنامج في بيان وصل وكالة سما        

كالة رامتان لألنباء ومنع    مداهمة مقر و  " مستنكرا ايضا " تخالف القانون الفلسطيني ومعايير حقوق اإلنسان     
  ".تنظيم مؤتمر صحفي فيها

14/11/2009وكالة سما،   
  

  إسرائيلياالحتالل يعتقل شاباً مقدسياً بدعوى محاولة طعن شرطي .35
 18اإلذاعة العبرية بأن جنود الجيش اإلسرائيلي اعتقلوا شاباً فلسطينياً، يبلغ من العمر أفادت : الناصرة

جموعة من أفراد شرطة االحتالل بالقرب من الحرم القدسي قبل ظهر عاماً، بحجة محاولته طعن م
  . الجمعة

وادعت اإلذاعة أن الشاب انطلق باتجاه مجموعة من أفراد الشرطة اإلسرائيلية، كانت تقف في منطقة 
، لكن رجال الشرطة سيطروا عليه، واقتاده لمركز "اهللا أكبر"المغاربة، وبيده سكينًا مردداً شعار  باب
  .شرطة للتحقيق معه، بحسب اإلذاعة العبريةال

13/11/2009قدس برس،   
  

 أرقام قياسية من فلسطين  .36
 يسعى سكان مدينة شفا عمرو في شمال فلسطين المحتلة إلى تحطيم الرقم القياسي ألكبر :) أن أنسي(

 . طبق تبولة في العالم، المسجل باسم اللبنانيين
د أربعة أطنان من التبولة لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة  نعإننا"وقال منظم الحدث عالء خورية 

 طباخ لبناني في الشهر الماضي من تسجيل رقم قياسي ألكبر 300 لألرقام القياسية، بعدما تمكن "غينيس
 .  أطنان3.5طبق تبولة في العالم بلغ وزنه 

في العالم، عرض أمس، إلى ذلك، دخل ثوب نسائي فلسطيني، موسوعة غينيس، باعتباره أكبر ثوب 
 متراً، 32ويصل طول الثوب إلى .  في مدينة الخليل في الضفة الغربية"حلم من خيط"ضمن مهرجان 

 .  متر من القماش1500واستهلك 
14/11/2009السفير،   

 
  تستعد إلنشاء بنك مركزي تمهيدا إلطالق عملة وطنية" سلطة النقد الفلسطينية" .37

 محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، إن العمل يجري بشكل مكثف            قال:  يوسف الشايب  -رام اهللا   
من أجل استكمال خطة الجهاز النقدي بهدف إقامة بنك مركزي فلسطيني تمهيداً إلصدار عملـة وطنيـة                 

وأضاف الوزير أن سلطة النقد بدأت منذ أوائل العام الماضي خطة تمتد ثالث سنوات بهـدف                 .مدعومة
  . فلسطيني يصل إلى إنشاء بنك مركزي له القدرة على إصدار عملة وطنية فلسطينيةتحقيق وضع نقدي
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، أن إصدار العملة يستلزم تـوفر جملـة مـن           )الجمعة(وأوضح الوزير، في تصريحات صحافية، أمس       
العوامل أولها تحقيق السيادة الوطنية وضمان حرية الحركة والمعابر، ويرتبط بقرار سياسي وبقرار مـن    

  . التشريعي بوجود بنك مركزي كامل الصالحيات وله استقالليته وقانون إلصدار عملةالمجلس
األمـر  "وأشار إلى أن االستعدادات المتواصلة تأتي في إطار التجهيز الشامل إلصدار العملة الوطنيـة،               

 اآلن  الذي لن يكن وليد اللحظة بل يحتاج أعواماً من الدراسة واإلعداد والتنفيذ، وأنه خـالل عـام مـن                  
  ".ستكون كل القضايا المتعلقة بهذا الملف منجزة

14/11/2009الغد، األردن،   
 

  تشكو استمرار سرقة االحتالل للمياه" الفلسطينية  المياهسلطة" .38
كشف رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي، عن مخطط إسرائيلي لعرقلة تطوير القطاع  :رام اهللا

وأكد . بسرقة المياه الفلسطينية" إسرائيل" خيارات تحلية المياه في حين تقوم ىإلالمائي، ودفع الفلسطينيين 
العتيلي أن سلطات االحتالل تعمل على حرمان الفلسطينيين من المياه وتضع العراقيل أمام تطوير قطاع 

لوضع ونقل العتيلي مخاوف السلطة مما وصفه با. المياه، بما في ذلك منعها الفلسطينيين من حفر اآلبار
الكارثي في قطاع المياه داخل قطاع غزة، لمسؤولين أجانب بمن فيهم سفيرة البرازيل ليجيا ماريا، وبعثة 
وزارة الخارجية النرويجية، حيث أوضح لهم طبيعة األوضاع التي تعيشها األراضي الفلسطينية على هذا 

  .الصعيد
14/11/2009الخليج،   

  
 "لإسرائي"سطينية مسؤولة عن إطالق الصواريخ على مجموعات فل:  سابق في اليونيفيلمسؤول .39

قال الجنرال أوليفيه دو بافينكوف، رئيس أركان قوات اليونيفيل السابق، الذي :  ميشال أبو نجم،باريس
إن مسؤولية إطالق صورايخ الكاتيوشا "الماضي، ) آب(ترك مقر القيادة في الناقورة في شهر أغسطس 

طالق التي جرت من منطقة جنوب الليطاني، تعود إلى مجموعات إرهابية باتجاه إسرائيل، ومحاوالت اإل
ورد الجنرال الفرنسي على االدعاءات . ، وهي تتمتع بقدرات ذاتية على التحرك"فلسطينية على األرجح

من نجحا في توفير األاللبناني القوة الدولية والجيش قائالً أن اإلسرائيلية التي تقول إن اليونيفيل غير فعالة 
. 2006واالستقرار في المنطقة وضمنا االستقرار وأتاحا تحقيق عمليات إعادة البناء بعد حرب صيف 

ال في منع عمليات تهريب السالح إلى المنطقة منعا كامال، وال ، هذه القوة لم تنجحبأن  ه اعترفغير أن
سيادة اللبنانية عبر تحليق ، والتوقف عن انتهاك ال1701في حمل إسرائيل على االمتناع عن خرق القرار 

 .طيرانها شبه اليومي في السماء اللبنانية
14/11/2009الشرق األوسط،   

 
  ليست لدينا شروط بل حقوق لن نتنازل عنها: األسد بعد لقائه ساركوزي .40

، بعد لقائه الرئيس "الحياة"قال الرئيس السوري بشار االسد رداً على اسئلة لـ:  ابراهيم حميدي-باريس 
نسي نيكوال ساركوزي في باريس أمس، ان على حكومة بنيامين نتانياهو قبول دور الوسيط التركي، الفر

