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    :كاريكاتير
***  

  
  ستستمر اياماً قبل الوصول الى نتيجة نهائيةحول شاليط المفاوضات : حماس .1

 محمد - جيهان الحسيني، رام اهللا - ابراهيم حميدي، القاهرة -دمشق ، 26/11/2009الحياة، ذكرت 
محمود الزهار امس الى غزة بعدما شارك في " حماس"عاد عضو المكتب السياسي في حركة : يونس

" العرض الجديد"اجتماعات قيادة الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل في دمشق لبحث 
وإسرائيل ازاء مبادلة اطالق الجندي " حماس"ماني لردم الفجوة بين موقفي الذي قدمه الوسيط األل

  .اإلسرائيلي غلعاد شاليت بأسرى فلسطينيين
تسعى الى " حماس"بعد اجتماع القيادة ان " الحياة"وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد نصر لـ 

ان " الحياة"فلسطينية اخرى لـ وأوضحت مصادر ". افضل صفقة تخدم الشعب الفلسطيني"الوصول الى 
  ". ستستمر في األيام المقبلة الى حين التوصل الى اتفاق مرض"المفاوضات 

". عرضاً جديداً"في غزة " حماس"وبحسب المصادر، فإن الوسيط األلماني ارنست اورالو نقل الى قيادة 
  ". أللمانيالموقف النهائي حمله الزهار امس لنقله الى الوسيط ا"وقالت المصادر ان 

كي ال "في دمشق على عدم اإلسهاب بالحديث عن تفاصيل العرض " حماس"وحرص عدد من قيادات 
عرض جديد ونتعاطى معه بجدية، والمفاوضات ستستمر "وقال احد المسؤولين انه ". نلحق الضرر به

  ". لمفاوضاتانجاز الصفقة في حاجة الى مزيد من ا: "وزاد". اياماً قبل الوصول الى نتيجة نهائية
وإسرائيل يقوم على ثلث قائمة األسرى المقرر اطالقهم في " حماس"وقالت المصادر ان الخالف بين 

معظم "، مشيرة الى ان موقف الحركة هو ان "اسرائيل ذريعة ان على ايديهم دماء"الدفعة األولى لـ 
  ".قهماألسماء من اصحاب األحكام الطويلة في السجون اإلسرائيلية، وتريد إطال

رد الحركة النهائي على المقترح "إن " الحياة"لـ " حماس"وفي القاهرة، قالت مصادر موثوقة في 
الحركة : "وأضافت". اإلسرائيلي في خصوص صفقة تبادل األسرى سيرفع خالل ساعات للوسيط األلماني
ت المكثفة التي يعقدها مطالبها لم تتغير، ونحن لم نقدم عروضاً جديدة، لكن نتائج المحادثات واالجتماعا

". المكتب السياسي للحركة ستحدد ما إذا كانت الصفقة قاب قوسين إذا حدث اتفاق بين الطرفين
المفاوضات اآلن في لحظاتها األخيرة ودائماً يظهر اإلسرائيليون وكأن مقترحهم هو "وأوضحت أن 

  ". لذهاب إليه؟أقصى ما يمكن تحقيقه، ونحن نبحث من جانبنا هل هذا أقصى ما يمكن ا
" حماس"أن اإلسرائيليين يريدون استبدال بعض األسماء التي تطالب " الحياة"وكشفت المصادر لـ 

مروان البرغوثي، وكذلك األمين العام للجبهة الشعبية " فتح"بإطالقها بأخرى، مثل القيادي في حركة 
ال تريد للصفقة أن تكون الحركة "، موضحاً ان "حماس"أحمد سعدات بحجة أنهما ليسا عضوين في 

فصائلية أو سياسية، بل أن تكون صفقة مرضية بامتياز، لكن اإلسرائيليين يريدون فقط إطالق معتقلي 
إسرائيل تريد أيضاً وضع مبدأ اإلبعاد كشرط إلطالق المعتقلين أصحاب األحكام "وأضافت أن ". حماس

ن نضع قاعدة ألن من حق األسرى إطالقهم العالية أو الثقيلة، ونحن نرفض هذا المبدأ، وال نريد أ
وتبييض السجون بأي ثمن أيضاً حتى لو كان عبر عملية أسر جنود إسرائيليين ألن إسرائيل ال تقبل 

  ". إطالق المعتقلين الفلسطينيين
اإلسرائيلي الذي كان يرفض " التابو"استطاعت أن تحقق إنجازاً وهو كسر " حماس"ورأت المصادر أن 

حماس ممكن أن تقبل بإبعاد : "وأضافت". الملوثة أيديهم بدماء يهودية"سير ممن تطلق عليه إطالق أي ا
بعض القيادات التي ستطلق حرصاً على حياتها، لكنها ترفض أن يكون هذا شأناً إسرائيلياً اذ تحاول 

وكشفت لـ ". اإسرائيل أن تتدخل وأن تفرض األسماء التي سيتم إبعادها والبالد التي سيتم اإلبعاد إليه
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أن عدد جوالت المفاوضات مع الجانب األلماني تفوق العشرين جرت في غزة تحت إشراف قائد " الحياة"
  .أحمد الجعبري" كتائب القسام"الجناح العسكري في 

في الضفة تفاصيل المقترحات الجديدة التي حملها " الحياة"لـ " حماس"الى ذلك، كشفت مصادر في 
وقالت هذه .  الحركة في األيام األخيرة إلتمام صفقة تبادل أسرى بينها وبين اسرائيلالوسيط األلماني الى

للتغلب على " أفكاراً ابداعية"المصادر ان اسرائيل قدمت في هذه المقترحات ما أسماه الوسيط األلماني 
 وتتضمن. المشكالت التي أعاقت الصفقة خالل المفاوضات المتواصلة منذ أكثر من ثالث سنوات

  :المقترحات الجديدة النقاط اآلتية
 استبدال أسماء عارضت اسرائيل إطالقها في الماضي بأسماء أخرى تحمل مواصفات مشابهة من -

  .حيث فترة الحكم والتي غالباً ما تكون السجن المؤبد
يها من ذوي األحكام العالية المتهمين بالوقوف وراء عمليات قُتل وجرح ف" صعبة" قبول إطالق اسماء -

. عدد كبير من اليهود، لكن شرط إبقائهم في السجن لفترات متفاوتة تترواح بين ثالث الى عشر سنوات
  .فمثالً توافق اسرائيل على إطالق معتقل ما، لكن إطالقه يجرى بعد خمس او عشر سنوات

  .  إبعاد أسرى من هذه الفئة الى الخارج-
  .لفترات معينة إبعاد أسرى من الضفة الغربية الى قطاع غزة -

اعتبرت المقترحات الجديدة افضل من السابقة، لكنها غير كافية إلتمام " حماس"وقالت هذه المصادر ان 
تدرس قيادة حماس في هذه المرحلة األفكار والمقترحات : "وأضافت. صفقة التبادل في هذه المرحلة

ن رد الحركة سيستغرق بعض الوقت وقالت ا". االسرائيلية الجديدة، وستقدم ردها عليها في غضون ايام
  .ألنها ستنقلها الى قيادة الحركة في السجون إلبداء الرأي فيها

وعلى رغم ان هذه المصادر تقول ان األفكار الجديدة تشكل تقدماً مهماً، اال انها اكدت ان هذه الجولة لن 
يدة تشكل أرضية قابلة للتطوير اذا المقترحات واألفكار الجد: "وأضافت. تشهد اتفاقاً نهائياً إلتمام الصفقة

  ".ما وافقت اسرائيل على مطالب الحركة، لكنها ال تشكل اتفاقاً مقبوالً للحركة
القـدس  "، أن مصدرا مطلعا أبلغ      غزة من   اشرف الهور    عن،  26/11/2009 القدس العربي،    وأضافت
 قدم من مصر ليل الثالثـاء،        اجتماع قيادة حركة حماس العليا في دمشق، بوفد الحركة الذي          أن" العربي

وصل الى قرار يقضي برفض المطلب االسرائيلي القاضي بعدم تضمين صفة تبادل االسرى اسماء قادة               
  .في الضفة" القسام"كتائب 

وقال المصدر ان وفد حركة حماس برئاسة الدكتور محمود الزهار، والـذي يـضم مـسؤول الجهـاز                  
لى الوسطاء المصريين وااللمان اليـوم الخمـيس، وهـو          العسكري احمد الجعبري، سينقل رد حماس ا      

استحالة اتمام صفقة التبادل بدون اطالق ابراهيم حامد، وعبد اهللا البرغوثي، وعدد آخر مـن مـسؤولي                 
 . الجناح العسكري في الضفة، بحسب ما ترغب به اسرائيل

الشرق «أن  ،غزة، ومن  دمشق منسعاد جروس عن، 26/11/2009 الشرق األوسط، ونشرت
علمت أن الجانب المصري يسعى إلى إتمام صفقة األسرى بين إسرائيل وحركة حماس ضمن » األوسط

وذكرت مصادر ). أبو مازن(اتفاق رزمة شاملة تسمح بدور واضح للرئيس الفلسطيني محمود عباس 
انية فلسطينية مطلعة أن الجانب المصري يبحث مع كل من إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية إمك

التوصل التفاق شامل يضمن تهدئة معلنة بين إسرائيل وحركات المقاومة في الضفة الغربية، مقابل إعادة 
وحسب المصادر فإن أبو مازن سيلعب . فتح المعابر الحدودية بين قطاع غزة وكل من مصر وإسرائيل

تفاق المعابر الذي وقع عام دورا جوهريا في إعادة فتح المعابر الحدودية على اعتبار أن ذلك سيتم وفق ا
.  بين السلطة وإسرائيل واالتحاد األوروبي برعاية أميركية، وال تعتبر حركة حماس جزءا منه2005

وقالت المصادر إنه في حال أنجز هذا االتفاق فإن الرئيس عباس هو الذي سيقوم بالتوقيع على إعادة فتح 
سيتم بمعزل عن الجدل الذي يدور حول الورقة وأوضحت أن التوصل لهذه الصفقة . المعبر من جديد
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المصرية للمصالحة، على أمل أن تسهم هذه الخطوة في توفير األجواء للتوقيع عليها، وإنجاز اتفاق 
وطني بشأن الحوار وأوضحت المصادر أن القاهرة ترى إتمام صفقة تبادل األسرى ضمن اتفاق شامل 

التي تخشى مصر أن يلحق بها مزيد من التراجع في حال يلعب فيه أبو مازن دورا، تعزيزا لمكانته 
  . أنجزت صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحماس بمعزل عنه

  
   يقول انه باق في منصبه حتى االنتخابات الفلسطينية المقبلةعباس .2

 إجراء انه يعتزم البقاء في منصبه لحين األربعاء قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم :سانتياجو
لكنه أكد  . توافق مع حركة حماسإلى االنتخابات بمجرد التوصل إلجراءاالنتخابات المقبلة وانه مستعد 

  .من جديد أنه لن يعيد ترشيح نفسه
 الماضي أن األسبوع انتخابات جديدة لكنها أكدت في إلجراء السلطة الفلسطينية تخطط إنوقال عباس 

 الالتينية ألمريكاوقال خالل زيارته .  يناير/ كانون الثاني24االنتخابات ستتأجل عن موعدها المقرر في 
فنحن ..  حصل أي توافق بيننا وبين حماس بعد شهر أو شهرين وإذا..نحن نخطط اآلن النتخابات جديدة"

  ." االنتخابات على الفورإلجراء.. مستعدون
  25/11/2009وكالة رويترز، 

  
  وخياراتها" إسرائيل"على  تنحي عباس خطر جوهري:  إسرائيليةدراسة .3

اإلسرائيلي من أن تنحي  حذرت دراسة جديدة صادرة عن معهد دراسات األمن القومي :القدس المحتلة
على " االنتصار"وأكدت أن . وخياراتها" إسرائيل"الرئيس محمود عباس يشكل خطراً جوهرياً على 

مستقبالً ملوحة بمخاطر " إسرائيل"ـ ب فادحاًالفلسطينيين ورفض الضغوط األمريكية الحالية سيلحق ضرراً
  .فرض خيار الدولة الواحدة نفسها على أرض الواقع

مع حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي  وتشير الدراسة لصاحبها شلومو بروم أنه استنادا لتجربتهم السابقة
مته الحالية بنيامين نتنياهو األولى فإن الفلسطينيين يستصعبون تعليق اآلمال بمفاوضات مجدية مع حكو

لكنهم عقدوا آماال كبيرة على الرئيس باراك أوباما الذي أشهر نواياه بتغيير العالقات مع العرب 
وتقول إن أوباما وضع نصب عينيه هدفا طموحا جدا يتمثل بإنجاز تسوية الدولتين في  .والمسلمين

امل منها طريقة استئناف  مر والمفاوضات عالقة في وحل عميق، نتيجة عدة عوغضون عامين لكن عاماً
  .واشنطن للمفاوضات

وتنوه بأنه بدال من خلق مناخ مالئم الستئناف مداوالت مثمرة أدى الضغط األمريكي على الجانبين 
قادرة " إسرائيلية"من الصعب االفتراض أن هناك حكومة "اإلسرائيلي والعربي لنتائج معاكسة، ويتابع 

  ".ك داخل القدس السيما إذا كانت تستند ألحزاب يمينيةعلى تجميد كامل لالستيطان بما في ذل
وفي ظل تعنت نتنياهو وازدياد قوته السياسية الداخلية وظهوره كمن تغلب على الواليات المتحدة 
والفلسطينيين لم يعد ممكنا أن يستجيب الرئيس عباس للبدء بالمفاوضات من دون الظهور كأداة بيد 

  .وكمن خضع لهما خاصة بعدما ابتلع تقرير غولدستون مرغماًوالواليات المتحدة " إسرائيل"
  26/11/2009الخليج، 

  
  مستمرة باالستيطان"إسرائيل"ال نستطيع االستمرار في المفاوضات طالما : عباس .4

وصلنا إلى وضع ال نستطيع االستمرار في المفاوضات طالما أن " قال الرئيس محمود عباس، :سنتياغو
وأضاف الرئيس في كلمة ألقاها على غداء عمل أقامته رئيسة  ."ار في االستيطانإسرائيل تريد االستمر

 للمفاوضات إنها "إسرائيل" لنا أن مفهوم جمهورية تشيلي ميشال باشيليت على شرفه، أنه أصبح واضحاً
 .حرة أن تفعل ما تشاء على األرض وبإمكاننا أن نقول ما نريد على طاولة المفاوضات
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زق أدى إلى عقد اجتماع خاص لوزراء الخارجية العرب، أعضاء لجنة مبادرة السالم وتابع، هذا المأ
حيث أوصت هذه اللجنة وزراء الخارجية العرب بإجراء اتصاالت مع الدول األعضاء في مجلس األمن 

قيام الدولة الفلسطينية المستقلة إلى : الستصدار قرار يثبت مبدئين سبق ووردا في خارطة الطريق وهما
  .67، وتقوم هذه الدولة على األراضي الفلسطينية التي احتلت عام "إسرائيل"انب دولة ج

تتميز عالقاتنا مع تشيلي بأهمية خاصة، ففي بلدكم توجد أكبر جالية فلسطينية خارج ": وقال الرئيس
يني، منطقة الشرق األوسط، تعدادها اليوم أكثر من ثالثمائة وخمسين ألف مواطن تشيلي من أصل فلسط

 .مندمجين في هذا البلد ومحافظون في نفس الوقت على صالتهم لفلسطين
  25/11/2009وكالة وفا، 

  
  السلطة ترفض عرض نتنياهو تجميد االستيطان جزئياً .5

 ال جديد في عرض رئيس الحكومة أن، أمساعتبرت السلطة الفلسطينية : ، وكاالت"األيام "-رام اهللا 
 يشمل القدس الشرقية أنالتجميد المؤقت لالستيطان في الضفة الغربية دون  بنيامين نتنياهو اإلسرائيلية
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس في اتصال من تشيلي  .المحتلة

ال جديد في خطاب نتنياهو ولم يقدم أية صيغة الستئناف المفاوضات "حيث يرافق الرئيس محمود عباس، 
حديث نتنياهو واضح، انه سيستمر في االستيطان في الضفة الغربية والقدس : "ال عريقاتوق ".معنا

  ". من العشرة شهور الماضيةوأكثر وقت مضى أي من أكثروسيكون االستيطان في القدس 
 ستستمر في بناء ثالثة آالف وحدة إسرائيل ليس وقفا لالستيطان ألن إعالنهكذا "إن :  عريقاتوأضاف

 ".الضفة الغربية وستستمر في المباني الحكومية وتستثني القدس من عملية تجميد االستيطان فياستيطانية 
بما ورد " بااللتزام "إسرائيل"، مطالباً "يحمل في طياته خطورة سياسية بالغة "األمر هذا أنكد عريقات أو

ها النمو الطبيعي وبما  في خارطة الطريق وهو وقف كل النشاطات االستيطانية بما فياألولىفي المرحلة 
انه لم يتعهد باستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في كانون : "وتابع ".يشمل القدس الشرقية