، اذا كان االسرائيليون يريدون "إسرائيل"الذي اعلن استعداده لرعاية مفاوضات غير مباشرة بين سورية و
 . اثبات انهم جادون بعملية السالم

، مشيراً الى عدم وجود شريك اسرائيلي "ن تتنازل عنهاليست لديها شروط، بل حقوق ل"وأكد ان سورية 
  .مستعد للمضي قدماً في السالم

االسد عن التسريبات االسرائيلية بعد لقاء نتانياهو قبل يومين مع ساركوزي في شأن " الحياة"وسألت 
 في والدور االوروبي والفرنسي" من دون شروط مسبقة"االستعداد الستئناف مفاوضات المسار السوري 
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هناك اسس لعملية السالم ومرجعيات تستند بالدرجة االولى الى مرجعية مؤتمر : "هذا المجال، فأوضح
، وهناك مفاوضات تمت في التسعينات ومفاوضات تمت في تركيا اخيراً، واذا 1991مدريد للسالم عام 

ناسبة استعداده للقيام كان االسرائيليون جادين في عملية السالم، فهناك وسيط تركي اآلن يعلن في كل م
يريدون ان يثبتوا ) االسرائيليون(اذا كانوا : "وزاد". بدوره من اجل جلب االطراف الى طاولة المفاوضات

  ".صدق كالمهم، فعليهم ان يذهبوا الى الوسيط التركي فهو موجود ومستعد
  14/11/2009الحياة، 

  
 "ئيلإسرا"الجامعة العربية تبحث أوضاع الفلسطينيين في سجون  .41

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا غير :  أحمد عبد اهللا-القاهرة 
ويناقش . عادي اليوم لبحث أوضاع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي

سرى والمعتقلين الفلسطينيين االجتماع مذكرة شارحة أعدتها الجامعة العربية حول األوضاع المتردية لأل
ولفتت . في السجون اإلسرائيلية موجهة االتهام إلى تل أبيب بسرقة األعضاء البشرية لألسرى والمعتقلين

 طفال فلسطينيا مع وجود معاناة شديدة من المعاملة 355المذكرة إلى قيام القوات اإلسرائيلية باعتقال نحو 
دئ حقوق الطفل، التي نصت عليها االتفاقات الدولية، باإلضافة إلى غير اإلنسانية التي تفتقر ألبسط مبا

 امرأة فلسطينية حتى اآلن في السجون اإلسرائيلية يتعرضن لإلهانة والتعذيب الجسدي 33أن هناك 
  .والنفسي والعزل االنفرادي وانتزاع االعترافات منهن بالقوة

  14/11/2009عكاظ، 
   

   اإلسرائيلي أن يحقق مع نفسهال يمكن للجيش: القاضي غولدستون .42
القاضـي  ، أن برهـوم جرايـسي    نقالً عن مراسلهاالناصرة من    14/11/2009الغـد، األردن،     ذكرت

 فـي    قال ريتشارد غولدستون، الذي رأس لجنة التحقيق الدولية في الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة،            
إنه يرفض أن يحقـق جـيش االحـتالل         اإلسرائيلية، ونشرت أمس الجمعة،     " هآرتس"مقابلة مع صحيفة    

اإلسرائيلي مع نفسه، داعيا إلى إجراء تحقيق علني يطال أعلى المستويات العسكرية والسياسية، كما وجه               
 ارتكبت جرائم حـرب     "إسرائيل"انتقادا مباشرا لموقف اإلدارة األميركية من التقرير الدولي الذي أكد أن            

   .وضد اإلنسانية في قطاع غزة
 أن تحتفظ بسرية المعلومات     "إسرائيل"ولدستون، إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق علنية، وبإمكان         وأضاف غ 

األمنية التي بحوزتها وعدم نشرها، وأكد على أن تحقيقا كهذا يجب ان يشمل أعلى المستويات العسكرية                
  .والسياسية، حسب ما يتطلبه التحقيق

وأن هذا  ) من جنوب افريقيا  (رئيسا للجنة لكونه يهوديا      بأنه تم تعيينه     "إسرائيل"ورفض غولدستون ادعاء    
   .، وقال إنه ال عالقة اطالقا لكونه يهوديا برئاسة اللجنة"إسرائيل"يعطي مصداقية للهجوم على 

، إلى احتمال استخدام الفيتو األمريكي      المقابلة أن غولدستون تطرق في       14/11/2009 الخليج،   وأضافت
  .، لدى بحثه في مجلس األمنجرائم حرب" إسرائيل"لجنة حول ارتكاب  الضد التقرير اإلسرائيلي

شخص صـغير وال    "شمعون بيريز ضده ووصفه بأنه      " اإلسرائيلي"ورفض غولدستون تهجمات الرئيس     
ورد على ذلك، إن أقوال بيريـز مـضللة وليـست    ". يتمتع بأي شعور بالعدل وتكنوقراط ال يفقه القانون    

هذا مثال كالسيكي للهجوم على الرسول بدالً من التعامـل مـع            "وأضاف  . "مناسبة أن تصدر عن رئيس    
بالتحقيق ليس فقط في االتهامات بقتل وجرح مواطنين كثيرين، وإنما أيـضاً            " إسرائيل"وطالب  ". الرسالة

  ".في سياسة العقاب الجماعي التي لحقت بالناس في غزة
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 اللتزام بخريطة الطريقالعرض اإلسرائيلي بعيد عن ا:  األميركيةالخارجية .43
كرر وكيل وزارة الخارجية األميركية وليام بيرنز في محاضرة ألقاها في واشنطن المواقف التي               :القدس

ال نوافـق علـى     "أعلنتها وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون في القدس الغربية مؤخراً وقـال             
العرض اإلسرائيلي لتقييد النـشاط االسـتيطاني       شرعية المستوطنات اإلسرائيلية المتواصلة، ونعتبر أن       

يشكل خطوة مهمة محتملة، ولكن من الواضح أن ذلك بعيد عن االلتزام المتواصـل بخريطـة الطريـق                 
  ".الداعي إلى التجميد الكامل لعمليات االستيطان

كلينتون كما شددت عليه وزيرة الخارجية      "على نصها على أنه     " األيام"وشدد في المحاضرة التي حصلت      
منوهاً الى  " في األسبوع الماضي في المنطقة، نسعى الستئناف المفاوضات المباشرة بدون شروط مسبقة           

 والعـالم   "إسـرائيل "أعتقد بصدق ان التقدم نحو السالم ممكن بين اإلسرائيليين والفلسطينيين وبـين             "أنه  
  ".ادة لركوب المخاطرسوف يتطلب هذا التقدم أعصاباً قوية، ومثابرة، وإر. العربي األوسع

14/11/2009األيام، فلسطين،   
  

   في كل األراضي الفلسطينية االنتخابات الفلسطينية تؤيد إجراءفرنسا .44
 تؤيد إجـراء قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن فرنسا   :  أرليت خوري  -باريس  