 صيغة تهيئ الستئناف مفاوضات الوضع النهائي ولم يستجب ألدنى متطلب أية الماضي، ولم يقدم األول
  ". ورد في خارطة الطريقإسرائيلعلى 

 وغير قانوني ويخالف القانون الدولي وال يجوز أشكالهن االستيطان غير شرعي بكل أ"وشدد عريقات 
نتنياهو سيستمر في االستيطان في ثالثة آالف وحدة : "وقال عريقات ".اإلطالقالسماح باستمراره على 

  "سكنية والمباني العامة وفي القدس، السؤال كيف يساعد ذلك في استئناف عملية السالم؟
 قرار الوقف الجزئي أن تصريح وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون التي اعتبرت وردا على

 بإلزام والمجتمع الدولي األميركية اإلدارة، طالب عريقات "يساعد عملية السالم"والمؤقت لالستيطان 
 الدولي أن ال نرجو من اإلدارة األميركية والمجتمع: "وقال . بالوقف الكامل لبناء المستوطنات"إسرائيل"

بوقف االستيطان " إسرائيل"ينجروا وراء دعاية إعالنية لنتنياهو وان يركزوا جهدهم ووقتهم على إلزام 
  ".الذي يجب أن يقف بالكامل الستئناف المفاوضات

 إلزام جدي إلسرائيل بتنفيذ التزاماتها إلى"ودعا عريقات اللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي 
  ".قف الشامل لالستيطان السيما في القدس وتنفيذ كل التزاماتها الواردة في خارطة الطريقوخاصة الو

 نتنياهو إعالن: " سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه لوكالة فرانس برسأمينمن جهته، قال 
يطان هو في  ما سماه نتنياهو وقفا لالستإن(..) حول االستيطان ليس سوى محاولة خداع جديدة للعالم 

ي استثناء أ إن: "وقال عبد ربه .من قراره" الحقيقة توسيع لالستيطان وخاصة في القدس التي استثناها
ن أ  وأوضح". فرصة للبدء في عملية سالم جديةأيةللقدس هو يعرف والعالم يعرف انه يقضي على 

 من عشرة ألكثرنات يحتاج  في المستوطأصالمواصلة بناء المؤسسات العامة وثالثة آالف وحدة مقررة "
وقال  ". الفرصة معدومة ألية عملية سالم جادةإن وبالتالي هذا الخطاب قال فيه نتنياهو، إلكمالهاشهور 
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 لم نتقدم سنتمترا واحدا بفعل هذه المواقف المملوءة بالخداع للعالم أنناهذا الخطاب يوضح : "عبد ربه
 تحتاج األميركية اإلدارة أنوشدد عبد ربه  ". طرحهاأعادوليس فيها من جديد سوى اشتراطات قديمة 

 هذه الهوة وخاصة وقف االستيطان في القدس وكذلك إقفال من اجل "إسرائيل" جهد مضاعف مع إلى
  ".، كأساس للحدود بين الدولتين1967تحديد خط الرابع من حزيران 

 اقتراح لوقف أي "أن" األيام"تفي مع  نبيل أبو ردينة، الناطق بلسان الرئاسة، في اتصال هاأكد. من جهته
" القدس خطر احمر فلسطيني وعربي: "وقال"  يستثني القدس ال يمكن القبول بهاإلسرائيلياالستيطان 
 عودة أوأية مفاوضات  "أن ردينة على أبووشدد  ".اإلسرائيلية الحكومة إعالنال جديد في "، وأضاف

القدس خط : "وقال"  وعلى رأسه في القدساإلسرائيليطان  لالستي شامالً تشمل وقفاًأنللمفاوضات يجب 
 ".احمر فلسطيني وعربي، هناك قرارات فلسطينية وعربية وال يمكن التراجع عنها

  26/11/2009األيام، فلسطين، 
  

 منظمة التحرير تدعو المجتمع الدولي لدعم مشروع إقامة الدولة الفلسطينية .6
دعت منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي واللجنة : الت عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكا-رام اهللا 

الرباعية واألمم المتحدة والواليات المتحدة أمس إلى تأييد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حال طرحها 
وقالت دائرة العالقات الدولية بالمنظمة، في بيان بمناسبة يوم التضامن العالمي مع . على األمم المتحدة

 من الشهر الجاري، إن القضية الفلسطينية تمر في هذه األيام 29عب الفلسطيني الذي يصادف الش
التعنت اإلسرائيلي وممارسات سلطات االحتالل بحق "وعزت الدائرة ذلك إلى ". أخطر مراحلها"بـ

عملية المواطن الفلسطيني وممتلكاته، من توسيع لالستيطان وهدم للمنازل وتهويد للمقدسات والتالعب ب
أن تعثر العملية السياسية ناجم عن عدم وجود شريك إسرائيلي يؤمن بحل "واعتبرت ". المفاوضات
، متهمة الحكومة اإلسرائيلية الحالية بالعمل على تدمير فرص إحالل السالم العادل والشامل في "الدولتين

 .المنطقة من خالل فرض حقائق على األرض
 26/11/2009الوطن، السعودية، 

  
  غزة وقد تتعامل مع حماس في الضفة أيضاًب ستروج لدولة فلسطينية "إسرائيل": فيق الحسينير .7

رفيق الحسيني، عن مخاوف . د كشف رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية،:  يوسف الشايب- رام اهللا
غربية وهواجس حقيقية لدى القيادة الفلسطينية، من مخطط إسرائيلي إلقصاء التيار المعتدل في الضفة ال

هذه ): األربعاء(، أمس "الغد"وقال في حوار خاص مع .. لصالح اإلسالم السياسي الممثل بحركة حماس
، ألننا ندرك جيداً أن االحتالل اإلسرائيلي )تبادل األسرى" (شاليط"الهواجس تزداد مع قرب انتهاء صفقة 

حون ال يفرقون بين المدنيين يفضل مواجهة حماس على مواجهتنا، ألنهم أمام العالم إرهابيون، ومسل
  .وغير المدنيين، وتقرير غولدستون تحدث عن ذلك صراحة

نحن نحرج االحتالل ألننا نطالب بحقنا بشكل يقنع العالم، ويتوافق مع قرارات الشرعية الدولية، 
، واالحتالل ال يريد إال السيطرة على أجزاء كبيرة من الضفة، وبالتالي األسهل له التعامل مع حماس

  .خصوصا أن برنامجها السياسي آخذ بالتغير
اليوم نقرأ تصريحات لوزير الداخلية في حكومة حماس المقالة، فتحي حماد، يؤكد : وأضاف الحسيني

 وصفه بالوطني على ذلك، رغم نفي ، وأن ثمة توافقاً"إسرائيل"التزام حماس بعدم إطالق الصواريخ على 
  . أن حماس ستفعل ذلك بالقوةفصائل العمل الوطني لذلك، وهذا يعني

ويقول الغريب أنه حين كان الرئيس أبو مازن يصف هذه الصواريخ بالعبثية كانوا يصرخون ويتهمونه 
  .، وليس فقط بالعبثية"غير الوطنية"بالسعي إللغاء المقاومة، وهم أنفسهم من يصفون الصواريخ نفسها بـ
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شدد تجاه إطالق الصواريخ على أهداف إسرائيلية  ويضيف لماذا لم تأخذ حماس مثل هذا الموقف المت
قبل عام، للحيلولة دون توفير ذريعة لالحتالل لتنفيذ عدوانه على القطاع، لما حدث ما حدث من كوارث 
في القطاع، لكنهم رفضوا نصائح الرئيس عباس، وها هم يفعلون ما رآه عباس، لخدمة مصالحهم الضيفة 

  .هذه األيام
  . لتنفيذ عدوانها على غزة، لكنهم لم يستجيبوا لنا"إسرائيل"ـنحوا الذرائع لكنا نرجوهم أال يم

 إلى "إسرائيل"وحول المرحلة المقبلة يرى الحسيني انه بعد إتمام صفقة شاليط، أو أثناء تنفيذها، ستعمد 
رمي غزة في أحضان "الحدودي، وإغالق بقية المعابر المحيطة بقطاع غزة، وذلك لـ فتح معبر رفح

، فال يمكن لمصر أن تغلق المعبر في وقت يعلن فيه االحتالل فتحه من دون غيره من "صر رغماً عنهام
المعابر، وبالتالي فصل كامل بين الضفة وغزة، وإنهاء أي فرصة إلقامة الدولة الفلسطينية، في وقت 

ح غزة دولة  قائمة بالفعل على أرض قطاع غزة، وستصبالفلسطينيةستدعي فيه إسرائيل أن الدولة 
  ."إسرائيل"أي من دون إطالق أي صاروخ على . طالبانية لكن من دون مقاومة

  26/11/2009الغد، األردن، 
  

  هنية تخلى عن الحج الستقبال األسرى المحررين": جيروزاليم بوست" .8
 ألغى رئيس وزراء الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية الحج في اللحظة األخيرة: )أ.ب .د (

جيروزاليم "وذكرت صحيفة  .في ظل بوادر تشير إلى حدوث تقدم في مفاوضات صفقة تبادل األسرى
ونقلت عن نائب عن . اإلسرائيلية أن هنية ألغى، أمس، في اللحظة األخيرة الحج هذا العام" بوست

 الحج هذا حماس، لم تشر إلى اسمه، أن أشخاصاً، لم يشر إلى أسمائهم أيضا، طلبوا من هنية التخلي عن
  ".األسرى المحررين"العام والبقاء في القطاع الستقبال 

  26/11/2009الخليج، 
  

  حكومة فياض تحرم ذوي شهداء حماس من مكرمة العاهل السعودي ألداء الحج: الرمحي .9
 محمود الرمحي أمين سر المجلـس       . د ، أن رام اهللا من   26/11/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،    نشر  

األوقاف في حكومة سالم فياض حرمت ذوي شهداء حركة حمـاس       " وزارة"لسطيني أكد أن    التشريعي الف 
 ، كما حرمت أسرى وذوي أسرى الحركة أيضاً       .من مكرمة خادم الحرمين الشريفين ألداء فريضة الحج       
  .من المشاركة في مؤتمر األسرى الدولي بمدينة أريحا

قضية الحج بأيد غير أمينة وعابثـة       ): "11-25(ء  مساء األربعا " صفا"وقال الرمحي في تصريح لوكالة      
  ".تستهدف التمييز بين أهالي الشهداء على أساس فصائلي

من المشاركة فـي    " اإلسالميين"من جهة أخرى، أكد الرمحي أن وزارة األسرى بالضفة الغربية استثنت            
  .المؤتمر حول األسرى الذي يعقد بمدينة أريحا بالضفة

صة أكدت له أن المانحين للمؤتمر من أوروبا اشترطوا على وزارة األسـرى             وأشار إلى أن مصادر خا    
  .عدم استضافة الشخصيات اإلسالمية من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

واستنكر الرمحي هذا التهميش لهم رغم أن حركة حماس لها أعداد كبيرة من األسرى وأنهـا تخـوض                  
ندي الصهيوني األسير جلعاد شاليط دون أي اعتبـارات          مفاوضات صفقة تبادل األسرى مقابل الج      حالياً

نحن أسرى محررين وأصحاب تجربة اعتقالية، بينما يتم استدعاء الكـل مـن كافـة               "وأضاف   .فصائلية
  ".االتجاهات إال أنه يتم استثناء قيادات حماس والجهاد اإلسالمي

فة الغربيـة علـى األرض      وأعرب عن استغرابه من عنوان المؤتمر وتطبيقات وزارة األسـرى بالـض           
" مـشبوه "وأعتبر أن توقيت المؤتمر      .شريحة مهمة من نواب ووزراء وقادة حماس األسرى       " تهميشها"و

 .ألنه يأتي في ظل الحديث عن قرب إتمام صفقة تبادل األسرى بين الفصائل الفلسطينية واالحتالل
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ن في الضفة الغربية يالميالنواب اإلس، أن رام اهللامن  26/11/2009صحيفة فلسطين، وأضافت 
ودعوا  . استثناء ذوي شهداء حماس في الضفة من منحة الحج التي أعلن عنها الملك السعوديوااستنكر

الذي قدم الشهداء واألسرى وما زال على ذات "إلى محاسبة كل من يعبث بمصالح الشعب الفلسطيني 
حتى ال تبقى المصالحة بأيد "ة وحدته ، مؤكدين على ضرورة لم شمل الشعب الفلسطيني واستعاد"الدرب

عابثة ال ترقب بحرماته إالً وال ذمة، لتعود الكرامة المسلوبة وتنتصر األنفس المقهورة من  ظلم العدو و 
  ".ظلم ذوي القربى

  
 للشعب الفلسطيني الحق في مقاومة االحتالل بكل األدوات والوسائل واألساليب: حكومة هنية .10

 وأكدت ضد غزة، األخير اإلسرائيلي المقالة التصعيد  الفلسطينيةدت الحكومةانتق : اشرف الهور-غزة 
 هنية وحضره وكالء وزارات بدال من الوزراء الذين غادروا إسماعيلاجتماع لها في غزة برئاسة خالل 
لعدالة  في تقديم قادة االحتالل لاإلسراع"، وطالبت العالم بـ"امتداد لنهجها وطبيعتها العدوانية" انه ،للحج

في مقاومة المحتل ' قانونا وعرفا'كدت على حق الشعب الفلسطيني المكفول أو ." كمجرمي حرباإلنسانية
 مباركتها لكل القرارات التي يتفق عليها الشعب الفلسطيني وأكدت، واألساليب والوسائل األدواتبكافة 

  .االستراتيجي الميدان دون المس بالمبدأ أولوياتوقواه الحية والتي تراعي تحديد 
 في مياه المنطقة، داعية جميع األطلسي في دوريات بحرية لحلف شمال "إسرائيل"وحذرت من مشاركة 

يشكل خطرا حقيقيا على " انه إلى، الفتة "تحمل مسؤولياتها تجاه هذا االحتالل الجديد"دول المنطقة لـ
دليل على االنحياز السافر من قبل " في هذه الدوريات إسرائيل مشاركة أن وأكدت، 'استقاللها وحقوقها

  ." عديدة دولية مع االحتاللأطرافبعض 
تطرقت الحكومة لموضوع االعتقاالت السياسية في الضفة والتي طالت عددا من الصحافيين، ورأت و

  . تلتزم الصمتأنها، منتقدة دور المؤسسات الحقوقية، التي قالت "تازيما للوضع هناك" تمثل أنها
تبييض السجون "، وطالبت بـ"مؤشرا خطيرا على جهود المصالحة"مرار االعتقاالت يعد  استأن وأكدت

 والسياسية والفكرية، ورفع الحظر عن مشروع المقاومة بكافة اإلعالمية الحريات وإطالقفي الضفة 
  ." السياسياألفق وانسداد اإلسرائيلية كرد طبيعي وصادق وواقعي على سياسة التعنت أشكاله

  25/11/2009عربي، القدس ال
  

   المقالة تفرض قيوداً على السفر من غزةالحكومة .11
أعلنت وزارة الداخلية المقالة، أمس، وجوب حصول مواطني غزة الراغبين في السفر عبر : )ب.ف.ا(
 ضرورة حصول موظفي السلطة إلىعلى تصريح مرور قبل سفرهم بثالثة أيام إضافة " إسرائيل"

وقالت وزارة الداخلية المقالة في .  في السفر عبر معبر رفح على عدم ممانعةواألجهزة األمنية الراغبين
التوجه لمكتب وزارة الداخلية ) شمال القطاع(على من يرغب في السفر عبر معبر بيت حانون "بيان 

للحصول على تصريح مرور قبل ثالثة أيام من موعد السفر، حيث يقوم المكتب بترتيب عملية سفر 
 أصحاب التحويالت المرضية من وزارة الصحة والتجار ومندوبي الشركات دائمة الحركة المواطنين من

في ما يخص السفر عبر معبر رفح طالبت الوزارة أبناء األجهزة "وأضاف البيان  ".من غزة للضفة
األمنية السابقة والموظفين المستنكفين عن العمل بالحصول على عدم ممانعة من مكتب تسجيل المسافرين 

  ".قبل التسجيل للسفر في مكتب التنسيق الخاص بذلك
  26/11/2009الخليج، 
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  اإلسرائيليقانون المخدرات المصري بدالً من : غزة .12
 الساري المفعول في القطاع، اإلسرائيلي ألغت الحكومة المقالة في قطاع غزة قانون المخدرات :غزة

وقال النائب  .اإلعدام إلىبعض قضايا المخدرات واستبدلته بالقانون المصري الذي تصل العقوبة فيه في 
صادقت على قرار يقضي بإلغاء القانون العسكري "العام في قطاع غزة محمد عابد إن الحكومة المقالة 

 لعام 19اإلسرائيلي في شأن المخدرات المعمول به حالياً، واعتماد العمل بالقانون المصري الرقم 
 437ي المعمول به حالياً هو القانون العسكري اإلسرائيلي الرقم القانون العسكر"وأضاف أن . "1962
أكثر "، مؤكداً أن القانون األخير "1962 لعام 19، الذي ألغى العمل بالقانون المصري الرقم 1972لعام 

  ."إحاطة في عناصر الجريمة والمجرمين، والعقوبات فيه متقدمة تصل إلى عقوبة المؤبد واإلعدام
القانون اإلسرائيلي كان يحتوي على عقوبات خفيفة، تمثل تشجيعاً وليس ردعاً لمتعاطي "وأشار إلى أن 

لجأنا إلى ":  وقال".وتجار المخدرات، وال نجد مبرراً موضوعياً أو وطنياً أو أخالقياً الستمرار تطبيقه
إلسرائيلي، مجلس الوزراء إلدراج ذلك على جدول أعماله ألجل اتخاذ القرار بإلغاء األمر العسكري ا

  ."والعمل بالقانون المصري إلى حين إصدار قانون عن المجلس التشريعي بحسب األصول التشريعية
  26/11/2009الحياة، 

  
   ولن تتم قبل العيد او خالل أيامه شاليط الحديث عن فشل صفقةهوانمن السابق أل: نزال .13

، المقيم في دمشق انـه  "حماس"المية قال محمد النزال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة االس        : غزة
  .من السابق ألوانه الحديث عن فشل الصفقة، حيث ال تزال المفاوضات مستمرة

برأيي أننا وصلنا الى مرحلة متقدمة في المفاوضات مقارنة مع المرات           " وأضاف نزال في تصريحات له    
  .م الصفقة بشكل نهائيالسابقة، لكن من الضروري التشديد على أنه من المبكر الحديث عن إتما

الصفقة لن تتم قبل العيد أو في أيام العيد وبرأيي سيتم إنهاء الصفقة بعد العيد مباشرة، فيما لم                  " وقال نزال 
  ".يحدد التاريخ بعد

وعن المعيقات إلتمام الصفقة فضل نزال عدم الحديث عن الموضوع فيما ذكـر أن المعيقـات تتعلـق                  
 مشيرا الى أن حركة المقاومة متمسكة بمطالبها خاصـة فيمـا يتعلـق              بتحفظات من الجانب اإلسرائيلي   

  . وأسرى القدس48بأسرى الـ 
  26/11/2009وكالة سما، 

  
   على الورقة المصريةالديمقراطية تدعو إلى حوار شامل وفتح تطالب حماس بالتوقيع .14

ل جهود المصالحة أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية فهد سليمان أن تعطي :دمشق، غزة
الفلسطينية، يزيد من المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية في الوقت الذي يزداد تعنت الحكومة 

إن "وأضاف سليمان الذي ترأس وفد الجبهة الديمقراطية للحوار الفلسطيني في القاهرة ". اإلسرائيلية"
محددة الهدف من ورائها تحصيل االعتراضات التي تساق من البعض على الورقة المصرية في سياقات 

مكاسب ذاتية باستغالل واقع االنقسام السياسي في الكيان الفلسطيني الذي شهد ذروته بالحسم العسكري 
وطالب سليمان ". في قطاع غزة، بعد فشل المحاصصة الثنائية واقتسام السلطة بين حركتي فتح وحماس

ل الثنائية، على حساب الحلول الشاملة والتي ال يمكن باإلقالع عن سياسية الحلو" حماس"و" فتح"كالً من 
  .الوصول إليها إال عبر حوارٍ شامل

إلى االستجابة الفورية بالتوقيع على الورقة المصرية " حماس"في غزة، أمس، حركة " فتح"ودعت 
  ليد إنهاء وضع االنقسام الشاذ عن تقا"وطالبت الحركة، في بيان بمناسبة عيد األضحى، ب . للمصالحة
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وثقافة الشعب الفلسطيني وإعادة اللحمة بما يعزز من صمودنا في مواجهة استحقاقاتنا الوطنية وحماية 
  ".للثوابت الوطنية

  26/11/2009الخليج، 
  

   مطلع العام المقبل في موعدها الرئاسية والتشريعية ستجرياالنتخابات: فتح .15
راء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها تمسكها بإج" فتح"أكدت حركة : رام اهللا ـ أحمد رمضان 

 عـن   أعلنومفوض دائرة االنتخابات التي     " فتح"وقال عضو اللجنة المركزية لحركة       .مطلع العام المقبل  
  .استحداثها في الحركة محمد المدني إن فتح مصممة على إجراء االنتخابات العامة في موعدها

 اآلن سيكون للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلـسطينية،         القرار"أضاف في بيان صحافي امس، أن       
الذي سيجتمع في منتصف الشهر المقبل، وللرئيس محمود عبـاس بـصفته رئـيس منظمـة التحريـر                  
الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين ورئيس السلطة الوطنية الفلسطيني المنتخب ديموقراطياً، وهو صـاحب             

االنتخابات وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للشعب الفلسطيني والقانون         الحق في إصدار المراسيم المتعلقة ب     
والدستور الفلسطيني، خصوصا بعدما قامت حماس بمنع لجنة االنتخابات العامة من التحضير لالنتخابات             

  ". في غزة وأغلقت مقراتها ورفضت استقبالها
  26/11/2009المستقبل، 

  
  جاهل القدس يعرض السالم للخطرنتنياهو يمارس سياسة الخداع وت: دحالن .16

 قال محمد دحالن، عضو اللجنة المركزية، مفوض اإلعالم والثقافة في حركة فتح، إن رئيس :رام اهللا
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ال يزال يمارس سياسة الخداع وذر الرماد في العيون، منوهاً إلى أن 

  .سيعرض عملية السالم للخطرقضية القدس قضية حساسة جدا، وأن تجاهلها 
إن العرض الذي قدمه نتنياهو ال يتضمن أي جديد، وال يمكن اعتباره بأي حال  وقال في بيان صحفي،

  .تجميدا لالستيطان، خصوصا وأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي يصر على استثناء القدس الشرقية المحتلة
السالم، وأنها تواصل سياسة فرض األمر وأضاف أن حكومة نتنياهو تثبت مرة أخرى أنها ال تريد 

الواقع بالقوة والتي من خاللها تريد أن تخرج قضية القدس من مفاوضات الحل النهائي وأن تفرغ الدولة 
  .الفلسطينية من أي مضمون

وجدد دحالن موقف حركة فتح من ضرورة التزام إسرائيل بخطة خارطة الطريق التي تدعو إلى وقف 
ما، وأكد أن تجميد االستيطان ليس شرطا فلسطينيا، بل هو التزام تفرضه خارطة االستيطان وقفا تا

  .الطريق
وطالب المفوض العام لإلعالم، اإلدارة األميركية توخي الحذر من االقتراح اإلسرائيلي وأن ال تسارع في 

  .دعمه وتأييده ألنه ال يمثل أي التزام حقيقي بوقف االستيطان
  26/11/2009وكالة معاً، 

 
   يناير المقبل غير شرعية/ كانون الثاني25كل المؤسسات الفلسطينية بعد : حواتمة .17

قال األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة، أنه يتوجب إدخـال تعـديالت علـى الورقـة                 : غزة
  .المصرية واالتفاق عليها، وفي حال بقاء نقاط خالف تبقى موضع نقاش

س بخوض صراع مصالح ونفوذ وأموال، داعياً العرب وغيرهم للخروج          واتهم حواتمة حركتي فتح وحما    
من الحالة الفلسطينية، وعدم زرع انقساماتهم فيها، ووقف دعم االنقسام، مؤكداً أن لديه معلومات تفيد أن                

  .هذا الدعم يقدر بمليارات الدوالرات
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 في حوار شامل بعد عيد األضـحى        وطالب القاهرة بتوجيه الدعوة لممثلي كافة الفصائل الفلسطينية للبدء        
  .المبارك

أن كل المؤسسات الفلسطينية    : وفيما يتعلق بالفراغ الدستوري الناشئ في الساحة الفلسطينية، قال حواتمة         
يوم الخامس والعشرين من شهر كانون ثاني المقبل ستكون غير دستورية وغير قانونية بدء من الحكومة                

ئاسة، وبالتالي فان الحالة الفلسطينية سـتتجه نحـو المجهـول مـا             والمجلس التشريعي وصوالً إلى الر    
يستوجب البحث عن حلول استباقية قبل هذا التاريخ، مشدداً على أن المفتاح السحري لهذه الحلـول هـو                  

وعبر حواتمة عن رفـضه      .الحوار الشامل الفوري لالتفاق على االنتخابات والحكومة واألجهزة األمنية          
  .تي تدعو إلقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتةألفكار موفاز ال

  25/11/2009وكالة سما، 
  

  مقربون نصحوه بالوقوف بوجه عباس.. يعاني من التهميشقريع ": القدس العربي" .18
يعيش اول رئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني رئيس الوزراء االسـبق رئـيس   : وليد عوضرام اهللا ـ  

 احمد قريع هذه االيام على هامش الـساحة الـسياسية الفلـسطينية             طاقم المفاوضات النهائية مع اسرائيل    
  .ودائرة صنع القرار

وحسب مصادر مقربة منه فانه بعد ان كان من صانعي القرار الفلسطيني يعيش هـذه االيـام مـشاركا                   
وضيف شرف في بعض المناسبات والفعاليات التي تنظم داخل االراضي الفلسطينية رغم انه عضو فـي                

  .التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةاللجنة 
واوضحت مصادر مقربة من قريع الذي خسر عضويته في اللجنة المركزية لحركة فتح خالل المـؤتمر                

الماضي بانه يشتكي من وضعه على هامش       ) اغسطس(العام السادس للحركة الذي عقد ببيت لحم في آب          
حركة فتح في االراضي الفلسطينية ورئيسا للوزراء       العمل السياسي الفلسطيني بعد ان كان مفوضا عاما ل        

  .ورئيسا لطاقم المفاوضات مع اسرائيل
ويشتكي قريع من انه كان ضحية للمتآمرين عليه من قيادات حركة فتح الذين بات معظمهم فـي اللجنـة                 

  .المركزية الجديدة للحركة
حوه بأن يخرج من تحت عباءة      من مصادر مقربة من قريع بأن مقربين منه نص        " القدس العربي "وعلمت  

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوقوف كند له في ظل فشل برنامجه التفاوضي مع اسـرائيل وفـشل            
مراهنته على االدارة االمريكية للضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماته وفق خطة خارطة الطريق بما فيها               

  .وقف االستيطان في االراضي الفلسطينية
در الى ان المقربين من قريع نصحوه بأن هذه هي فرصته للظهور كقائد والـرد علـى                 واشارت المصا 

  .عباس والمقربين منه والذين عملوا على اسقاطه في المؤتمر العام السادس لحركة فتح
واوضحت المصادر بأن قريع الذي يحمل عباس مسؤولية اخراجه من اللجنة المركزية لحركة فتح رفض               

  .ته خشية تهميشه اكثر مما هو عليه اآلنالخروج من تحت عباء
واشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها بأن قريع الذي يخشى الظهور فـي صـف المعارضـين                  
لعباس رحب بقرار االخير عدم الترشح لوالية ثانية لرئاسة السلطة الفلسطينية فـي مجالـسه الخاصـة،            

  .منوهة الى ان الرجلين على عالقة غير طيبة
المصادر بأن قريع الذي انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل اسابيع              وذكرت  

كمرشح مستقل ابلغ عباس عقب انتخابه بأن من يمثله في اجتماعات اللجنة التنفيذيـة الـدكتورة حنـان                  
  .عشراوي التي فازت في عضوية التنفيذية كمرشحة مستقلة
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ي يعتبر من ابرز قادة فتح في المرحلة الماضية يعرف عـن نفـسه فـي                وحسب المصادر فان قريع الذ    
اجتماعات اللجنة التنفيذية كعضو مستقل يدعم وجهة نظر المستقلين في التنفيذية، رافضا ان يكون مـن                

  .حركة فتح في التنفيذية" كوتة"المحسوبين على 
 فتح الحق ضررا نفسيا كبيرا بـه        وحسب المصادر فان سقوط قريع في انتخابات اللجنة المركزية لحركة         

  .رغم انه ما زال على تواصل مع بعض كوادر الحركة وخاصة الذين فشلوا في انتخابات مركزية فتح
  26/11/2009القدس العربي، 

  
  للدولة يدعم التوجه الفلسطيني إلى مجلس األمن" االشتراكية الدولية"تأييد : شعث .19

لـمركزية لحركة فتح، ومفـوض العالقـات الدوليـة فـي           نبيل شعث، عضو اللجنة ا    . أكـد د : القدس
الحركة، أن إعالن االشتراكية الدولية في اجتماعها بسانتو دمينغو في كوبا، ان إنهاء الـصراع يكـون                 

ضغطاً مهماً باتجاه النية للتوجه إلى مجلس األمن الدولي الستـصدار           "بإقامة الدولة الفلسطينية، إنما يمثل      
  ". الفلسطينيةقرار بإقامة الدولة

وأشار شعث إلى أن الرئيس محمود عباس يقود تحركاً رسمياً أثناء زياراته الحاليـة لـثالث مـن دول                   
إن هذه الكتلة في أميركا الالتينية تمثل ضـغطاً         "، وقال   )البرازيل واألرجنتين والتشيلي  (أميركا الالتينية   

  ".دار قرار بإقامة الدولة الفلسطينيةمهماً باتجاه النية للتوجه إلى مجلس األمن الدولي الستص
 26/11/2009األيام، فلسطين، 

  
  االنتهاء من ملف تبادل األسرى سيفتح الباب واسعا أمام الـمصالحة: حزب الشعب .20

قال وليد العوض عضو الـمكتب السياسي لحزب الشعب، إن االنتهاء من تنفيذ صفقة تبادل               :حسن جبر 
أن " األيام"وأكد العوض لـ     . الباب واسعا أمام الـمصالحة الوطنية     األسرى واإلفراج عن األسرى سيفتح    

األولوية في هذه األثناء لـملف التبادل، ولفت إلى أنه بمجرد االنتهاء من هذا الــملف سـيفتح ملـف                   
  .الـمصالحة بشكل قوي

 26/11/2009األيام، فلسطين، 
  

 باس ال يمثّل الشعب الفلسطينيالسلطة تحولت إلى ذراع أمني لالحتالل وع": حزب التحرير" .21
خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في األرجنتين، والذي أكد فيه " حزب التحرير"انتقد : رام اهللا

، رافضاً في "ال يمثل أهل فلسطين وال تطلعاتهم"تمسكه بنهج المفاوضات، واعتبر الحزب أن عباس 
ي يفكر فقط في الطريق تجاه السالم والمفاوضات الشعب الفلسطين"الوقت ذاته مع قالته الرئيس من أن 

  ".لن نعود إلى انتفاضة ألننا عانينا أكثر مما ينبغي. وليس في طريق آخر
ترسخت بشكل أوضح كذراع "واعتبر الحزب في بيان صادر عنه أن السلطة الفلسطيني في عهد عباس 

   ".أمني ليهود، حيث أصبح من يهدد أمن يهود كمن يهدد أمن السلطة
 25/11/2009قدس برس، 

  
 فتح مع أي برنامج سياسي تفاوضي أو مقاوم يخدم المصلحة الوطنية: عضو مجلس ثوري .22

، إن حركته مع أي برنامج "فتح"، عضو المجلس الثوري لحركة "أبو جودة"أكد محمد النحال : غزة
لجميع ويكون هدفه سياسي تفاوضي أو مقاوم يخدم المصلحة الوطنية، وضمن برنامج متفق عليه يخدم ا

  .هو المصلحة الوطنية العليا
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حالة االنقسام والتشرذم التي يعيشها الشعب الفلسطيني "واعتبر النحال، خالل لقاء سياسي في غزة، أن 
وشكلت مخرجا إلسرائيل للتهرب من التزاماتها تجاه استحقاقات العملية .. أثرت سلبا بالقضية الفلسطينية

  ".السياسية
 25/11/2009قدس برس، 

  
  المجلس الوزاري صادق على وقف االستيطان لمدة عشرة أشهر باستثناء القدس: نتنياهو .23

 بنيامين نتنياهو في ختـام اجتمـاع للطـاقم          الوزراء اإلسرائيلي  رئيس   أعلن :وكاالت -برهوم جرايسي 
استـصدار  قـرر تجميـد     "الوزاري المقلص للشؤون األمنية والسياسية في حكومته، إن الطاقم الوزاري           

، وهذه خطوة ليست    أشهر 10فترة  ) االستيطانية(تراخيص جديدة، والبدء بمشاريع جديدة للبيوت السكنية        
سهلة، هذه خطوة مؤلمة، ونحن نتخذها من منطلقات وطنية واسعة، ومن أجل استئناف المفاوضات مـع                

 هـذه الفرصـة السـتئناف       جيراننا الفلسطينيين، وأنا آمل أن يستغل الفلسطينيون والعرب في المنطقـة          
  ".المفاوضات