 الـشرقية، لكنهـا     الضفة الغربية وغزة والقـدس     في كل األراضي الفلسطينية، أي       االنتخابات الفلسطينية 
وأكد تمسك فرنـسا بـدعم      . تحترم قرار لجنة االنتخابات الفلسطينية نظراً إلى تعذر إجرائها في القطاع          

حكومة إجماع وطني ملتزمة العمل مـن أجـل         «المصالحة الفلسطينية، معرباً عن استعدادها للعمل مع        
  .»السالم

14/11/2009الحياة،   
  

  اإلرادة السياسية للشعب الفلسطينيأن تعكس االنتخابات المهم : كيليإيان  .45
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية ايان كيلي أن الواليات المتحـدة            :  منتصر حمدان  - رام اهللا 

المهـم هـو أن تكـون       "إن  " فرانس برس "ونقلت عنه   .  الفلسطينية  االنتخابات أخذت علما باحتمال تأجيل   
ات تعكس اإلرادة السياسية للشعب الفلسطيني، وفي حال قرروا انهم بحاجة لمزيد من الوقت مـن                انتخاب

نحن ندعم بالتأكيد العملية الديمقراطية في السلطة الفلـسطينية ويعـود           "وأضاف  ". اجل ذلك فهو خيارهم   
  ".باتفعال الى الفلسطينيين أنفسهم اتخاذ القرار بشأن الوقت المناسب إلجراء هذه االنتخا

14/11/2009الخليج،   
  

       أكاديمياً" إسرائيل"، وجامعة نرويجية ترفض مقاطعة سلع المستوطناتتقاطع  ابريطاني .46
غيـر  "بدأ اتحاد النقابات البريطانية تفعيل إجراءات مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات اإلسرائيلية             

هذه هي السياسة التي نعمل بهـا       "ني وودلي للجزيرة    وقال عضو اتحاد النقابات البريطانية تو      ،"القانونية
 أمس مجلس إدارة جامعـة العلـوم         في وقت صوت   ،" نسكت عن انتهاك القانون الدولي     ألنه ال يمكن أن   

وقـال   . أكاديميـا  "إسرائيل" باإلجماع ضد مقترح لمقاطعة       في النروج  والتكنولوجيا في مدينة تروندهايم   
دراسـة أسـباب النزاعـات بـين        "م، ثاني أكبر جامعة نرويجية، هي       المجلس إن مهمة جامعة تروندهاي    

 والفلسطينيين وكيفية حلها، وهذا يعني أن الجامعة تحتاج إلى أن تكون قادرة على التعاون مـع                 "إسرائيل"
  ".األكاديميين اإلسرائيليين وعلى االستماع إلى رؤيتهم للنزاع

13/11/2009نت، .الجزيرة  
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 منية الفلسطينية بالضفة األجهزة األإشكالية .47
  محسن صالح. د*

 األجهزة التي تواجه لإلشكاليةقدم المدير العام لمركز الزيتونة تشخيصا دقيقا :  قسم الدراسات-السبيل
 أن ملفات المصالحة الفلسطينية واعقدها، فكما هو واضح أهم الفلسطينية، باعتبارها احد األمنية

 عملية بحث، ففتح تبحث عن نفسها في الضفة وفي إلى تفاوض المصالحة الفلسطينية تحولت من عملية
 من خالل شروط الرباعية أمنها تقوم بالبحث عن إسرائيل أننفس تقوم بالبحث عن حماس، في حين 
 جانب الحليف إلى التي اختارت االنحياز األمريكية اإلدارة أماموشروط نتنياهو وال مباالة وعجز عربي 

  .الصهيوني
  ي والحوار الفلسطينيالملف األمن

إشكالية تكوين األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ورسالتها ودورها عادت إلى دائرة الضوء 
إثر أحداث قلقيلية، التي أدت إلى استشهاد ستة من مقاتلي حماس وخمسة من الشرطة الفلسطينية في 

 .اشتباكات عنيفة بين الطرفين في حزيران الماضي
قيق إصالح فعلي في األجهزة األمنية، وفق منظور الفصائل الفلسطينية األخرى، يستدعي تغيير وألن تح

، كما يستدعي إحداث "إسرائيل"الدور الوظيفي لهذه األجهزة، وتغيير أجندات عملها تجاه المقاومة وتجاه 
تراق، كما تستهدف تغييرات بنيوية تستهدف مكافحة الترهل والفساد والبطالة المقنعة واحتماالت االخ
 .تحقيق درجات أعلى من االنضباط، وفتح أبواب التجنيد وفق معايير الوطنية والكفاءة

وال عن التزاماتها المرتبطة " احتكار القوة"وألن رئاسة السلطة لم تكن في وارد التنازل الفعلي عن 
عملية جوهرية مرتبطة بمسار التسوية السلمية وخريطة الطريق، فإن عملية إصالح هذه األجهزة هي 

بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وبتحديد أولويات واتجاهات المشروع الوطني، وال يمكن التعامل معها من 
 .خالل بعض اإلجراءات والترتيبات الشكلية والتجميلية

 إذا ظنت أنه من الممكن إحداث" الطوباوية"ويظهر أن حماس وقوى المقاومة ستكون مغرقة في التفاؤل و
مثل هذه اإلصالحات في الضفة الغربية تحت االحتالل اإلسرائيلي، وتحت سقف استحقاقات مشروع 

  .التسوية
  استحقاقات أوسلو وخريطة الطريق

هو من صفات الدولة أو السلطة، ولم يكن مستغربا أن تقوم السلطة الفلسطينية في إطار " احتكار القوة"
 هي السلطة الوحيدة في مناطقها، وأن تثبت مصداقيتها في برنامجها لبناء الدولة بالسعي ألن تكون
 .السيطرة على األمور وفي احترام التزاماتها

، أصبح هذا االتفاق وما تاله من اتفاقيات اإلطار الضابط 1993وألن السلطة نشأت وفق اتفاق أوسلو 
، "إسرائيل" ضد وقد تعهدت السلطة بفرض األمن، ومنع حمالت الدعاية والتحريض. لسلوك السلطة

  .واتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لمنع االعتداءات ضد الكيان اإلسرائيلي أو أي من أفراده
وألن اتفاق أوسلو لم يكن مشروعا وطنيا فلسطينيا جامعا بقدر ما كان مشروع حركة بعينها هي حركة 

ية ويسارية وقومية فتح أو جزء منها، وألن االتفاق لقي معارضة واسعة من فصائل إسالمية ووطن
، فقد عدت هذه الفصائل نفسها غير معنية باالتفاق واستمرت، خاصة حماس والجهاد )الفصائل العشر(

اإلسالمي، في عمليات المقاومة المسلحة، وهو ما عدته السلطة تحديا لها وخرقا اللتزاماتها بل إفسادا 
  .لحلم الدولة الفلسطينية المرتقبة