، وقـال،   "مباني عامة "وأكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن قرار التجميد ال يشمل بناء ما يسميه االحتالل              
لقد قلت منذ البداية أنني لن اسمح بتجميد الحياة العامة للمستوطنين، سنواصل بناء روضـات األطفـال                 "

 أما بالنسبة للقدس، فإن موقفي واضح، لن افرض أي تقييـد علـى              والمرافق العامة، ) اليهودية(والكنس  
  ". حرية العبادةإتاحةالبناء في عاصمتنا، وأنني سأواصل 

وأوضح بنيامين نتنياهو أن قرار التجميد ال يشمل البناء الحالي، إذ أن الحديث يجري عن مئات البيـوت                  
إنه بعد انتهاء فترة التجميد فـإن       "وأضاف،   .التي هي طور البناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة        

حكومتي ستستأنف البناء في المستوطنات بالوتيرة التي كانت في فترات الحكومات السابقة، إن الجمهور              
  ".في إسرائيل يتوقع من الفلسطينيين أن يبادروا إلى خطوة جريئة مماثلة ويستأنفوا المفاوضات
  26/11/2009الغد، األردن، 

  
  "طصفقة لإلفراج عن شالي" يدعمون التوصل الى نمن اإلسرائيليي% 73 :استطالع .24

 73اليمينية الداعمة نتانياهو إلى أن " إسرائيل اليوم"وأشار استطالع للرأي نشرت نتائجه أمس صحيفة 
 في المئة 18، فيما أعلن "صفقة لإلفراج عن شاليت"في المئة من اإلسرائيليين يدعمون التوصل إلى 

 في المئة إنهم يؤيدون صفقة تقضي 52ورأى .  في المئة إنهم لم يحددوا موقفهم9لها، وقال معارضتهم 
، بينما "أياديهم ملطخة بالدم"بأنه في مقابل اإلفراج عن شاليت تفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين 

  . في المئة موقفهم23 في المئة، ولم يحدد 25عارض ذلك 
  26/11/2009الحياة، 

  
   عباس تنفيذ صفقة األسرى مع حماس كي ال تضعف وأميركية منيليةإسرائمخاوف  .25

تكتمت الحكومة اإلسرائيلية المصغرة للشؤون األمنية والسياسية عن مداوالتها :  أسعد تلحمي–الناصرة 
، وقالت أوساط قريبة من رئيس "حماس"أمس التي طاولت المفاوضات إلبرام صفقة تبادل أسرى مع 

انياهو أن الحكومة ناقشت مسائل سياسية وأمنية مختلفة وليس مسألة تبادل األسرى الحكومة بنيامين نت
لكن معلقين إسرائيليين رأوا أن انعقاد االجتماع في ساعات بعد الظهر هدف الى انتظار نتائج . فحسب

اً ، ما سيضطر الحكومة المصغرة إلى البت نهائي"حماس"االجتماع في العاصمة السورية بين قادة حركة 
األحد (في مصير الصفقة ليكون ممكناً بالتالي عرضها على الهيئة الموسعة للحكومة للتصويت عليها 

، ثم إتاحة الفرصة أمام من يرغب من اإلسرائيليين في االحتجاج على إطالق هذا األسير أو ذاك )المقبل
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كمة عن التدخل في مثل هذه للتوجه إلى المحكمة العليا، وهي مجرد خطوة إجرائية إذ طالما امتنعت المح
  .القضايا

في غضون ذلك، نقلت اإلذاعة العسكرية عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن السلطة 
لمواجهة تداعيات صفقة أسرى بين إسرائيل " قوية بما يكفي) "أبو مازن(الفلسطينية برئاسة محمود عباس 

وأضاف أنه ال . إلى الضفة الغربية" حماس" من حتى إن شملت اإلفراج عن عشرات األسرى" حماس"و
، معتبراً ان المصلحة "حماس"يتوقع أن تتسبب الصفقة في إضعاف عباس في مقابل تعزز شعبية 

وجاءت أقوال . الفلسطينية تتطلب مواصلة الفلسطينيين الحفاظ على الهدوء السائد في أنحاء الضفة
في البيت األبيض وإسرائيل من أن صفقة التبادل المصدر األمني رداً على ما يتردد من مخاوف 

خنوعاً "ورددت اإلذاعة تحذيرات أوساط ديبلوماسية إسرائيلية من أن يتم تفسير الصفقة . ستضعف عباس
  ". إسرائيلياً لإلرهاب، ما سيعزز نفوذ حماس

تقد من حيث المبدأ تن"إلى ذلك، نقلت اإلذاعة عن مصدر ديبلوماسي إسرائيلي قوله ان اإلدارة األميركية 
حيال عدم تأييد الواليات المتحدة إجراء مفاوضات مع منظمات " التفاهمات المتبلورة إلنجاز الصفقة

  .إرهابية
  26/11/2009الحياة، 

  
  جيش االحتالل يتواطأ مع المستوطنين في سلب األراضي الفلسطينية .26

اإلسرائيلية أمس، اسـتمرار    " آرتسه"أكدت وثائق وتقارير نشرتها صحيفة      : برهوم جرايسي  - الناصرة
تواطؤ جيش وسلطات االحتالل مع عصابات المستوطنين، في سلب األراضي الفلسطينية، وغض النظر             

  .عن اعتداءات عصابات المستوطنين على كروم الزيتون وقطع أشجارها
إحـدى قـرى    ، إنه من خالل رد النيابة اإلسرائيلية على التماس لمواطن فلسطيني مـن              "هآرتس"وقالت  

الضفة الغربية سلب مستوطن أرضه الزراعية وشرع بفالحتها منذ سنوات، أن هذا المـستوطن حـصل                
  .من لجنة خاصة في الحكم العسكري الذي يتواله جيش االحتالل" ترخيص"على 

لجنة االستئناف العسكرية أخطـأت فـي تفـسير القـانون           "وحسب النيابة اإلسرائيلية، فإن ما يسمى بـ        
، "ومنحت شرعية بالسيطرة على أراض بملكية فلسطينيين تحت غطاء فالحة زراعية جزئية           ) اللياالحت(

إال أن األمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تبين أن ما ال يقل عن ثالث هيئات تابعة لـسلطات االحـتالل،                    
  .للمستوطن" ومنحها"على سلب األرض الزراعية " صادقت"

  26/11/2009الغد، األردن، 
  

  "حماس" تتجهز بأسلحة جديدة استعدادا لمواجهة إيران وحزب اهللا و"رائيلإس" .27
كشف تقرير إعالمي أن إسرائيل بدأت تطور قدراتها العسكرية بجيل جديد من األسلحة : ا ب -تل ابيب 

المصممة لمواجهة أي هجوم إيراني أو خوض حرب محتملة مع حزب اهللا اللبناني أو حركة المقاومة 
 .في قطاع غزة) حماس(اإلسالمية 

القبة "لألنباء عن مصدر في الشركة اإلسرائيلية الصانعة لما يعرف بـ" أسوشيتد برس"فقد نقلت وكالة 
أن القوات اإلسرائيلية اختبرت بنجاح نظاما يطلق سحابة من الصواريخ العتراض وإسقاط أي " الفوالذية

 .رها من الفصائل الفلسطينية من غزةصواريخ قد يطلقها حزب اهللا من جنوب لبنان أو حماس وغي
وأوضح المصدر أن الحكومة اإلسرائيلية تعد لنشر النظام الجديد خالل العام المقبل وسط تأكيدات 
إسرائيلية بأن حزب اهللا اللبناني ضاعف قدراته الصاروخية ثالث مرات قياسا لما كان عليه قبل حرب 

ج جديدة تضع تل أبيب في مرمى نيرانها ألول ، كما طورت حماس مخزونها الصاروخي بنماذ2006
 .مرة، على حد قول رئيس المخابرات العسكرية اإلسرائيلية عاموس يادلين
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ووفقا لمسؤول في الشركة الصانعة يدعى أيال رون، يعتمد نظام القبة الفوالذية على استخدام الكاميرات 
 .القهاوأجهزة الرادار لتعقب الصواريخ واعتراضها بعد ثوان من إط

كما يتمتع بمواصفات متطورة قادرة على توقع األماكن المحتملة لوقوع الصواريخ المهاجمة، وتغيير 
 .حساب المسارات المفترضة للصواريخ في جزء من الثانية طبقا لحاالت الطقس وسرعة الرياح
راء تجربة وأوضح المسؤول أن التجربة التي أجريت في صحراء النقب مؤخرا كانت ناجحة، مرجحا إج

 .جديدة الشهر المقبل
" السهم"وفي السياق نفسه، يعمل الجيش اإلسرائيلي في الوقت الحالي على تطوير نظام من صواريخ 
 .المعد العتراض وإسقاط الصواريخ اإليرانية البعيدة المدى من طراز شهاب خارج الغالف الجوي

ن المانيا يمكن تزويدهما بـأسلحة نووية م" دولفين"وتستعد تل أبيب أيضا لشراء غواصتين من طراز 
لضمها إلى ثالث أخريات في أسطولها البحري، يتوقع المراقبون أن تضعها إسرائيل قبالة الشواطئ 

 .اإليرانية
ونقل التقرير اإلعالمي عن مسؤولين عسكريين كبار في إسرائيل قولهم إن القادة العسكريين يعملون على 

حال فشل الجهود الدبلوماسية إلنهاء برنامجها النووي الذي تصر تل أبيب وضع خطة لمواجهة إيران في 
 .ومعها الواليات المتحدة وحلفاؤها في لندن وبرلين وباريس على أنه معد إلنتاج أسلحة نووية

وتعتبر األنظمة الجديدة جزءا من إستراتيجية أوسع تشمل أيضا المزيد من المدرعات المتطورة وناقالت 
هزة بتكنولوجيا مضادة للقذائف الخارقة للدروع التي استخدمها حزب اهللا بنجاح كبير في حرب الجند المج

2006. 
 إن القيادة العسكرية وضعت -طلبوا عدم ذكر أسمائهم-وفي هذا الجانب، قال مسؤولون عسكريون 

مساحة صغيرة موارد مالية ضخمة لتطوير أسلحة عالية الدقة مثل القنابل التي تحدث دمارا كبيرا على 
 .من األرض، ومتفجرات الضجيج التي تخيف المدنيين قبل إسقاط القنابل الحقيقية

ويرى هؤالء أن كبار الضباط في الجيش اإلسرائيلي قلقون جدا من الموقف الدولي حيال تصرفات 
ي جنودهم في حرب غزة األخيرة بما فيها االتهامات الموجهة للجيش بارتكاب جرائم حرب كما ورد ف

 .تقرير غولدستون
 26/11/2009القدس، فلسطين، 

 
  "العقبة"و" حي البستان"و" جبل المكبر"االحتالل يوزع إخطارات بهدم عشرات المنازل في  .28

أفادت بأن عائلة " مؤسسة المقدسي" أن القدس المحتلة من 25/11/2009قدس برس، وكالة ذكرت 
لمحتلة تعيش حالة من الخوف والقلق من أن جعابيص بحي جبل المكبر في جنوب شرق مدينة القدس ا

 أمرا؛ بحجة البناء 21 شقة سكنية ضمن أوامر هدم جديدة بلغت 53تقوم سلطات االحتالل بهدم نحو 
  . طفال117ً مواطنين؛ بينهم 207 تشريد نحو -في حال تنفيذه-دون ترخيص، والذي من شأنه 

إن معاناة السكان تفاقمت،  " بجولة ميدانية في المنطقة بعد قيامهاوقالت المؤسسة في بيانٍ لها األربعاء،
وشعورهم بالخوف ازداد، خاصة بعد قيام بلدية القدس االحتاللية بتنفيذ أوامر هدم لمنازل محيطة 
بسكنهم، فضالً عن المشاكل المالية التي تعانيها، خاصة المبالغ الضخمة والخيالية التي فرضتها محكمة 

، باإلضافة إلى ) ألف دوالر750حوالي (ي في مجموعها تتخطى ثالثة ماليين شيقل االحتالل عليهم، والت
  . المبالغ العالية التي دفعتها العائالت للمهندسين والمحامين الذين يترافعون عنها أمام المحاكم

العشرات من عناصر الشرطة اإلسرائيلية وحرس       أن   باقة الغربية  من   26/11/2009الدستور،  وأوردت  
وبـشكل إسـتفزازي حـي      داهموا  ود اإلسرائيلي بمرافقة مراقبي بلدية االحتالل في القدس المحتلة،          الحد

قاموا خاللها بتعليق إخطارات    والبستان في سلوان وحاصروه من كافة الجهات ومن فوق أسطح المنازل،            
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 إخطارا لمنازل   11هدم وتسليمها لبعض السكان وتصوير عملية التعليق والتسليم بكاميراتهم ، بلغ عددها             
  . التي تحاكم الحجر قبل البشر212 فردا ، تستند لقانون 345يسكن فيها نحو 

وذكر عدد من السكان إن أوامر الهدم الجديدة صادرة عن محكمة بلدية االحتالل ، وبدون أسماء وبحجة                 
ومحيطـة لحـي    البناء بدون ترخيص، وقد سلم موظفو البلدية إخطارات الهدم لثمانية منازل متالصـقة              

  .  عائلة مبنية منذ أكثر من مئة عام11البستان، بينما يوجد ثالثة منازل من بين الـ 
 88 ، من اجل تنفيذ هـدم        2010يشار في هذا السياق إن البلدية منحت السكان مهلة حتى كانون الثاني             

  . نسمة1500منزال في الحي ، يعيش فيها 
 سلمت أمس، تـسعة      اإلسرائيلي قوات االحتالل  أن   ينجن من   26/11/2009صحيفة فلسطين،   وأضافت  

بالغات بإخطارات لمواطنين من قرية العقبة لهدم منشآت زراعية وسـكنية بحجـة عـدم التـرخيص،                 
  .وطالبتهم بمراجعة سلطات االحتالل في بيت إيل في السابع عشر من الشهر المقبل

إلى أنه لم يبـق اآلن سـوى         أمس" صفا"رئيس مجلس قروي العقبة لوكالة      ،  الحاج سامي صادق   وأشار
أربعة منازل فقط في قرية العقبة لم تصلها قرارات هدم، وأن جميع منازل القرية الباقيـة قـد سـلمت                    
إخطارات هدم منذ مطلع العام الجاري، حيث أن المسجد والروضة والمجلس والـشوارع كلهـا مهـددة                 

واليوم أضيفت إليها تسعة قـرارات جديـدة        ، رار هدم  ق 39لدينا منذ مطلع العام الجاري      :" وتابع. بالهدم
  ".شملت منازل سكنية وبركسات وشوارع

  
   جديدة لقطاع غزة أصناف إدخالقرر يفتح معبرين تجاريين واالحتالل ي .29

 سـلع   إلدخـال  فتح معبرين تجـاريين      أمس اإلسرائيليقررت سلطات االحتالل     :اشرف الهور  -غزة  
 الوقود مغلقا، فيمـا حـذرت       إلدخال على ثالث مخصص     وأبقتصرين،  تموينية لسكان قطاع غزة المحا    

  .سلطة الطاقة من حدوث عطل في قطاع الكهرباء بسبب نقص بعض اللوازم
 شـاحنة   89 إدخال قررت   إسرائيل البضائع الى قطاع غزة ان       إدخالوقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق       

 سالم جنوب القطاع، فيمـا سـتدخل مـن معبـر           بوأمحملة بالمساعدات والسلع التموينية من معبر كرم        
 بإدخال نيتها السماح    أبلغتهم إسرائيل ذلك قال فتوح ان       إلى .واألعالف شاحنة محملة بالقمح     91المنطار  
  . قطاع غزة، ابتداء من اليوم الخميسإلى جديدة أصناف

26/11/2009القدس العربي،   
  

  منذ التسعينيات  أسيراً فلسطينياً في سجون االحتالل320: تقرير .30
 أسيراً فلسطينياً معتقلون في 320أكدت دائرة اإلحصاء في وزارة األسرى والمحررين أن : رام اهللا

 محتجزون 13 أمضوا أكثر من عشرين عاماً، و109سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ التسعينيات، بينهم 
  .منذ أكثر من ربع قرن

ون األسرى عبد الناصر فروانة، أن قوات االحتالل وأظهر تقرير، أعده الباحث المتخصص في شؤ
 آلف مواطنة 12 ألف مواطن، بينهم 750 ولغاية اليوم قرابة 1967اإلسرائيلي اعتقلت منذ العام 

 ألف حالة اعتقال سجلت منذ بدء انتفاضة 69وعشرات اآلالف من األطفال، مبيناً أن من بين هؤالء 
  . طفال7800ًاطنة و مو850، منهم 2000األقصى في أيلول 

 أسيرا بعد اعتقالهم وداخل سجون 197وذكر التقرير أنه وخالل أربعة عقود ونيف من االحتالل استشهد 
ومعتقالت االحتالل، بسبب اإلهمال الطبي وجراء التعذيب، والقتل عمداً بعد االعتقال مباشرة، إضافة إلى 

اص الحي ضدهم، ومن بين مجموع هؤالء  أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة والرص7
  .2007 أسيراً استشهدوا خالل انتفاضة األقصى، سبعة منهم استشهدوا خالل العام 74يوجد 
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 69، اعتقلت قوات االحتالل ما يقارب من 2000وأظهر التقرير أنه منذ بدء انتفاضة األقصى في أيلول 
تقاالت سارت بشكل متعرج، آخذه باالنخفاض  سيدة، وأن هذه االع850 طفل و7800ألف مواطن، بينهم 

في السنوات الثالث األخيرة قياسا بما سبقها من سنوات االنتفاضة، لكنها لم تتوقف يوماً، بل ولألسف 
  .أضحت جزءاً من الحياة اليومية للفلسطينيين

وأفرج عنهم، وبين أن ليس كل من اعتقل ال يزال رهن االعتقال، فالكثيرون منهم أمضوا فترات مختلفة 
فيما ال يزال يقبع في سجون ومعتقالت االحتالل مختلفة األسماء والمساحات ومتعددة األمكنة والمواقع 

  . معتقل، وأن هذا الرقم غير ثابت ويشهد حراكا مستمرا8000
 أسيرا، 460وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن جميع هؤالء اعتقلوا خالل انتفاضة األقصى باستثناء 

، وأن هؤالء األسرى 2000كانوا معتقلين منذ ما قبل بدء االنتفاضة في أيلول  % 5.8كلون ما نسبته ويش
موزعون على قرابة عشرين سجنا ومعتقالً ومركز توقيف، ويعيشون ظروفا قاسية جدا، ربما ال مثيل 

  .لها في سجون أخرى من العالم
25/11/2009قدس برس،   

 
  بسبب الحصار في غزة الكهرباءتحذير من حدوث مشاكل في خدمة  .31

، المستخدم فـي    'SF6' تعاني من نقص في غاز       أنها سلطة الطاقة في غزة       أعلنت :اشرف الهور  -غزة  
  .القواطع الكهربائية المغذية لمناطق قطاع غزة

 الغاز المطلوب، مشيرة الى ان الكمية المتوفرة        إدخالوطالبت السلطة الجهات المعنية بالعمل على سرعة        
  . يهدد بحدوث مشاكل فنية في الكهرباءاألمر أن إلىليا على وشك النفاد، الفتة حا

26/11/2009القدس العربي،   
  

  مساعدات قطرية لغزة بمناسبة العيد .32
 في قطاع غزة، أمس، قافلة مساعدات قطرية للطالب الالجئين في "األونروا"تسلمت وكالة : )أ ب د(

 طناً من 250 شاحنة محملة ب 18وتتكون القافلة من  .لمباركمدارس الوكالة بمناسبة عيد األضحى ا
  .الدفاتر واألقالم ومواد القرطاسية هدية ألطفال غزة بتكلفة أكثر من ثالثة ماليين دوالر

26/11/2009الخليج،   
  

   فلسطينيين في الضفة 10االحتالل يعتقل  .33
سطينيين في أنحاء متفرقة من مدن وقرى  قوات االحتالل اإلسرائيلي، األربعاء عشرة فلاعتقلت: رام اهللا

  .الضفة الغربية
25/11/2009قدس برس،   

  
  لبنانية حول حق العمل لالجئين الفلسطينيين–طاولة حوار فلسطينية : صيدا .34

حق العمل " اللبناني الفلسطيني تحت شعار "طاولة الحوار"استضافت بلدية صيدا : محمد صالح - صيدا
 - ، التي نظمتها حملة حق العمل لالجئين الفلسطينيين المنبثقة عن االئتالف الفلسطيني "الحق في الحياة= 

اللبناني، وخصصت لعرض نتائج وخالصات الحملة، وبحضور جمع من الشخصيات وممثلين عن القوى 
 . الفلسطينية والهيئات الثقافية واالجتماعية والخيرية والنقابية العمالية اللبنانية والفلسطينية

ولفتت منسقة الحملة في لبنان ليلى العلي إلى تفشي ظاهرة البطالة في المخيمات، وشدد نائب رئيس بلدية 
صيدا محمد حمود على أن موضوع حق العمل للفلسطينيين يهم أبناء المدينة ككل ويعتبر حيوياً نظراً 
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راقيل المصطنعة والشروط لتشابك المصالح اللبنانية والفلسطينية في المنطقة داعيا الى مواجهة الع
الظالمة المفروضة على حق العمل للفلسطينيين والتي تمنع العديد من أبنائها الفلسطينيين من ممارسة 

 . »مهاراتهم وتطبيق علومهم التي استحقوها بجدارة
ولفت إلى ان ثالثين في المئة من المتعاقدين أو العاملين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع البلدية 

 . وورشها والقاطاعات التي تديرها هم من الفلسطينيين
ان القيود التي فرضت على العمالة الفلسطينية في «وأكد أمين السر لتجمع المؤسسات االهلية ماجد حمتو 

لبنان من ضمن شعار حق يراد به باطل، فتحت شعار منع التوطين حيث قام البعض من حيث يدري أو 
 الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الحياتية واإلنسانية واالجتماعية والنقابية ال يدري بتضييق الخناق على

 . »وحتى الشرعية ما أدى إلى تهجير قسم منهم
26/11/2009السفير،   

  
 طالب بتدخل دولي لحمايتهاي "لمرأة الفلسطينيةاالتحاد العام ل" .35

ة تدخل المجتمع الدولي ممثال بهيئة األمم  طالب االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بضرور):قنا( –رام اهللا 
المتحدة ومؤسساتها لوضع حد لالنتهاكات اإلسرائيلية التي تؤثر وتخلف آثارا مأساوية مباشرة على حياة 

 . المرأة واستقرارها وأمنها
ودعا االتحاد في بيان له امس لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي أقرته الجمعية 

 إلى وضع حد للعنف االجتماعي الداخلي، وإصدار قانون العقوبات 1999لعامة لألمم المتحدة في العام ا
الفلسطيني الذي ينطلق من مبدأ المساواة بين المواطنين المحفوظة في النظام األساسي الفلسطيني، بما 

 .هايضمن حماية المرأة من العنف األسري والمجتمعي ويحفظ ويصون كرامتها وشخصيت
26/11/2009الوطن، قطر،   

  
   2008 الفلسطيني يصدر النتائج األولية للتجارة الخارجية عام اإلحصاء .36

أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أمس، النتائج األولية للتجارة الخارجية الفلسطينية مع             :غزة
ى التفصيلي حـسب بلـد المنـشأ        ، مشيراً إلى أنه لم يتم نشر النتائج على المستو         2008دول العالم لعام    

  .والسلعة، بسبب عدم استكمال الحصول على كافة البيانات من المصادر الرسمية المختلفة
واستعرض اإلحصاء أهم المؤشرات الخاصة بالنتائج األولية، موضحاً أن قيمة إجمالي الواردات السلعية             

فـي  28مـا نـسبته     ) ن غير إسرائيل  م(  مليون دوالر أمريكي، شكلت الواردات المباشرة منها         3.772
  .في المائة72) إسرائيل(المائة، والواردات من 

 مليـون دوالر  3.141 والتي كانت 2007في المائة، مقارنة مع عام     20وسجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة     
ويـة  في المائة، والمـواد الكيما    9أمريكي، مسجلة ارتفاعاً في مشتقات البترول والطاقة الكهربائية بنسبة          

، كما زادت الواردات من المكائن ومعدات النقل بنسبة         2007في المائة،مقارنة مع عام     11واألدوية بنسبة   
  .في المائة، مقارنة مع نفس العام12

فـي  22أما بالنسبة للمجموعات الدولية، فتشير النتائج إلى ارتفاع الواردات من الدول العربيـة بنـسبة                
، وارتفاعهـا مـن دول االتحـاد        2007في المائة، مقارنة مع عـام       15 المائة، والدول األمريكية بنسبة   

  .في المائة، مقارنة مع نفس العام6في المائة، والدول اآلسيوية بنسبة 10األوروبي بنسبة 
، حيـث سـجلت     2008 مليون دوالر أمريكي خالل عـام        529وبلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية      

 مليـون دوالر    513 والتي كانت    2007 مقارنة مع عام     2008ئة لعام   في الما 3الصادرات ارتفاعاً بنسبة    
  .أمريكي
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 في المائة، وانخفاض الصادرات من      8 ورصدت النتائج ارتفاع الصادرات من مصنوعات الحجر بنسبة         
، أما بالنسبة للمجموعات الدوليـة،      2007في المائة، مقارنة مع عام      2المواد الغذائية والمواد الخام بنسبة      

 في المائة إلـى الـدول األوروبيـة         35 في المائة و     25 البيان أنها سجلت الصادرات زيادة بنسبة        ذكر
 في المائة إلى الدول العربية مقارنة مع عام         38والدول األمريكية على التوالي، كما سجلت ارتفاعاً بنسبة         

2007.  
في المائـة،   17 ارتفاعاً بنسبة     مليون دوالر أمريكي، إذ سجل     4.301وبلغ حجم التبادل التجاري السلعي      

مليون دوالر، وقـد سـجل      3.243، فيما بلغ العجز في الميزان التجاري السلعي         2007مقارنة مع عام    
 ويعزى ذلك إلى ارتفـاع الـواردات بالمقارنـة مـع            2007مقارنة مع عام    % 27ارتفاعاً أيضا بنسبة    

  .2008الصادرات لعام 
26/11/2009صحيفة فلسطين،   

  
   صنفاً من األدوية بسبب الحصار141نفاد : صحة في غزة الوزارة .37

 صنفاً من 141أعلنت اإلدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة بقطاع غزة، أمس، أن : )يو بي آي(
األدوية أصبح رصيدها صفراً بعد نفادها من مخازن الوزارة، األمر الذي يؤثر في مستوى الخدمات 

  .في بعض العالجاتالصحية المقدمة للمواطنين خاصة 
منير البرش في بيان، إن القائمة تشتمل على .وأكد مدير عام اإلدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة د

وأوضح أنه . العديد من األصناف المهمة والملحة، معتبراً ان السبب في ذلك الحصار وإغالق المعابر
ناف الزمة لوحدة الكلية الصناعية من األصناف التي بلغ رصيدها صفراً لوازم غسيل الكلى وأص

وأصناف خاصة بالعمليات الكبرى وأصناف خاصة بجراحة العظام وأصناف خاصة بقسم الحضانة 
وذكر أن هناك أدوية تسد حاجة الوزارة فقط لثالثة أشهر . فضال عن عدة أصناف أخرى من األدوية

  .  صنفا29ًي لشهر واحد  واألدوية التي تكف26 واألدوية التي تكفي لشهرين،10وعددها ،
26/11/2009الخليج،   

   
   اإلسرائيليزيادة عدد األجنة المشوهة في غزة إثر العدوان : مختصون .38

أكد مختصون بيئيون وجود زيادة في عدد األجنة المشوهة جراء المتفجرات التـي             :  سمير حمتو  -غزة  
استخدمها جيش االحتالل اإلسرائيلي خالل حربه األخيرة على قطاع غزة، موضحين أنه وخالل دراسات              

 وعبر. جديدة استكشافية بينت أن هناك خطرا كبيرا على المدى البعيد على حياة اإلنسان والبيئة والحيوان              
المتحدثون في ندوة نظمها مركز العمل التنموي بغزة عن قلقهم من أن يكون االحتالل قد استخدم قنابـل                  

  .تفجيرية على غرار القنابل التي استخدمت خالل الحرب العالمية الثانية
وأشار المتحدثون إلى أن مرض سرطان الدم زاد بشكل كبير في الفترة ما بعد الحرب األخيـرة علـى                   

 يؤدي إلى خلل كبير في اإلنسان ومن شانه أن يـؤدي إلـى   DNA وأن تأثير اإلشعاعات على     القطاع ، 
  . أمراض خطيرة

أستاذ العلوم البيئية في الجامعة اإلسالمية عبد الفتاح عبـد      ومن ضمن المتحدثين الذين أكدوا هذه الحقائق        
أستاذ علم األمراض فـي الجامعـة   و، أستاذ الفسيولوجيا الطبية في الجامعة اإلسالمية ماجد ياسين   و ،ربه

  أستاذ الهندسة الوراثية في الجامعة اإلسالمية صالح أبو جاد اهللا واإلسالمية عبد المنعم لبد 
26/11/2009الدستور،   
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 في صفقة تبادل األسرى "سفينة األخوة" دراج إل تدعو كسر الحصارمبادرةلجنة : لبنان .39
 عن غزة، المعنيين في حركة حماس بالمفاوضات حول تبادل دعت لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار

األسرى، إلى إدراج مسألة اإلفراج عن سفينة األخوة اللبنانية على الئحة األسرى المفرج عنهم لدى 
احتجازها منذ عشرة أشهر هو قرصنة موصوفة وانتهاك فاضح لكل المواثيق "العدو، خصوصاً أن 

 . "ين المالحةوالقوانين الدولية ال سيما قوان
26/11/2009السفير،   

  
   تقترح مشروع قرار دولي لوقف االستيطان ليبيا .40

قال المندوب الليبي لدى االمم المتحدة عبد الرحمن شلقم، ان بالده اقترحت على مجلس :  بترا-نيويورك 
لس وأضاف المندوب الليبي خالل جلسة لمج. بوقف االستيطان" إسرائيل"األمن مشروع قرار يطالب 

وهناك من "االمن حول الشرق االوسط الليلة قبل الماضية، أن هناك معارضة محدودة جداً لهذا القرار، 
يقترح استصدار بيان رئاسي ولكن هذا البيان ال يرقى إلى مستوى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق 

  ".الشعب الفلسطيني
وقال . وقف االستيطان" إسرائيل" يطلب من وأكد المندوب الليبي ضرورة إصدار قرار من مجلس األمن

ترغب في الحصول على كل شيء دون مقابل، معرباً عن خيبة أمله من فشل اإلدارة " إسرائيل"أن 
األميركية في وقف االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً الى ان اإلدارة 

  . لوقف المستوطناتاألميركية غير قادرة على تنفيذ ما تعهدت به
  26/11/2009الدستور، 

 
  وحماس" إسرائيل"تركيا هي التي حققت وقف إطالق النار في غزة بين : داود أوغلو .41

 اعتبر وزير الخارجية التركية احمد داود اوغلو، في ورشة عمل داخلية لحزب العدالة :محمد نور الدين
" إسرائيل" حققت وقف إطالق النار في غزة بين والتنمية عقدت قبل يومين، أن تركيا ال فرنسا هي التي

  . وحركة حماس، ولهذا السبب ال يريدون تركيا في االتحاد األوروبي، ألن تركيا هي التي تحل المشكالت
بتسليم طائرات من دون طيار من " إسرائيل"وذكرت مصادر تركية أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن قيام 

  . ي تعثر تسليمها بسبب خالفات فنية وسياسيةإلى أنقرة، والت" هيرون"طراز 
من جهة ثانية، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية بوراك اوزوغرغين حدوث أي تمزق أو 

معترفاً في الوقت ذاته بوجود بعض المشاكل فيها نتيجة " إسرائيل"انقطاع في العالقات بين تركيا و
وأشار إلى أن هناك جهوداً تبذل لتعزيز . د تحسنا حتى اآلناألوضاع المأساوية في غزة والتي لم تشه

وتحسينها لكن هذا يرتبط بتحسن األوضاع في غزة وبتحرك عملية " إسرائيل"العالقات بين تركيا و
  . السالم

  26/11/2009السفير، 
  

   شهور10إعالن نتانياهو إيجابي ونريد حالً للحدود خالل : ميتشل .42
قالً عن مراسلتها في واشنطن، جويس كـرم، أن المبعـوث األميركـي             ن 26/11/2009الحياة،  ذكرت  

جورج ميتشل سارع  إلى اعتبار إعالن نتانياهو بوقف جزئي لالستيطان مدته عشرة أشهر في الـضفة                 
ال تحقـق   «ولو أنها   » خطوة ايجابية لم نشهدها سابقا    «الغربية بهدف استئناف المفاوضات بين الطرفين،       

بـين  » فـوراً علـى مـستويات مختلفـة       «وتمنى بدء المفاوضـات     . »بتجميد كامل المطالب األميركية   
فـي الـشهور العـشرة      » التوصل الى اتفاق في شأن الحدود     «االسرائيليين والفلسطينيين، مشيراً الى أن      

  .»سيحل اشكاليات مثل االستيطان«المقبلة 
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غيـر  «ادارته اعتبار المتسوطنات    وجدد ميتشل في ايجاز صحافي في وزارة الخارجية االميركية التزام           
من المهـم   «: والتنديد باالجراءات االسرائيلية في القدس الشرقية، لكنه قال عن اعالن نتانياهو          » شرعية