ئيلي ورقة التعارض هذه بمهارة، ليجعل من حركات المعارضة والمقاومة عقبة وقد لعب الجانب اإلسرا
في طريق التسوية، وليقوم بابتزاز السلطة الفلسطينية ودفعها لضرب المعارضة واجتثاثها وتهميشها، 

 .وهي المهمة التي لم يستطع اإلسرائيلي نفسه القيام بها
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ية وسقف إمكاناتها وتشكيالتها يسمح لها بحماية كان الشكل الذي صممت على أساسه األجهزة األمن
وكانت إمكانيات . اتفاقية أوسلو ومنع العمل المقاوم، أكثر مما يسمح لها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني

السالمة "ثم إن شرط . األجهزة األمنية تكفي لضبط الناس ومالحقتهم، ولكنها ال تكفي للدفاع عنهم
زة األمنية حصر إمكانيات التجنيد في فتح ومؤيديها، بينما استبعد شرائح في االنتماء لألجه" األمنية

 .واسعة يمكن أن تكون محسوبة أو قريبة من أي جهة معارضة
تضخم الجهاز األمني الفلسطيني ليشكل أعلى نسبة شرطة إلى عدد السكان في العالم، حيث وصل عددهم 

 2006وارتفع العدد في مطلع .  شخصا84 أمن لكل  ألفا بنسبة رجل40قبيل انتفاضة األقصى إلى نحو 
 شخصا تقريبا، بينما تبلغ النسبة في لندن رجل أمن 50 ألفا بنسبة رجل أمن واحد لكل 70إلى نحو 

وفضال عن ذلك .  شخص2800 شخص، وفي لوس أنجلوس رجل أمن واحد لكل 3200واحدا لكل 
 .رتبطة بالبطالة المقنعة والترهل والفسادعانت األجهزة األمنية الفلسطينية من مشاكل عديدة م

جرت حمالت أمنية كثيرة طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية، لم " منع ازدواجية السلطة"وتحت شعار 
 مصليا وجرح 13 التي أدت الستشهاد 18/11/1994في " بمجزرة الجمعة األسود"يكن أولها ما يعرف 

حكمة عسكرية قضاتها من ضباط األمن الذين كانوا وهي م" محكمة أمن الدولة" آخرين، وال 200
 .يجرون محاكماتهم سريا بعد منتصف الليل

 بمحاولة اجتثاث حماس والجهاد 1996وال زال الجميع يذكر كيف قامت األجهزة األمنية خصوصا سنة 
. ادتهااإلسالمي وضرب بنيتهما التحتية الجهادية والسياسية والتعليمية والخيرية وسجن الكثير من ق

 هي اللغة 2000-1996وظلت اللغة العامة في التعامل مع التيار اإلسالمي وتحديدا حماس في الفترة 
ولوال انتفاضة األقصى التي قلبت الكثير ". تحت السيطرة"ولكن " مشاغبة"األمنية، باعتبار حماس حركة 

طة لربما استمر الوضع على من الموازين وأعادت لحماس وتيار المقاومة ألقها وأضعفت من قبضة السل
 .حاله

، التي كان على رأس أولوياتها تحجيم "إصالح السلطة" مشروع 2003تبنت خريطة الطريق في سنة 
صالحيات ياسر عرفات، وإعادة تنظيم األجهزة األمنية في ثالثة أجهزة، وربط نجاح المرحلة األولى من 

ذي يعني ضمنا إيقاف االنتفاضة ومنع المقاومة خريطة الطريق بقدرة هذه األجهزة على ضبط األمن ال
 .وجمع السالح

  استحقاقات فوز حماس
بالنسبة لهذه األجهزة، التي أصبح من واجبها احترام " شاذا"أوجد فوز حماس في االنتخابات وضعا 

اإلرادة الشعبية وحمايتها، واالستجابة لعملية إصالح من نوع جديد، معاكسة لمتطلبات أوسلو وخريطة 
وكان من الواضح أن هذه األجهزة تواجه عددا من االستحقاقات . الطريق وللشروط اإلسرائيلية األميركية

  :التي تحدد مسارها
   فهل ستتابع األجهزة األمنية طريقة عملها وفق اتفاقيات أوسلو واستحقاقات خريطة الطريق؟-
السالمة "، أو ممن حققوا شروط ومؤيديه) فتح( وهل ستظل عمليات التجنيد محصورة في فصيل معين -

  .؟ بحيث تستبعد قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني وأطيافه المختلفة"األمنية
   وإلى أي مدى يمكن ضبط التدخالت والضغوط اإلسرائيلية واألميركية في عمل األجهزة األمنية؟-
 بحيث تفتح للفلسطينيين  وهل يمكن أن يتحقق إصالح فعلي وفق أجهزة وطنية خالصة لألجهزة األمنية-

  حسب معايير الكفاءة المهنية؟
   وهل يمكن أن تتحقق أي عملية إصالح حقيقي تحت االحتالل؟-

  أداة انفالت وإفشال
عندما تشكلت حكومة حماس بقيادة إسماعيل هنية استخدمت بعض القوى المتنفذة في فتح األجهزة األمنية 

كان الفتا للنظر في الكثير من الحاالت أن هذه الجهات أداة ضغط وإفشال وإسقاط لهذه الحكومة، و
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كما كان أحد األسباب الرئيسة . المعنية بحفظ األمن كانت هي نفسها أداة للفوضى ونشر االنفالت األمني
، عدم تمكن وزير الداخلية 2007إلسقاط حكومة الوحدة الوطنية، التي نشأت إثر اتفاق مكة في شباط 

عرقلة قيادة األجهزة األمنية لعمله، بل ضلوع محسوبين على هذه األجهزة في من ممارسة صالحياته و
 .مخطط إسقاط الحكومة بدعم أميركي

كان عنصر التفجير األمني هو العنصر الذي يلجأ إليه بعض المتنفذين كلما اقتربت مفاوضات فتح 
وتتالت .  الفلسطينيوحماس من الوصول إلى تفاهمات مشتركة أو االقتراب من إعادة ترتيب البيت

، وفي أجواء جوالت الحوار التي عقدت 2008الشواهد على ذلك قبيل حوار القاهرة في تشرين األول 
غير أن أحد أسوأ مظاهر العمل األمني في الضفة هو إنكار مجرد وجود معتقلين سياسيين، رغم . مؤخرا

القتل تحت التعذيب كما حدث مع الشيخ حتى وصل األمر أحيانا إلى . اعتقال المئات وتعذيبهم وإهانتهم
 .مجد البرغوثي

وعلى ذلك فما يحدث اآلن في الضفة الغربية ال يمكن عزله عن الدور الوظيفي لألجهزة وفق االتفاقات 
فالكثير ... كما ال يجوز التركيز فقط على اتهام عناصر معينة من ضباط وجنود هذه األجهزة. الموقعة

ولذلك يبقى السؤال األهم حول من يوجه هذه األجهزة ويحدد فلسفة ...  وطنيةالكثير من أبنائها عناصر
  .عملها

  حكومة رام اهللا
السلوك األمني لحكومة فياض في الضفة الغربية أوقعها في مغامرة السعي الجتثاث وضرب البنى 

وابها معتقلين لدى التحتية لحماس التي تمثل الشرعية الشعبية وتمثل األغلبية البرلمانية، ولو لم يكن ن
االحتالل اإلسرائيلي لسقطت حكومة فياض في أول عشر دقائق ألول جلسة برلمانية يعقدها المجلس 

  .التشريعي الفلسطيني
في المجلس التشريعي ال يقوم بضرب البنى )  نائبا132من أصل (وفياض الذي ال يملك سوى نائبين 

ات وحسب، وإنما يستهدف أيضا بالعزل واإلحالة إلى التحتية للمقاومة التي قادت االنتفاضة خمس سنو
التقاعد الكثير من ضباط وعناصر األمن الفلسطيني حتى من المحسوبين على فتح نفسها، لضمان بقاء 

 .العناصر الموالية له ولبرنامج خريطة الطريق
جار ولوضع مزيد من الملح على الجروح، فقد كانت تصريحات بعض مسؤولي السلطة تجمع بين ت

فقائد منطقة الخليل العميد سميح الصيفي صرح في خبر نشرته !! المخدرات واللصوص ورجال المقاومة
نحن واضحون، نعمل ضد الخارجين عن القانون وتجار : " قائال2008 /10 /28الشرق األوسط في 

  ".المخدرات واللصوص، والفئات المسلحة التابعة ألي جهة والتي تحمل أي سالح
  يتنسيق أمن

نظر اإلسرائيليون بإعجاب إلى أداء األجهزة األمنية للسلطة في الضفة الغربية، ونوه رئيس اإلدارة 
المدنية بالضفة العقيد يؤاف مردخاي بالتنسيق األمني المباشر بين الطرفين، وقال في تصريح نشرته 

 واالجتماعي، إننا نخوض معركة حقيقية ضد تنظيم حركة حماس المدني: "13/9/2008الدستور في 
 ".ونعمل حاليا بكل طاقتنا وبقوة ضد كل مؤسسات حماس

يديعوت "محضر االجتماع الذي عقد بين ضباط إسرائيليين وفلسطينيين، الذي كشفه كبير محللي صحيفة 
) إن صدق(، يستدعي 2008/ 9/ 22ناحوم بارنياع، ونشرت ترجمته القدس العربي في " أحرونوت

إذ ينقل بارنياع من محضر االجتماع قول أبي . د الدور الوظيفي لهذه األجهزةالكثير من التوقف، ويؤك
حركة : ليس هناك خصام بيننا، لدينا عدو مشترك: "الفتح قائد األمن الفلسطيني للضباط اإلسرائيليين

  ".حماس
ة نحن في معركة صعب: "وينقل المحضر عن محمد فراج رئيس االستخبارات العسكرية الفلسطينية قوله

أنتم توصلتم إلى ... قررنا خوض الصراع حتى النهاية، حماس هي العدو، قررنا شن حرب عليها... جدا
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نقوم بتولي أمر كل مؤسسة حمساوية ترسلون اسمها إلينا، : "وقال فراج"!! هدنة معهم أما نحن فال
بعض هذه المؤسسات .  منها50 مؤسسة، وقد انتهينا من معالجة 64أعطيتمونا في اآلونة األخيرة أسماء 

، وتفاخر فراج أمام "أغلقت، وفي بعضها اآلخر استبدلنا اإلدارة، كما وضعنا أيدينا على أموالهم
  !!اإلسرائيليين بأن األمن الفلسطيني يستطيع اقتحام المساجد والجامعات أما اإلسرائيليون فال

إن التنسيق األمني لم يسبق : " بوستوقال تقرير لوزارة الداخلية اإلسرائيلية، نشرته صحيفة الجيروزالم
 لقاء بين ضباط إسرائيليين 247، وإن هذا التنسيق وصل إلى مستويات عالية، حيث انعقد "له مثيل

  .2008، وحتى نشر التقرير في بداية كانون األول 2008وفلسطينيين منذ بداية 
 عنصرا ضمن خطة 620ونة من الكتيبة الفلسطينية التي أتمت تدريبها في دولة عربية مجاورة والمك

وتحدث .  إلى الضفة الغربية5/2008/ 28المنسق األميركي لدى السلطة الجنرال دايتون عادت في 
يعلمون أن الهدف الذي "تقرير لصحيفة هآرتس عن هذه الكتيبة بأن كل المشاركين والمهتمين بها 

السلطة يتحدثون عن أفراد هذه وأضاف التقرير أنهم في ". وضعوه واضح للجميع وهو محاربة حماس
 "!!أبناء دايتون"الكتيبة بأنهم 

 الملف األمني والحوار الفلسطيني
يصبح حوار ... بالواجبات الملقاة على عاتقهم سلطويا وإسرائيليا وأميركيا" أبناء دايتون"وعندما يقوم 

كيز سيتم فقط على ما يسمى القاهرة بين فتح وحماس نوعا من العبث والملهاة السياسية، إذا ما كان التر
الضفة أكثر (بينما الجزء األكبر من مشروع الدولة الفلسطينية . إصالح األجهزة األمنية في قطاع غزة

جاثم تحت االحتالل اإلسرائيلي ويعاني من عمليات القمع المنهجي للقوى )  ضعف مساحة القطاع16من 
 .الوطنية واإلسالمية المعارضة

 
ة هو أعقد من ملفات تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إجراء انتخابات رئاسية ملف األجهزة األمني

وتشريعية، ألن معالجته مرتبطة بالرؤية المنهجية للدور الوظيفي لهذه األجهزة ورسالتها ومحددات عملها 
 .وشروط تجنيد عناصرها

ق أوسلو وخريطة وهو أمر مرتبط أساسا بالتوافق على أولويات المشروع الوطني، والموقف من اتفا
، فضال عن وجود إرادة حقيقية لدى األطراف المتنفذة في السلطة "إسرائيل"الطريق، والعالقة بـ

الفلسطينية لفتح هذه األجهزة لكل شرائح المجتمع الفلسطيني حسب وظيفتهم وكفاءتهم، وليس حصرها 
  .بمؤيدي فصيل معين، أو وفق الضوابط اإلسرائيلية واألميركية

  . يكون هذا الملف أحد آخر الملفات التي يمكن حلها في الحوار الفلسطينيولذلك قد
 مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات*

  14/11/2009السبيل، األردن، 
  

  !  تقبل استقالة عباسكلينتون .48
  نقوال ناصر

كـم الـذاتي    عندما أعلن محمود عباس مؤخرا عن عدم رغبته في ترشيح نفسه مجددا لرئاسة سلطة الح              
الفلسطيني احتجاجا على انحياز إدارة باراك أوباما األميركية إلى شروط دولـة االحـتالل اإلسـرائيلي                