النظر اليه في االطار األوسع، كيف يسهم في بدء مفاوضات بناءة والتوصل الى انهـاء النـزاع وحـل                   
  .»ان بالكامل انما أكبر من أي تحرك اسرائيلي سابقانه ال يتمم مطلبنا بتجميد االستيط... دولتين

، مشيرا الى   »أخذ ورد «، وهناك   »ال أحد يحصل كل ما يريده في المفاوضات       «": الحياة"وقال ميتشيل لـ    
مـن جانبهـا،    . »استمرار النزاع، وهذا ليس في مصلحة أحـد       «أن البديل لعدم اطالق المفاوضات هو       
يساعد علـى التحـرك     «ينتون بيانا اعتبرت فيه ان اعالن نتانياهو        اصدرت وزيرة الخارجية هيالري كل    

األطراف المعنية تستطيع من خالل مفاوضات حـسنة        «، معربة عن اعتقادها بأن      »قدما نحو حل النزاع   
النية التوصل إلى اتفاق مشترك على النتيجة التي تنهي النزاع وتحقق هدف الفلسطينيين في قيـام دولـة                  

، والهدف اإلسرائيلي فـي     )لألراضي( مع تبادل متفق عليه      1967ياة على أساس خطوط     مستقلة قابلة للح  
. »دولة يهودية بحدود آمنة معترف بها وتعكس التطورات الالحقة وتلبي المتطلبات األمنية اإلسـرائيلية             

 اللتـين   إن التزامنا تحقيق الحل الخاص بالدولتين     : دعوني أقول لكل الناس في المنطقة والعالم      «: وتابعت
  .»تعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمن هو التزام ال يتزعزع

فـرانس  " نقالً عن الوكاالت أن مسؤوالً أميركياً، قال أمس لوكالـة             26/11/2009 المستقبل،   وأضافت
العرض اإلسرائيلي مقترحاً إسرائيلياً بوقف جزئي لالستيطان مدته عشرة أشهر          (نأمل أن يؤدي    ": "برس

عمليـة الـسالم بـين      " إلى إعادة إطـالق   ) غربية بهدف استئناف المفاوضات بين الطرفين     في الضفة ال  
  .اإلسرائيليين والفلسطينيين

ـ         ميتشل، اجرى قبـل اعـالن      عن ان   " المستقبل"وفي السياق ذاته، كشف مصدر مرافق للرئيس عباس ل
وحاول اقناعه بعدم رفـضه، وإن      ، اتصاالً هاتفياً بالرئيس عباس ابلغه فحوى االعالن االسرائيلي          نتنياهو

ذلك القـرار ال    "، وأن   "ال تقبل شرعية االستيطان اإلسرائيلي المستمر     "يكن صرح بأن الواليات المتحدة      
، مشيرةً  "يمكن أن يكون له أثر جوهري على األرض       "و".. مهم"، ولكنه   "يرقى إلى الوقف التام لالستيطان    

لينتون اجرت اتصاالً مماثالً في وقت الحق امـس بعبـاس           الى ان وزيرة الخارجية االميركية هيالري ك      
  . إلقناعه بقبول العرض اإلسرائيلي

  : نقاط، هي5وأشارت المصادر ذاتها الى أن ميتشل عرض سلة حوافز أخرى تتكون من 
اضافة الى تجميد موقت لالستيطان في الضفة لمدة عشرة أشهر تنتهي خاللها المفاوضـات ويـتم                : أوالً

حديد حدود الدولة الفلسطينية العتيدة، وبالتالي ستحدد المناطق التي سيجري تبادلها بين إسرائيل             بموجبها ت 
  .ودولة فلسطين، وأي مستوطنات خارج مناطق التبادل سيتم تفكيكها

التي تخضع إدارياً للـسلطة     ) ب(الخاضعة بالكامل للسلطة الفلسطينية من مناطق       ) أ(ثانياً، توسيع مناطق    
وتحويلهـا الـى    % 15التي تخضع أمنياً وإدارياً إلسرائيل بنـسبة        ) ج(سرائيل، وتوسيع منطقة    وأمنياً إل 
  ).ب(مناطق 

دفع جميع األموال المتأخرة من مستحقات السلطة الفلسطينية التي تقتطعها إسرائيل كضرائب علـى    : ثالثاً
  .البضائع المستوردة لألراضي الفلسطينية

  .إلسرائيلية المقامة بين المدن والقرى الفلسطينية وتسهيل حركة المواطنينإزالة معظم الحواجز ا: رابعاً
  . معتقل من ذوي األحكام العالية400إطالق سراح : خامساً

ولفتت المصادر الى أن الرئيس عباس رفض استالم هذه السلة ما لم تقرن بوقـف كامـل لالسـتيطان                   
وبحسب هذه المصادر، فإن الـسلة المـذكورة        . وبخاصة في القدس، وااللتزام بمرجعيات عملية السالم      

كانت في األساس اقتراح فلسطيني قدم لإلدارة األميركية باعتبارها إجراءات لبناء الثقة، إلى جانب وقف               
  .االستيطان ال بديالً عنه
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 نقالً عن مراسلها حلمي موسى، أن ميتشل أكد أن اإلدارة األميركيـة              26/11/2009 السفير،   وأضافت
ما طالبناه هو إشارات    . اتخاذ الخطوة األخيرة في التطبيع الكامل     ) من الجانب العربي  (لب من أحد    لم تط «

  . وأعمال وبيانات وتحرك في هذا االتجاه
  

  وضع حد لالستيطان " إسرائيل"واشنطن ستعارض مشروع قرار إلى مجلس األمن يطلب من  .43
م المتحدة اليخاندرو ولف أن واشنطن ستعارض       أعلن مساعد سفير الواليات المتحدة في األم      ): وكاالت (

وضع حد لالستيطان فـي األراضـي       " إسرائيل"مشروع قرار جديد الى مجلس األمن الدولي يطلب من          
  . الفلسطينية

26/11/2009الخليج،   
  

  مفاوضات حل الدولتين وصلت إلى مأزق عميق يجب التغلب عليه: األمم المتحدة .44
اء أول من أمس إلى إفادة عن الشرق األوسط قدمها مـساعد األمـين               استمع مجلس األمن مس    :نيويورك

العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية هايلي منكاريوس الذي قال إن الجهود السياسية إلحياء مفاوضـات               
وحذر المجلـس مـن الفـراغ       . »وصلت إلى مأزق عميق ومثير للقلق يجب التغلب عليه        «حل الدولتين   
  .»اجه اآلن خطراً حقيقياً جداً من حدوث مثل هذا الفراغ في غياب المفاوضاتنو«: السياسي قائالً

العملية السياسية تنقصها   «واعتبر أن قرار الرئيس محمود عباس عدم الترشح لوالية جديدة يشير إلى أن              
إذا كنـا ال نـستطيع      «: وأضاف. »إنذار واضح وحاد لالستيقاظ   «ووصف القرار بأنه    . »الصدقية حالياً 

تحرك قدماً في شكل حاسم نحو اتفاق على الوضع النهائي، فإننا سنتعرض إلـى خطـر العـودة إلـى          ال
  .»الخلف، وتصبح السلطة الفلسطينية وحل الدولتين في خطر

تسعى إلى إيجـاد اسـتراتيجية واضـحة        «وقال منكاريوس إن األمم المتحدة مع اللجنة الرباعية الدولية          
 هذا يتطلب إجراءات فورية على األرض لتعزيز العملية وإعـادة تأكيـد             للتحرك قُدماً، ونحن نؤمن بأن    

متطلبات خريطة الطريق وضرورة تنفيذها، ومرجعية واضحة للمفاوضات على كل القضايا الجوهريـة             
من المهم جـداً فـي هـذا        «وخلص إلى أن    . »استناداً إلى قرارات مجلس األمن واالتفاقات بين الطرفين       

  .»مجتمع الدولي موقفاً واضحاً وموحداًالمنعطف أن يتخذ ال
26/11/2009الحياة،   

  
 الوضع خطير ولم نعد قادرين على التصرف بسبب االستيطان: سوالنا يعترف .45

أكد المنسق األعلى لشؤون السياسة الخارجية خـافير سـوالنا أن           :  الوكاالت – فكرية أحمد    -بروكسل  
لم يعد قادرا   "واعترف أن االتحاد األوروبي     ". لحاليةخطير جدا في المرحلة ا    "الوضع في الشرق األوسط     

". على فعل شيء أو التصرف بصورة فعالة مع استمرار الحكومة اإلسرائيلية في النشاطات االسـتيطانية              
اآلن هي األقـوى ألن     " إسرائيل"الطرف القوي هو من يخطو الخطوة األصعب، و       "وأشار سوالنا إلى أن     

بإيجاد وخلق الظروف   " إسرائيل"مشددا على ضرورة قيام     ". نه دون وطن  لها وطنا أما اآلخر فضعيف أل     
وأشار سوالنا في تـصريحاته ببروكـسل       ". وأهم خطوة في ذلك هو وقف االستيطان      "لبناء جسور الثقة    

ال يزال موجودا ألن السالم هو الحـل        "لإلذاعة األوروبية أمس، إلى أن األمل في التوصل التفاق سالم           
، مطالبا االتحاد األوروبي بالحزم ومساعدة الفلسطينيين، حتـى تـستمر           " يجب التوصل إليه   النهائي الذي 

  . الحكومة في إدارة مهامها
26/11/2009الوطن، السعودية،   
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  وحماس من تفاهمات حول صفقة تبادل األسرى" إسرائيل"أميركا تعارض ما توصلت له  .46
ائيلي رفيع إن الواليات المتحدة تعـارض بـشكل    قال مصدر ديبلوماسي اسر:رام اهللا ـ أحمد رمضان 

وأكـد إلذاعـة    . وحركة حماس من تفاهمات حول صفقة تبادل األسرى       " إسرائيل"مبدئي ما توصلت له     
الجيش اإلسرائيلي أن المسؤولين في واشنطن يدركون أن أي عملية إفراج عن أسرى في الضفة الغربية                

  .ود عباس، فيما ستعد الصفقة نصرا لحماسسيلحق ضرراً برئيس السلطة الفلسطينية محم
26/11/2009المستقبل،   

  
  تدعو كي مون إلى تقييم تحقيقات محرقة غزة"  رايتسهيومن" .47

، أمس، األمـين العـام لألمـم        )هيومن رايتس ووتش  (دعت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان      ): أي.بي.يو(
" إسـرائيل "راً تحليلياً تقييميـاً لتحقيقـات       المتحدة بان كي مون في رسالة وجهتها إليه إلى أن يوفر تقري           

وقال المـدير   . في انتهاكات قوانين الحرب أثناء محرقة غزة، كما طلبت الجمعية العامة          " حماس"وحركة  
التقييم النقدي وحده لما تم أو لم يتم في التحقيقات هو           "كينيث روث إن    " هيومن رايتس ووتش  "التنفيذي ل 

وأضـاف  ". ت من العقاب، األمر الذي يعرقل كثيراً من جهود الـسالم          ما سيساعد على وضع حد لإلفال     
  ". نأمل أن يبني األمين العام على كالمه القوي بشأن العدالة باألفعال"

26/11/2009الخليج،   
  

  موظفين تابعين لطاقم ميتشل يحققون في البناء في المستوطنات": معاريف" .48
اإلسرائيلية، أن موظفين دبلوماسـيين     " معاريف"ة  ذكرت صحيف ): وكاالت (- برهوم جرايسي    -عواصم

أميركان، توقع الصحيفة أنه تابعين لطاقم المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط جـورج ميتـشل،               
شرعوا في اآلونة األخيرة بجوالت ميدانية في مستوطنات الضفة الغربية المحلية لالطالع عن قرب على               

  .وتيرة البناء في المستوطنات
 الصحيفة، فإن الموظفين، أجروا أشبه بتحقيقات مع قادة المستوطنات، وقدمت نموذجـا لجولـة               وحسب

الواقعة غربي مدينة بيت لحم المحتلة، إذا كانت االسئلة التـي وجهـت             " أفرات"دبلوماسية في مستوطنة    
ؤول لمسؤول المستوطنة اشبه بتحقيق للحصول على معلومات دقيقة حول وتيرة البنـاء، وزعـم المـس               

  .االستيطاني أن البناء في مستوطنته متوقف
26/11/2009الغد، األردن،   

  
 الفلسطيني؟-هل يسهم الحوار مع حماس في حل الصراع اإلسرائيلي: جدل في أستراليا .49

في جامعـة   " إسرائيل"تجمع المئات من مؤيدي كل من فلسطين و         :  شيماء الشخشير  -) ملبورن(استراليا  
الغرب مع حماس لحل     حول تعامل    ر نقاشها السنوي والذي كان فريدا من نوعه       موناش األسترالية لحضو  

  . قضية النزاع بين إسرائيل وفلسطين
عن الفريق المؤيد للحوار مع حماس تحدث رئيس الوزراء السابق مالكولم فريزر، وهو يرى أنـه مـن                  ف

خرون عدوا، واعتبـر    ه اآل ى األمر التفاوض مع من يعتبر     حتى لو اقتض  ،  الممكن حل كل مشكلة بالحوار    
اسرائيل لم تلتزم بمطالـب     : "و أضاف فريزر  . أن عدم التفاوض مع من يدعى بالعدو هو عالمة ضعف         
 ".أوباما بتجميد االستيطان، مما يثير الشكوك في نواياها

الم، طبيب األسنان ورئيس المجلس الصهيوني لواليـة فيكتوريـا، أنـه            .  د قالوعن الفريق المعارض    
سرائيل قررت أن ال    إ"حماس و الحوار ال يجتمعان، لذلك       "فحسب رأيه   . بشدة الحوار مع حماس   يعارض  

 ". تحاور حماس
26/11/2009السبيل، األردن،   
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  "التشريعي"تصورات لتجاوز أزمة انتهاء والية الرئاسة و .50

دة خطوات لتجـاوز    ، إلى اتخاذ ع   "بدائل" دعا المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات        –رام اهللا   
مسألة الفراغ السياسي والدستوري والقانوني، الذي يمكن أن ينشأ مع حلول الخامس والعشرين من كانون               

  . الثاني المقبل، في ظل عدم إمكانية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
لترشـح  أبعاد ودالالت قرار الرئيس محمود عباس بعـدم ا        "واقترح المركز، في تقرير صادر عنه حول        

، إبقاء الوضع على ما هو عليه، على أساس أن هناك في القانون تفريقـا بـين                 "لوالية ثانية أو االستقالة   
المدة القانونية والوالية القانونية، حيث ال يجوز للرئيس أو للمجلس التشريعي أن ينـسحبا دون وجـود                 

  . رئيس آخر ومجلس تشريعي آخر ليحل محلهما
األساسي في أحد مواده على أن المجلس التشريعي، يبقى إلى أن يسلم مهامـه              لقد نص القانون    : وأضاف

لمجلس تشريعي منتخب آخر، وهذه المبادرة بالقياس يمكن أن تنطبق على الرئيس أيضا، حتى لـو لـم                  
ينص القانون األساسي على ذلك، فضال عن أن القانون األساسي ينص على أن استقالة الرئيس ال تصبح                 

مشلول وليس فـي    " التشريعي"ول دون مصادقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي عليها، لكن          سارية المفع 
  . حالة انعقاد

كما اقترح أن يقوم المجلس المركزي بنقل مهمات وصالحيات الرئاسة والمجلس التشريعي إليه، إلى أن               
مع أن حله يعتبـر     "تكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية، سواء بحل أو بدون حل المجلس التشريعي،             

، كما أنه ال يجوز لمجلس غير منتخب أن         "مخالفة صريحة ومباشرة للقانون األساسي، وسيكرس االنقسام      
وأضاف التقرير أن المنظمة أنشأتها منظمة التحرير، وهي مرجعيتهـا          . يحيل إليه مهمات مجلس منتخب    

فالمنظمة ال تستطيع   . ه قوانين تنظم عمله   العليا والتي منحتها الشرعية، لكن السلطة كيان قائم بحد ذاته ل          
أن تتعامل مع السلطة بشكل انتقالي، فهي تستطيع حلها أو اإلبقاء عليها، وال تستطيع نقل صالحياتها الى                 

فإما حلها وإحالة كل المهمات للمنظمة، وإما الحفاظ عليهـا واحتـرام            . المنظمة وإبقائها في الوقت ذاته    
   .القوانين التي تنظم عملها

في هذه الحالة يمكن نظريا أن يمدد المجلس المركزي للرئيس أو يكلفه بمتابعة مهمات الـرئيس،                : وقال
ويحل محل المجلس التشريعي دون حله، إلى حين إجراء االنتخابات الرئاسية والتـشريعية، أو إجـراء                

 كافة ألوان الطيف    المصالحة الوطنية التي تشمل إصالح وتطوير، وإعادة تشكيل منظمة التحرير، لتضم          
السياسي، مع أن األفضل واألسلم قانونيا وسياسيا أن يكلف المجلس المركزي الرئيس بمتابعة أعماله مع               

  . مالحظة أن المجلس المركزي مشلول جراء االنقسام حتى في الفترة القانونية لعمله
ينية، فالمجلس المركزي هـو     إن الذي يسمح للمنظمة بأن تسد الفراغ، أنها أصل الشرعية الفلسط          : وتابع

  . 1999الذي أنشأ السلطة الوطنية، وعين أول رئيس لها، ومدد الفترة االنتقالية التي انتهت العام 
إن هذا الواقع يجعل شرعية اتخاذ المنظمة لنقل صالحيات ومهمـات الرئاسـة، والمجلـس               : واستدرك

ستهان بهـا مـن القـوى والقطاعـات         التشريعي، شرعية ضعيفة وناقصة، ومطعون بها من أقسام ال ي         
الفلسطينية، وبالتالي ستبقى القيادة دون إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، أيا كان علـى رأسـها، ضـعيفة        
ومطعون في تمثيلها لكل الفلسطينيين، فاالنقسام سيف مسلط على رقبة القضية الفلسطينية، وعلى رقبـة               

تيجية وطنية جديدة، قادرة علـى توحيـد الـشعب الفلـسطيني            أية قيادة فلسطينية، ما يجعل بلورة استرا      
بمختلف قواه، على أساس برنامج القواسم المشتركة، هي المهمة المركزية التي يتوقف على نجاحها مـن             

  . عدمه مصير القضية والشعب والبرنامج الوطني
 إلى إعـالن قـراره      واستعرض التقرير عددا من األسباب المحلية والخارجية التي دفعت الرئيس عباس          

بعدم الترشح لوالية ثانية، مشيرا إلى أن الرئيس هدف من وراء هذه الخطـوة التـي خلطـت األوراق                   
السياسية، إلى تقديم صرخة احتجاج قوية تهدف باألساس الى إنقاذ عملية السالم وليس التمـرد عليهـا،                 
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د جدا، بالمس باالستقرار الذي تحقق      والسعي لتغيير قواعد عملية السالم، ولو عن طريق التلويح من بعي          
بعد تطبيق االلتزامات الفلسطينية في خارطة الطريق من جانب واحد، وذلك من خالل المطالبة بوضـع                
مرجعية للمفاوضات وتجميد االستيطان تجميدا تاما، عالوة على تحريك الموقـف األمريكـي والعربـي              

  . على المفاوضات منذ أكثر من عاموالدولي بإظهار مخاطر استمرار الجمود الذي يخيم 
بعد مرور عدة أسابيع على إعالن ابو مازن عن نيته، التي كشف عنها الشهر الماضي، يمكن                "وأورد أنه   

القول أن النتائج المتوقعة لها، تدور في إطار تفاعل عربي ودولي وإسرائيلي يتمحور على محاولة إيجاد                
 التركيز على نهاية المفاوضات بدال من بـدايتها، وعبـر           الستئناف المفاوضات، عن طريق   " تخريجات"

وضع أسس ومرجعية تحكمها، تصاغ بصورة يمكن أن يوافق عليها الجانبـان، أو تقـدم علـى شـكل                   
ضمانات أمريكية او دولية للفلسطينيين، أو مبادرات إسرائيلية تدور حول الدولة ذات الحدود المؤقتـة أو                

  ". مبادرات حسن ثقة"
ن كل التفاعالت التي حدثت على إثر اعالن ابو مازن خطوته، تدل على أن الواليات المتحدة                إ: وأضاف

  . األمريكية، وإسرائيل ليستا بوارد االستجابة للطلبات الفلسطينية، وهذا يجعل تنحي ابو مازن مرجحا
عـن قـراره،    واستعرض السيناريوهات المتوقعة خالل الفترة المقبلة، ويتمثل أحدها في عودة الـرئيس             

جراء الضغوط الداخلية والخارجية، دون أن يحقق إنجازا جوهريا، مـع اسـتئناف المفاوضـات وفقـا                 
  . للشروط اإلسرائيلية، ما يمثل انتحارا سياسيا، ألنه سيضعف الرئيس كثيرا، ويفقده مصداقيته أمام شعبه

ة أشهر وربما عام، بمعنى أن      وتعرض إلى أن سيناريو آخر، يتمثل في بقاء الوضع على ما هو عليه لعد             
يستمر الرئيس بعزمه على عدم الترشح، أو يقدم فعال على االستقالة، ولكن يرضى بأن يكـون رئيـسا                  
لتصريف األعمال، إلى حين انتخاب أو تعيين رئيس جديد بانتظار حصول تطورات إن كان على صعيد                

ذا وضعا متعبا، إال أنه يـستمد قوتـه مـن           المفاوضات، أو إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، وإن كان ه        
  . صعوبة اختيار رئيس جديد

وبالنسبة إلى السيناريو الثالث، فبين أنه يكمن في أن يتراجع الرئيس عن قراره، بعد أن يحـصل علـى                   
رغم أن هذا مستبعد، ولكن في حال حدوثه        "إنجاز سياسي جوهري يسمح باستئناف المفاوضات، مضيفا        

س، خاصة على الصعيد الداخلي، وسيجعله قادرا على المضي قدما إلجراء انتخابـات             فإنه سيقوي الرئي  
  ". سواء وافقت حركة حماس أو لم توافق عليها، وعلى ترميم منظمة التحرير

وحول السيناريو الرابع، فأشار إلى أنه يتمثل في أن تتدهور األمور الى حد اندالع انتفاضة ثالثة، يمكـن                  
انهيار السلطة، وتحويل ملف القضية الفلسطينية الى األمم المتحـدة، مـا سـيفتح              أن تؤدي الى حل أو      

الطريق نحو وضع استراتيجية فلسطينية جديدة وبديلة، عن استراتيجية المفاوضات كخيار وحيد، وسينشأ             
طة فالسل. عنه فراغ جديد سيمأله الصراع والمواجهة، وحذر من مغبة التقليل من احتماالت هذا السيناريو             

أحد افرازات عملية السالم والمفاوضات واتفاق اوسلو، لذا من المحتمل أن تنهار إذا انهارت المفاوضات               
  . واالتفاقيات، مع أن من المبكر نعي ودفن المفاوضات

وتطرق إلى الورقة المصرية والمصالحة الوطنية، الفتا إلى أنه ال يمكن إسقاط احتمال أن توقع حمـاس                 
إن توقيع الورقة المصرية، يحسن الوضع      "ية من الحسبان، رغم صعوبة ذلك، مضيفا        على الورقة المصر  

الداخلي، ويرفع من احتمال اللجوء إلجراء االنتخابات في نهاية شهر حزيران القادم، ولكن هـذا األمـر                 
، ألن إسرائيل ستفكر عدة مرات قبل أن توافق على إجراء انتخابات من شـأنها               "غير مؤكد وال مضمون   

  . قوية الموقف الفلسطيني وإنهاء االنقسامت
الورقة المصرية ال تقدم حال، بل تمثل محاولة للتعايش مع األمر الواقع، بدليل أنهـا تجاهلـت                 : وأضاف

مسألتي البرنامج السياسي وتشكيل حكومة وحدة أو وفاق وطني، ودون االتفاق على هاتين المسألتين من               
وء لالنتخابات لحل مسألة االنقـسام، أو إمكانيـة تحقيـق مـصالحة             الصعب تصور إمكانية القبول باللج    

  . حقيقية
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توقيع الورقة المصرية، على صعوبته البالغة، هو األمر المتاح، رغم أنها لن تقود الـى               "وأشار إلى أن    
مصالحة  حقيقية سريعة، بل يمكن أن تكون مدخال السـتمرار الحـوار والجهـود المبذولـة لتحقيـق                   

لتي يجب أن تقوم اآلن، على أساس وضع استراتيجية جديدة قادرة على تحقيـق األهـداف                المصالحة، ا 
الوطنية، وبديلة عن استراتيجية المفاوضات الثنائية، كأسلوب وحيد لحل الصراع، وعن سياسة الرهـان              

  ". على اإلدارة األمريكية
  23/11/2009مركز بدائل، 

  
   اآلخرمشاريع إسرائيلية للتسوية الواحد منها تلو .51

  بشير موسى نافع. د
  . فجأة، وإذا العقل السياسي اإلسرائيلي يمطر الفلسطينيين والعالم بمشروع تلو اآلخر للتسوية
تقليدياً، كـان   . هذا، بالطبع، تطور جديد في سياق الصراع على فلسطين وفي المسار التفاوضي للتسوية            

ب اإلسرائيلي يعمل على تفريغ هذه المبادرات من        الجانب العربي هو الذي يتقدم بمبادرات السالم، والجان       
محتواها، أو تقزيمها، أو إعادة تفسيرها إلى أن يصبح من المستحيل تطبيقها أو قبولها من الجانب العربي                 

  . ـ الفلسطيني
خالل األسابيع القليلة الماضية، تقدم اإلسرائيليون بمشروعين متتاليين للتسوية؛ هـذا، خالفـاً لمـشروع               

الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، الذي ال يبدو أن الضغوط األمريكية قـد اسـتطاعت بعـد                رئيس  
  . إحداث تغيير جوهري في تصوره لألمور

جاء نتانياهو للحكم وقد أعلن بوضوح أن حكومته لن تؤيد إقامة دولة فلسطينية كهـدف نهـائي لعمليـة                   
ن وأيهود أولمرت قد قبال به خالل العقـد الماضـي،           السالم؛ وهو األمر الذي كان كل من إرييل شارو        

ليس من الواضح لماذا يرفض نتانيـاهو فكـرة إقامـة دولـة             . وتبنته إدارة الرئيس جورج بوش االبن     
  . فلسطينية، ولكن بعضاً من اإلجابة تقدم بها ليبرمان، وزير خارجية حكومة نتانياهو وحليفه السياسي

ولة الفلسطينية المستقلة، على المدى البعيد، خطراً أمنياً لصيقاً علـى           من وجهة نظر ليبرمان، ستشكل الد     
الدولة العبرية، كما أن الدولة الفلسطينية ستصبح مركز جذب لفلسطينيي الدولة العبريـة، وقـوة دفـع                 

  . إضافية لهويتهم القومية، مما يشكل تهديداً أكبر الستقرار الدولة العبرية وأمنها الداخلي
لمبررات، فما يطرحه نتانياهو هو حكم ذاتي موسـع للفلـسطينيين، تحـسين ألوضـاعهم               مهما كانت ا  

وألن ثمـة   . االقتصادية واالجتماعية، والتوصل إلى ترتيبات ما لعالقة إدارتهم الذاتية بالدولة اإلسرائيلية          
ن تنتهي عمليـة    إجماعاً غربياً أوروبياً وأمريكياً، قد تم التوصل إليه خالل العقد األخير، حول ضرورة أ             

السالم إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فقد أعربت واشنطن عن معارضتها لتصور نتانياهو، بالرغم من               
  . أن الدافع الغربي يتعلق بحماية إسرائيل من نفسها، وليس مجرد االستجابة للمطالب الفلسطينية

. ، ظاهراً على األقـل    'الذاتي الموسع الحكم  'أدت الضغوط األمريكية إلى أن يتراجع نتانياهو عن خطاب          
ولكن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ما كان له أن يفقد كثيراً من النوم؛ فهو يعرف بالتأكيد أنه سواء أثيرت                  
مسألة االستيطان أو لم تثر، فإن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ليست مرشحة لالنطالق، وإن انطلقت              

  . بها في الظروف الحالية أبعد مما تقدمت في عهد ليفني أولمرتفال يبدو أن باإلمكان التقدم 
ولكن مواقف نتانياهو، على أية حال، لم تترك للرئيس عباس والقيادة الفلسطينية مجاالً للقبول بالـذهاب                

وبالرغم من أن اإلدارة األمريكية وجدت في النهاية أنها ال تستطيع المضي فـي              . إلى قاعة المفاوضات  
د المواجهة مع حكومة نتانياهو بخصوص مسألة االستيطان، وقبلت باالنحناء أمام تـصميم             طريق تصعي 

الحكومة اإلسرائيلية على عدم إيقاف االستيطان كلية، إال أن من الواضح أن العالقات بين إدارة أوبامـا                 
  . وحكومة نتانياهو ليست على ما يرام
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ربت عن موافقتها على الموقف األمريكي الجديـد،        دول السالم العربية، وعلى رأسها مصر واألردن، أع       
ولكـن هـذه الـدول ال تخفـي         . الذي يدعو إلى استئناف المفاوضات من دون الوقف الكلي لالستيطان         

  . امتعاضها من تعامل حكومة نتانياهو مع ملف التسوية
ولم . ائيلية ـ التركية ما ال يقل أهمية، من وجهة النظر اإلسرائيلية، التدهور المستمر في العالقات اإلسر

يكن من الغريب، بالتالي، أن تولد هذه األجواء شعوراً باألزمة في الدولة العبرية، سيما في أوساط الطبقة                 
وهذا، ربما، ما دفع عدداً من األوساط اإلسرائيلية إلى التحرك المحموم لطرح تصورات جديدة              . السياسة
  . للتسوية

حكومة اإلسرائيلية، وبالتحديد من الشخصية القيادية الثانية في حـزب          جاءت المبادرة األولى من خارج ال     
تتمحور خطة موفاز حول التفاوض على إقامـة        . كاديما المعارض، وزير الدفاع األسبق، شاؤول موفاز      

كيان فلسطيني مؤقت على ستين بالمائة من مساحة الضفة الغربية، دون أن يتمتع هذا الكيان بصفة الدولة                
  .  وأن تقوم بين هذا الكيان والدولة اإلسرائيلية عالقات سالم مبنية على األمن المتبادلالمستقلة،

وقد أعرب موفاز عن استعداده للتفاوض حتى مع حركة حماس إن فازت في االنتخابات القادمة وأقـرت            
ـ            . الحكومة التي تشكلها بشروط الرباعية     ة مثل هذا التصور، كما هو واضح، يقترب مـن فكـرة الهدن

  . المؤقتة، طويلة المدى، التي كانت أوساط من حماس قد أعلنتها منذ سنوات
على أن الفارق بين الفكرتين كبير؛ ففي حين بنيت فكرة حماس على أن الهدنة إياها ال تلزم الفلسطينيين                  

ن بأية تعهدات مسبقة، تمس بحقهم في كافة وطنهم، فإن خطة موفاز تقوم أصالً على إلـزام الفلـسطينيي                 
خطة موفاز، تشير بعض الدوائر اإلسرائيلية، ليست أكثر من برنامج انتخـابي، يتعلـق              . بتعهدات كبرى 

بالمنافسة بينه وبين تسيبي ليفني على قيادة حزب كاديما، سيما أن األخيرة، على خطى شـارون، تقـول            
  . بإقامة دولة فلسطينية

معون بيريز، باالشتراك من وزير الـدفاع الحـالي         أما المبادرة الثانية، فجاءت من الرئيس اإلسرائيلي ش       
ويبدو أن هذه المبادرة قد طورت أصـالً بهـدف العالقـات العامـة     . وزعيم حزب العمل، أيهود باراك 

  . وتحسين المناخ المحيط بالدولة العبرية، إقليمياً ودولياً
لي في القاهرة، التي زارها في      ولم يكن غريباً بالتالي أن تكون المبادرة محور محادثات الرئيس اإلسرائي          

تدعو مبادرة بيريز ـ باراك إلى أن تنطلق المفاوضات للتوصل إلى اتفـاق علـى    . مطلع هذا األسبوع
إقامة دولة فلسطينية مؤقتة على نصف مساحة الضفة الغربية، على أن تقوم الواليـات المتحـدة بتقـديم                

ا يمكن أن تصل إليه جولة مفاوضات أخـرى بعـد           تعهدات للجانبين، الفلسطيني واإلسرائيلي، تتعلق بم     
  . سنتين للتوصل إلى تسوية نهائية

يضمن األمريكيون للجانب الفلسطيني، أن تصبح الدولة المؤقتة في التسوية النهائية دولة مستقلة، علـى               
وللجانـب  . 1967حدود دائمة، تضم ما يعادل كامل مساحة الضفة الغربية، وإن لم تتطابق مع حـدود                

  . سرائيلي، تتعهد الواليات المتحدة بأن يقر الفلسطينيون في التسوية النهائية بيهودية دولة إسرائيلاإل
األفق الـذي   . ترفض القيادة الفلسطينية، حتى اآلن، على األقل، أيا من هذه التصورات اإلسرائيلية للسالم            

ة، وذات سـيادة، وال يعطـي       يطرحه كل من نتانياهو وموفاز ال يتضمن إقامة دولة فلـسطينية، مـستقل            
  .  أو ما يعادلها1967الفلسطينيين دولة على حدود 

في الدولـة   ' المؤقت'أما الخطر الذي يراه المفاوض الفلسطيني في مبادرة بيريز نتانياهو فينبع، أوالً، من              
  . دائماً' المؤقت'التي يطرحانها، سيما وأن تاريخ المشرق ينحو إلى أن يصبح 