 اإلسرائيلية، إثر الزيارة الفاشلة التي قامت بهـا وزيـرة الخارجيـة             –الستئناف المفاوضات الفلسطينية    
" رغبته"ينتون إلى اعتبار اإلعالن عن      هيالري كلينتون إلى دولة االحتالل ورام اهللا المحتلة، سارعت كل         

، ثم تسرعت بقبول هذه االستقالة المفترضة التي لـم يعلنهـا عبـاس،              "استقالة"في عدم الترشيح بمثابة     
له بعد ذلك، في اسـتهتار      " بأي صفة "بإعالن قبول إدارتها عمليا بها عندما أعلنت استعدادها للعمل معه           

للواليات المتحـدة،   " شريكا حقيقيا "الحترام الظاهر لشخصه بصفته     غير دبلوماسي باحتجاجه، لم يستطع ا     
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ـ             التي انتـدبها   " عملية السالم "كما قالت، أن يحجب عدم االحترام السياسي له ولشعبه ولقضيته وال حتى ل
الـشريك  "رئيسها لتحريك مفاوضاتها، ألن استعداءها لعباس ليس له إال تفـسير واحـد هـو اسـتعداء                  

يد المتبقي ذي المصداقية في هذه العملية، وتشديد الخناق عليه، البتـزاز المزيـد مـن                الوح" الفلسطيني
  . التنازالت منه، أو ال مانع من رحيله

ثم أمضت كلينتون معظم ما تبقى من جولتها الشرق أوسطية في مراكش والقـاهرة محاولـة الحتـواء                  
ل، في تكرار التأكيد على أن موقف إدارة        األضرار، الناجمة عن تفسير انحيازها إلى شروط دولة االحتال        

  ". لم يتغير"أوباما من االستيطان 
لكن الحصيلة المؤكدة لجولة كلينتون األخيرة في المنطقة، أكدت أن ال شيء من ذلك سوف يتغير، وأنـه                  

هـا،  إذا كان ال بد من تغيير ما في العملية فليكن تغيير الشريك الفلسطيني في العملية إذا لم يتـساوق مع                   
من الطريق، ألنه في هذه الحالة      " إزاحته"وإذا كان عباس يعجز عن التساوق، فليستبدل، وإذا رفض فلتجر         

، ويبدو أن دولة االحتالل والوسيط األميركي قد وجدا سابقة ناجحة           "عقبة في طريق السالم   "سيتحول إلى   
ـ     " احتياطي"في توفر    ، وكان لديه اسـتعداد     "قة حياة طري"من المفاوضين الفلسطينيين، احترف التفاوض ك

عرفـات نفـسه   " إزاحـة "الذي كان يقوده الراحل ياسر عرفات ثم لتجـاوز      " تغيير النظام الفلسطيني  "لـ
  .إلخراج هذا النظام إلى حيز الوجود، لكي يفكر الحليفان في تكرار التجربة مع عباس

سـلفه  " رؤيـة "ائيلي، ال بل إنه تبنى      أوباما لم يغير شيئا في سياسات أسالفه تجاه الصراع العربي اإلسر          
إلى خطة واقعية قابلة للتنفيذ بمرجعية واضحة       " رؤية"جورج بحذافيرها دون إضافة أي جديد يحولها من         

لعـام  " خريطـة الطريـق   "أساسها إنهاء االحتالل وبجداول زمنية وبضمانات دولية، لينفض الغبار عن           
 وبنـاء عليـه وعـد بـوش         2005أن تكتمل عـام      مرجعية لها، وهذه خطة كان من المفترض         2002

 الذي انقضى بدوره دون     2008الفلسطينيين بدولة في تلك السنة قبل أن يؤجل هذا الموعد إلى نهاية عام              
الوفاء بالوعد الذي جدده أوباما لمدة عامين في اإلعالم فقط بينما مضت عشرة شهور على وجوده فـي                  

خطة للوفاء بوعده، ليفاجأ شريك السالم الفلسطيني بأن أوبامـا،          البيت األبيض دون أن يتمكن من إعالن        
بدال من ذلك، قد تبنى خطة رئيس وزراء دولة االحتالل الجديد ينيامين نتنياهو بشروط إضافية لم تكـن                  

ـ       ، وتجريد أي دولة فلسطينية في المستقبل       "يهودية إسرائيل "موجودة من قبل، مثل االعتراف الفلسطيني ب
ـ  من السالح،  مع دولة مؤقتة لمرحلة انتقالية طويلـة األمـد، وأخيـرا           " السالم االقتصادي " ومشروعه ل

مـن  " الالجئين اليهـود  "مصادقة نتنياهو على مشروع قانون يمنع التوصل إلى سالم دون المساواة بين             
د األصلي  إلخ، لتكون خالصة خطة أوباما وصفة لتأجيل الوع       .. الدول العربية وبين الالجئين الفلسطينيين    
 بدولة فلسطينية تنهي المرحلة االنتقالية لسلطة الحكم الذاتي         1999باختتام مفاوضات الوضع النهائي عام      

بـدل أن   " الرؤية"الفلسطينية، واألدهى أن أوباما يسعى إلى تعديل مبادرة السالم العربية لتنسجم مع هذه              
إلى أن يدفع العرب مسبقا ثمن السالم من أجـل          يعدلها لتكون أكثر انسجاما مع المبادرة العربية، ويسعى         

لذلك فإن تخبط كلينتـون     ! حكومة دولة االحتالل على الجنوح للسالم بإجراءات لبناء الثقة معها         " تشجيع"
خالل جولتها األخيرة لم يكن مجرد فشل شخصي لها كوزيرة خارجية فحسب، بل كان تخبطها تعبيـرا                 

  .هما في الوفاء بوعودهما ووعود أسالفهما للمفاوض الفلسطينيصادقا عن تخبط رئيسها وإدارته وفشل
ـ     : ويظل السؤال الفلسطيني المعلق اليوم هو      " احتياطي التفـاوض  "هل يسمح الوضع الوطني الفلسطيني ل

الفلسطيني بتكرار سابقة تغيير نظام عرفات السياسي وتغيير عرفات نفسه وكأن شيئا لم يكن؟ وهل يقاوم                
ي الراهن في رام اهللا كما قاوم عرفات حتى استشهاده أم يكرر ما درج عليه من تراجـع                  النظام الفلسطين 

ليرضخ فيتنازل مجددا من أجل البقاء؟ إن الوقت المتاح لإلجابة قصير جدا ولن يطول انتظار الجـواب،                 
ميـت  من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح ب       : وفي هذه األثناء يفرض الشاعر العربي نفسه عندما يقول        

  ". إيالم
  14/11/2009صحيفة فلسطين، 



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1612:         العدد       14/11/2009السبت  :التاريخ

  
  ! عاما من المفاوضات؟18ماذا بعد اعتراف عريقات بفشل  .49

  ياسر الزعاترة
الحياة " ، اعترف صاحب كتاب 11)ـ ( 12في مقابلة مع وكالة فرانس برس نشرتها صحف الخميس 

 قبل بهذه الصراحة ، ، وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بما لم يعترف به من" مفاوضات
لقد جاءت لحظة الحقيقة ومصارحة الشعب الفلسطيني أننا لم نستطع أن نحقق حل "فقد ذهب حد القول 

لقد وصلنا إلى قناعة بأن "، مضيفا " الدولتين من خالل المفاوضات التي استمرت ثمانية عشر عاما
ية التي احتلتها في الرابع من حزيران إسرائيل ال تريد دولة فلسطينية ومستقلة على األراضي الفلسطين

  ".67عام 
اعتراف مثير ويستفز الكثير من األسئلة ، لعل أولها هو لماذا احتاج كبير المفاوضين إلى كل هذا الوقت 
لكي يتوصل إلى هذه القناعة ، بينما كانت بادية للعيان وعلى رؤوس األشهاد منذ قمة كامب ديفيد التي 

عد سبع سنوات من انطالقة أوسلو ، ولم يكن زعيم الدولة العبرية يومها هو  ب2000عقدت صيف العام 
  .باراك" الحمامة"نتنياهو ، وإنما " المتطرف"

في تلك القمة اعترف محمود عباس شخصيا بأن ما عرضه اإلسرائيليون في كامب ديفيد لم يكن سوى 
قصى نفسه كان سيخضع للسيادة ثالثة كانتونات تسمى دولة ، من دون القدس ، بل إن المسجد األ

  .اإلسرائيلية على جزئه السفلي ، بينما يحصل اإلسرائيليون على حصة في جزئه العلوي
مع ذلك ، وعندما توصل عرفات إلى القناعة التي توصل إليها عريقات اليوم ، وقرر تبعا لذلك التسامح 

إمرته اليوم ويكيل له المدائح سوى مع انتفاضة األقصى ، لم يكن من الزعيم الذي يعمل عريقات تحت 
  .رفض مسار المقاومة خالفا إلجماع الشعب الفلسطيني

والحق أنه ال عريقات وال عباس وال أي من الفريق الفاعل في رام اهللا كان يعتقد أن المفاوضات يمكنها 
ذلك ، بدليل  ، وما طلبوه كان أقل من 67أن تمنح الفلسطينيين دولة على كامل األراضي المحتلة عام 

موافقتهم على بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة تحت مسمى تبادل األراضي ، وهي ذاتها الكتل التي تقسم 
الكيان الفلسطيني وتسيطر على أهم أحواض المياه في الضفة الغربية ، وال تسأل بعد ذلك عن تنازلهم 

  . مسندين ذلك إلى المبادرة العربيةعن حق العودة تحت عنوان الحل المتفق عليه لقضية الالجئين ،
لو كان لدى اإلسرائيليين حّل أقل بكثير مما يتحدث عنه عريقات لوسائل اإلعالم لمنحوه لياسر عرفات 
بدل قتله ، وبالطبع تبعا لقدرته الكبيرة على تمريره على الفلسطينيين ، مع العلم أن حصة في القدس 

مية كانت كفيلة بإنجاح المفاوضات ، إذ حتى عرفات لم يكن الشرقية مع سيادة على المقدسات اإلسال
متمسكا بحق العودة الذي تُجمع كل الدوائر السياسية اإلسرائيلية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين على 

  .رفضه
كل هذا الحرد الذي يمارسه كبير المفاوضين يتعلق بشيء واحد هو رفض العودة إلى طاولة التفاوض 

ار االستيطان ، وهو شرط جديد تم التورط فيه بعد طرحه من قبل إدارة أوباما ، ما يعني في ظل استمر
، حتى وهم يعترفون بعدم " الحياة مفاوضات"أنه لو وافق نتنياهو على تنفيذه ، فسيعود القوم إلى نظام 

كن ممكنا مع باراك إمكانية تحقيق هدف الدولة العتيدة بمواصفاتها المعروفة مع نتنياهو ، مع أن ذلك لم ي
  .وال شارون وال أولمرت

لكن السؤال األكثر أهمية في هذا السياق ، والذي يطرح على كبير المفاوضين والمسؤولين عنه هو ما 
الذي يترتب على قناعتهم الجديدة؟ من الواضح أنه لن يترتب عليها أي جديد في المسار السياسي ، ذلك 

 كلل أو ملل ، بينما يطوف توني بلير في مناطق الضفة مبشرا أن الجنرال دايتون يواصل عمله دون
  .بالسالم االقتصادي الذي يريده نتنياهو ، بل ومشرفا على المشروعات الالزمة لتحقيق الهدف المذكور
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هذه هي الدولة المؤقتة التي يرفضونها كل يوم ، بينما هي حقيقة واقعة على األرض ، مع العلم أن وقف 
يعد مهما بعد أن استكمل سرقة األرض وصارت الدولة العتيدة بأوصافها التي يرددها القوم االستيطان لم 

  .في االحتفاالت حلما بعيد المنال ما دام قرار قيامها بيد العدو الذي ال يدفع أية كلفة مقابل رفضه وتعنته
كيف باهللا . زالتكيف لمن يعمل تحت والية االحتالل ويتحرك بإذنه وتسهيالته أن يفرض عليه التنا

  عليكم؟،
  14/11/2009الدستور، 

 
  قرار شامل ومدوٍ يعيد التالحم الفلسطيني .50

  عصام نعمان
حول احتمال قيام رئيس الحكومة الفلسطينية في رام اهللا سالم " إسرائيل"يتزايد الحديث، كما الخشية، في 

فلسطينية ضمن خطوط سنة فياض بإعالن االستقالل الفلسطيني من طرف واحد وبالتالي إقامة دولة 
كما تردد، بحسب صحيفة .  تحظى باعتراف الواليات المتحدة ومن ثم مجلس األمن الدولي1967،
  .أن فياض توصل إلى تفاهم سري مع إدارة أوباما في شأن اعتراف أمريكا بالدولة المستقلة" هآرتس"

 الفلسطينية المستقلة يعني تحويل كل مبعثها ان اعتراف أمريكا واألمم المتحدة بالدولة" إسرائيل"خشية 
حتى في القدس إلى احتالل غير قانوني ما يوفر " الخط األخضر"ما وراء " اإلسرائيلي"أشكال الوجود 

  .للفلسطينيين الحق في الدفاع عن النفس
تردد أيضاً أن بنيامين نتنياهو أحس بإمكانية لجوء الفلسطينيين إلى خيار اعالن االستقالل من طرف 

احد وخشي من أن يحظى ايضاً باعتراف دول رئيسية في االتحاد االوروبي وحتى من جهات أمريكية و
أيضاً، فأثار المسألة خالل لقائه األخير مع وزيرة الخارجية هيالري كلينتون والمبعوث الخاص إلى 

ة كهذه، الشرق األوسط جورج ميتشل وطلب من الواليات المتحدة أن توضح لفياض أنها لن تؤيد خطو
وقيل إن نتنياهو لم يكن قد تلقى جواباً واضحاً من اإلدارة األمريكية حول . ضدها" الفيتو"وأنها ستستخدم 

  فهل نال مبتغاه؟. خطة فياض قبل لقائه الرئيس األمريكي أخيراً
 وإن مالبسات اللقاء بين الرجلين ومظاهر التعتيم اإلعالمي الذي رافقه ال تسمح باستنتاج أي شي حاسم،

نحن ندعم حليفتنا : "كان كبير موظفي البيت األبيض راحم عمانوئيل حرص على القول، بعد االجتماع 
  ".أبدية، وهي ترتكز إلى مبادئ محددة وغدت أقوى" إسرائيل"وان العالقة بين أمريكا و" (...) إسرائيل"

رح خطة سالم فياض في األسبق شاؤول موفاز أحس هو اآلخر بإمكانية ط" اإلسرائيلي"وزير الحرب 
المستقبل المنظور، فعقد مؤتمراً صحافياً عرض فيه خطة سياسية تنص على إقامة دولة فلسطينية على 

في حال فوزها في انتخابات السلطة الفلسطينية أواخر " حماس"مرحلتين، وعلى إجراء حوار مع حركة 
  .كانون الثاني المقبل/ يناير

 في المائة من أراضي الضفة الغربية من 60فلسطينية بحدود مؤقتة تشمل في المرحلة االولى تُقام دولة 
في . دون أن يصار إلى إخالء المستوطنات، على أن يكون هناك اتصال جغرافي بين مناطق الضفة

القدس، الالجئون، : المرحلة الثانية تُجرى مفاوضات في شأن الحل النهائي، تُبحث فيها القضايا الجوهرية
  .ووفقاً القتراح موفاز، سيحدد جدول زمني إلنهاء المفاوضات في شأن الحل النهائي. ائمةالحدود الد

 التي كان تبناها رئيس 2008ما اقترحه موفاز هو صورة مطابقة لخطة مؤتمر انابوليس خريفَ سنة 
ء الجديد الشي. الحكومة السابق ايهود أولمرت ورئيسة حزب كاديما وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني

  ".حماس"الوحيد فيه هو استعداد وزير الحرب السابق للحوار مع حركة 
" تبادل"فقد انتقد المتحدث باسمها سامي أبو زهري ما وصفه ب . لم تتأخر في الرد على موفاز" حماس"

في وجه بعضهما بعضاً لتحسين الوضع التفاوضي " حماس"التلويح بورقة "صائب عريقات وموفاز 
  ".الحركة لن تتفاوض مع االحتالل، كما أنها لن تكون طوق النجاة لفريق اوسلو..) (.للسلطة 
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وكان عريقات، القريب جداً من محمود عباس، قد صرح أن الرئيس الفلسطيني يمكن أن يستقيل من 
منصبه من دون انتظار االنتخابات الرئاسية إذا فشلت الجهود األمريكية لتحريك عملية السالم مع 

، وان صالحياته سوف تُنقل عند االستقالة إلى رئيس المجلس التشريعي عبد العزيز دويك، "يلإسرائ"
  ".حماس"الموالي لحركة 

إن هذا التصريح ال يعكس احتراماً لصالحية : "أبو زهري سخر، مرةً أخرى، من اقتراح عريقات بقوله
ل مسيرة التسوية في حضن حركة المجلس التشريعي، وإنما محاولة إللقاء كرة اللهب الناتجة من فش

  ".حماس
سواء كان فياض جاداً في اعالن االستقالل الفلسطيني، وكان أوباما جاداً في االعتراف بالدولة الفلسطينية 

مع فياض، وكان عباس جاداً في تقديم استقالته ونقل صالحيات رئاسة " تفاهمه السري"المستقلة نتيجة 
جلس التشريعي الحمساوي، وكان موفاز جاداً أيضاً، في حال أصبح السلطة الفلسطينية إلى رئيس الم

مع ) ؟(، في إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة نتيجة حوارٍ يجريه "اإلسرائيلية"رئيساً للحكومة 
إذا كان هؤالء السادة جادين فعالً في تحقيق ما يعدون به أو ما ينسب اليهم في هذا المجال، "... حماس"

والدولة " االستقالل الفلسطيني"ن إدراك القادة الفلسطينيين والقوى الحية في األمة ماذا يعني فهل يغيب ع
  بحسب هذه الخطط والمواقف؟" المستقلة"الفلسطينية 

إقامة الدولة الموعودة في المساحة البسيطة المتبقية من الضفة الغربية وذلك : إنها تعني أمراً خطيراً هو
  .ة أو دستورية أو إدارية وال اتصال جغرافي مع قطاع غزةمن دون أي عالقة سياسي

إنها تعني تكريس االنفصال السياسي والدستوري واإلداري القائم حالياً بين الضفة والقطاع في ظل 
حكومتي سالم فياض وإسماعيل هنية وشرعنته باعترافات متتالية وواسعة من دول أمريكا وأوروبا، بل 

  .، من بعض الدول العربية أيضاً!وربما، يا للهولمن األمم المتحدة نفسها 
إنها تعني، باختصار، تصفية قضية فلسطين بتحويل كياني الضفة وغزة إلى جمهورتي موز هزيلتين 
وقميئتين تشهدان بفصاحة منقطعة النظير على عجز العرب وخوائهم في ظل الجاهلية المعاصرة التي 

  .يرتعون فيها
 من عمل يعيد اللحمة والتالحم الوطنيين إلى الشعب الفلسطيني في وطنه المحتل يا قادة الضفة وغزة، ما

وفي انتشاره الواسع تحت كل كوكب إالّ باتخاذ قرارٍ وطني، شامٍل ومدوٍ، بالعودة إلى اعتماد خيار 
  .المقاومة بقدر ما تطيق قواه الحية وتستطيع

، عاجالً أو آجالً، على إعادة النظر "إسرائيل"حدة ووحده قرار استراتيجي كهذا سيحمل قادة الواليات المت
وإذا لم يفعلوا، فإن . بما يخططون له ذاتياً أو يتواطأون في شأنه مع ضعفاء اإليمان واإلرادة في أمتنا

القوى الحية تكون، باستئناف المقاومة، قد طلّقت أوهامها وسارت بال تردد، ومهما طال الزمن، في 
 .اعة المصير وانتزاع الحقوق وتحقيق األهدافالطريق المؤدي إلى صن

  14/11/2009الخليج، 
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  :كاريكاتير .51
  

    
  14/11/2009الخليج،   

  
  
  
  
  
  
  

    