 توحي سوابق التعهدات األمريكية بالثقة، منذ توقيع اتفاق أوسلو، مـروراً بتعهـدات              من جهة أخرى، ال   
الخطر اآلخر، كما هو معروف،     . أنابوليس، وصوالً إلى انحناء إدارة أوباما فيما يتعلق بملف االستيطان         

يون أنـه   ينبع من مطالبة الفلسطينيين باالعتراف بيهودية دولة إسرائيل، األمر الذي يعـرف الفلـسطين             
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يستبطن تهديداً لوضع الفلسطينيين في الدولة اإلسرائيلية، الذين يزيد تعدادهم عن المليون وربع المليـون               
  . نسمة

التصورات اإلسرائيلية، باختصار، ال توفر مناخاً مواتياً الستئناف عملية المفاوضات، وال توحي باقتراب             
ينيين، وال حتى إن وضعنا فـي االعتبـار ضـعف           الطرفين من تسوية نهائية، مقبولة من عموم الفلسط       

فهل جاء الوقت الذي يعيد فيه الفلسطينيون التفكير في كل          . الوضع العربي وسوابق التراجعات الفلسطينية    
  النهج الذي ساروا عليه منذ توقيع اتفاق أوسلو؟ 

األولى، وتتعلق باالنقسام   . ثمة مسألتان هامتان البد لمن يقرأ الموقف الفلسطيني أن يأخذهما في االعتبار           
الفلسطيني الداخلي، الذي يوصف أحياناً باالنقسام بين فتح وحماس، بالرغم من أنه ليس كذلك في حقيقته،                
وأنه أقرب إلى انقسام بين برامج ومقاربات للعمل الوطني أكثر منه انقساماً بين التنظيمين الرئيسيين في                

ل ضعف خطير، ويشل أي إمكانية لتطـوير برنـامج وطنـي            يشكل هذا االنقسام عام   . الساحة الوطنية 
  . فلسطيني إجماعي

وقد بات واضحاً أن مشروع المصالحة في صيغته المصرية قد وصل إلى طريق مسدود، وينبغي بالتالي                
مثـل إعـادة   . إعادة النظر من جديد في نهج المصالحة، في شروط هذه المصالحة، وفي ما تهدف إليـه      

 تفرضها الحقائق التي تطرحها المسألة الثانية، والمتعلقة بمتغيرات الواقع الذي يحـيط             النظر الجذرية هذه  
  . بالقضية الوطنية

واقعياً، لم يعد من الممكن إنشاء دولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية، بعـد أن وصـل التوسـع                   
لـة، وبعـد أن تحولـت    اليهودي ـ اإلسرائيلي إلى ما وصل إليه، مدناً ومستوطنات وممرات طرق هائ 

القدس الشرقية إلى حي صغير محاصر باالستيطان من كل الجوانب، وبعد أن استقطع الجدار الفاصل ما                
لالستيطان إلى كلمات هامشية خجولـة،      ) وبعض العربية (استقطعه، وبعد أن تراجعت المعارضة الدولية       

تهـدد  ) مهما كانت طبيعة هذا الكيان    (وبعد أن أصبح واضحاً أن تسوية على أساس إقامة كيان فلسطيني            
  . وجود وبقاء الفلسطينيين العرب في الدولة العبرية

ال المصالحة الوطنية يمكن بناؤها على مشروع إقامة دولة فلسطينية، وال الدعوة المتـصاعدة إلطـالق                
  . انتفاضة فلسطينية مدنية وغير مسلحة، يمكن أن تستند إلى مثل هذا المشروع الوهمي

 الفلسطيني للذهاب إلى المفاوضات في ظل الشروط اإلسرائيلية هو قرار صـحيح، بـال شـك؛                 الرفض
. وكذلك هو الرفض الفلسطيني لسلسلة مشاريع السالم التي باتت تتدفق من الدوائر السياسية اإلسـرائيلية              

دة النظـر فـي     ولكن هذا الرفض يصبح موقفاً بال معنى وال أثر ملموسا إن لم تبدأ القوى الفلسطينية إعا               
  . البرنامج الوطني الفلسطيني

ولعل هذا التنافس اإلسرائيلي المتزايد في إطالق مشاريع التسوية يـشير هـو اآلخـر إلـى المخـاوف              
ما يريده اإلسرائيليون هو استمرار االحتالل،      . اإلسرائيلية المتصاعدة مما يمكن أن تتطور إليه األوضاع       

ستمر التوسع االستيطاني في ظل وجود كيـان فلـسطيني مـا؛ أن             دون أن يسمى االحتالل باسمه؛ أن ي      
مـا يمكـن أن     . تستمر السيطرة والهيمنة اإلسرائيلية إلى جانب استقرار وازدهار اقتصاد الضفة الغربية          

يقلب هذا الوضع رأساً على عقب هو وضع نهاية لسلطة الحكم الذاتي، وانطالق النضال من أجل دولـة                  
  .واحدة

  26/11/2009مجلة العصر، 
  

  تواصل حكم حماس في ميزان المصلحة الوطنية .52
  صالح النعامي

باتَ في حكم المؤكد أن تجربتَي كلٍّ من فتح وحماس في الحكم قد انتهتا إلى فشل كبير ومـدوٍّ، وسـواء                     
أسفرت االنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة عن فوز حركة حماس أو حركة فـتح، فـإن المـصلحة                 
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ي الحالتين مرشحةٌ لمزيد من التراجع، ال يمكن لحركة فتح مواصلة الحكم بعدما أفلس البرنامج               الوطنية ف 
، وتهديد أبو مازن باالستقالة هو خير       2006 و 1995السياسي الذي على أساسه خاضت انتخابات عامي        

ة عبـر    عاما من التفاوض هو قضم المزيد من األرض الفلـسطيني          16دليل على ذلك، لقد كانت حصيلة       
االستيطان والتهويد، وفي المقابل ال يتوقع أن تغير إسرائيل واإلدارة األمريكية من سـلوكها، وبالتـالي                

  .ستبقى األسباب التي حدتْ بعباس للتهديد باالستقالة قائمة
لن تكون قـادرة علـى      " فتح"من هنا سواء استقال أبو مازن في النهاية أو ترشح مرة أخرى فإن حركة               

" فتح"مسئولية الوطنية في هذه الفترة تحديدا، حيث إن جميع األسماء التي يتم تداولها داخل حركة                تحمل ال 
لخالفة عباس تتبنَّى نفس توجهاته السياسية، وبالتالي فإن تبوء أيٍّ منها مقاليد األمور خلفًا لـه سـيكون                  

واصلة فرض سياسة األمر الواقع على      وصفةً لتكريس الوضع القائم، وفتح المجال بالتالي أمام إسرائيل لم         
األرض، ال سيما وأن ذهنية كل من عباس والمرشحين لخالفته تستبعد من حيث المبدأ فكـرة التـصادم                  
الواضح مع السياسة اإلسرائيلية، وال مجال هنا لحصر األمثلة الكثيرة التي تؤكد ذلك، ويفتقد أبو مـازن                 

ط الستالبهم لخيار المفاوضات العبثية، بـل بـسبب جملـة           والمرشحون لخالفته األهلية للحكم، ليس فق     
االرتباطات المصلحية لهؤالء مع إسرائيل واإلدارة األمريكية التي تقلّص من قدرتهم على اتخاذ قرارات              

  .مستقلة في صالح الشعب الفلسطيني
 وهـو مـا لـم       طورت نموذجا في الحكم يقوم على الفساد والمحسوبية،       " فتح"من ناحية ثانية فإن حركة      

  .تتمكن من التخلص منه رغم أن فشلها في االنتخابات األخيرة كان بسبب هذا النموذج الفاسد
وفي المقابل، ولألسف فإن حصيلة ثالثة أعوام في الحكم، تدلل على فشل مدوٍّ وصارخ لتجربـة حركـة           

            علـى افتراضـات     حماس في الحكم، لقد شاركت حماس في االنتخابات وشكَّلت حكومتها األولى بنـاء 
  .مضللة ثبت زيفُها، ودفع الشعب الفلسطيني لقاء ذلك ثمنًا باهظًا

لقد سوغت حماس مشاركتها في االنتخابات على اعتبار أنها ال تجري في ظل قيود أوسلو، وإن كان هذا                  
ضع الزعم غير صحيح ابتداء، فإن تجربة الحركة في الحكم دللت بشكل واضح على أن قطاع غزة ال يخ                 

، بل إن إسرائيل بإمكانها ابتكار قيود أخرى أشد وطأة، وتتحكم تل أبيب فـي  "أوسلو"فقط بشكل تام لقيود     
كل شيء في قطاع غزة برا وجوا وبحرا، وخير دليل على ذلك الحصار المفروض منذ أكثر من عامين                  

  .ونصف
نتخابات سيعمل علـى حمايـة خيـار        ولم تؤيد الوقائع على األرض ادعاء الحركة أن مشاركتها في اال          

المقاومة، وقد كان أكبر مصدر للفشل بالنسبة لحماس االفتراض بأنه باإلمكان الجمع بين الحكم ومقاومة               
االحتالل، فالحكم يفرض على الجهة الحاكمة السعي لتأمين متطلبات الحياة الكريمة لمواطنيها عبر تقديم              

ة على تقديم الخدمات تعتمد بشكل أساسي على اإلرادة اإلسرائيلية          الخدمات المختلفة، لكن لما كانت القدر     
، فقد مثل حكم حماس فرصة بالنسبة إلسرائيل لممارسة االبتزاز، فردت علـى             "الحسنة"ونوايا تل أبيب    

عمليات المقاومة بتعطيل الخدمات التي يمكن للحكومة في غزة أن تقدمها، وهو ما أجبر حماس عمليـا                 
  .مقاومةعلى وقف ال

وعلى الرغم من أن حماس لم تتنازْل عن أي من الثوابت الوطنية، إال أن وجودها في الحكم وفَّر بيئـة                     
بتحـريض مـن    -مناسبة لتحلل قيادة السلطة من مزيد من الثوابت الوطنية، وإن كانت قيـادة الـسلطة                

ن وجود حماس في الحكـم       هي المسئولة بشكل أساسي عن االنقسام الداخلي، فقد بات واضحا أ           -دايتون
دفع فريق التسوية لالرتماء في أحضان اإلسرائيليين، وعلى سبيل المثال فقد كان التنسيق األمنـي بـين                 
إسرائيل والسلطة على قدمٍ وساق منذ أن تشكلت السلطة، لكنه قطع شوطًا هائلًا مـع حـدوث االنقـسام                   

مخاطر التي تتعرض لها القضية الوطنية، ال سيما        الداخلي، وبسبب االنقسام الداخلي لم يعد أحد يتصدى لل        
  .القدس والالجئين واألسرى وغيرها
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ومن المضحك والمبكي في آنٍ أنه في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تصادر أراضـي الـضفة وتهـود                   
  !!القدس كان ممثلو جميع الفصائل منشغلين في جدل بيزنطي حول نظام االنتخابات، نسبي أم دوائر

ا كان هناك انقسام، فإن الحديث عن انتفاضة ثالثة هو محض أوهام، ولو كان االنقـسام الـداخلي                  وطالم
  . لما اندلعت انتفاضة األقصى2000على هذا الحال عام 

  .إذن فإن وجود حماس في الحكم أفرز بيئةً غير حاضنة للمقاومة وااللتزام بالثوابت الوطنية
تخابات بناء على افتراض مفاده أن العالم العربي سيوفر عمقًا          في نفس الوقت لقد شاركت حماس في االن       

استراتيجيا لقطاع غزة، وقد كان من الخطل االنطالق من هذا االفتراض على اعتبار أن تحمس األنظمة                
العربية إلفشال تجربة حماس في الحكم ال يقّل عن تحمس إسرائيل لذلك، فآخر ما يعني األنظمة العربية                 

  .خوان المسلمون في الحكم، وهي التي تناصبهم العداءأن ينجح اإل
رغم كل ما تقدم، فإنه يبدو أن هناك مخرجين ال ثالث لهما من هذا الواقع الْمزري، األول يتمثل في حّل                    
السلطة الفلسطينية وإعادة خلط األوراق من جديد وبشكل تام، لكن هذه الخطـوة تحتـاج إلـى توافـق                   

  .عن أنها قد تشتمل على مخاطرة كبيرة وغير محسوبةفلسطيني كامل، ناهيك 
أما الخيار الثاني فيتمثل في إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني من خالل كسر ثنائية حمـاس فـتح           
الضارة عبر تشكيل ائتالف وطني فلسطيني عريض يضم كل الفصائل والشخصيات المستقلة والجمعيات             

 التي تعترض على مشروع المفاوضات العبثية، وفي نفس الوقـت معنيـة             األهلية والفعاليات الجماهيرية  
بتقليص المسوغات المستخدمة لمواصلة فرض الحصار على الشعب الفلسطيني، وبإمكان هـذه القـوى              
االتفاق على برنامج وطني توافقي، يهدف إلى إفشال أي محاولة إلعادة انتخاب أبو مـازن أو أي مـن                   

  .وضمان فوز رئيس جديد للسلطة يعيد االعتبار للثوابت الوطنيةفريق التسوية بأي ثمن، 
في نفس الوقت فإن االئتالف الوطني يضمن تغيير التركيبة الحالية للمجلس التشريعي، وتشكيل حكومـة               
جديدة، ويمنح حماس الفرصة لتقليص مشاركتها في الحكم، والذي ال خالف علـى أن ارتفـاع وتيـرة                  

   ـا أن تنـشغل              مشاركة الحركة فيه يمسبالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، فقد كان خطًأ كارثي 
  .حماس بمشروع الدولة تحت ظّل االحتالل

  26/11/2009اإلسالم اليوم، 
  

  !السالم مرتبط بالقدس والحرب بقنبلة إيران .53
 هدى الحسيني

صورة . رام اهللا وتل أبيبصورتان يعطيهما محدثي، المصدر السياسي الغربي، العائد من زيارة شملت 
 .قاتمة جدا وصورة متفائلة محدودة، هي نوع من التحدي أو الصراع مع المجهول

تبدأ بأن ال حل سياسيا قريبا، ولكن من غير الضروري أن تبقى األمور مرهونة » المتفائلة«الصورة 
.  يكون اقتصادها قويابالحل السياسي، وإذا أراد الفلسطينيون دولة مستقلة وحرة وديمقراطية يجب أن

على الدعوة إلى تعاون اقتصادي مع ) حكومة وقطاع خاص(وهناك إجماع بين كل الفئات اإلسرائيلية 
الفلسطينيين، ففي رأيها ليست هناك صلة مباشرة ما بين السياسة واالقتصاد عكس الحال لدى الطرف 

 .الفلسطيني، حيث االرتباط قوي بين االقتصاد والسياسة
ن غرفة التجارة والصناعة اإلسرائيلية ـ الفلسطينية، حيث التعاون قائم بين الحكومة حدثني ع

 ألف فلسطيني 14هناك أكثر من . اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية ورجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين
 وهذا عبارة عن تصريح دخول إلى كل إسرائيل، أما نوع» بيزنس مان كارد«لديهم ما يسمى بالـ

األعمال التي تهم الفلسطينيين فهي البرمجة والتكنولوجيا العليا، بيع المواد الغذائية والزراعة، فالسوق 
من االقتصاد الفلسطيني مرتبط بالتجارة مع % 65الفلسطيني مرتبط بشكل كامل بالسوق اإلسرائيلي، 
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ئيلية بعد أميركا وقبل االتحاد إسرائيل، ثم إن السوق الفلسطيني يحتل المرتبة الثانية للصادرات اإلسرا
 .األوروبي

حاليا يجري تدريب الفلسطينيين في الشركات اإلسرائيلية لنقل الخبرة إلى شركائهم الحقا، وليتمكنوا من 
خلق قطاع تكنولوجيا عليا خاص، فهذا الفرع هو األسهل ألنه ال يحتاج إلى مصانع أو تمويل كبير، بل 

فيه أوفر من ذلك في الصناعات التقليدية كاأللبسة واألحذية، وهناك دعم إلى الخبرة والمعرفة، والكسب 
 .أميركي لهذه المشاريع

كما يجري بناء مدن صناعية، هناك مشروع فرنسي في بيت لحم ومشروع ياباني في أريحا ومشروع 
والخليج ألماني في جنين، ويقوم مشروع أريحا حول الزراعة وتصدير البضائع الفلسطينية إلى األردن 

والحقا إلى أميركا، وهناك اهتمام كبير من الدول المانحة بأن تكون المناطق الصناعية هي الرائدة 
 .لالقتصاد الفلسطيني

وأسأل محدثي عما إذا كانت المراهنة أن يخرج من صفوف االقتصاديين الفلسطينيين زعماء سياسيون، 
يعطي مثال سالم فياض رئيس الوزراء . مح بذلكينفي األمر ألن األوساط السياسية الفلسطينية ال تس
 .الفلسطيني ويتساءل عن تأثيره على السياسة الفلسطينية

هناك عوامل كثيرة تلعب دورا في السياسة الفلسطينية، هناك المنظمات الكثيرة، التيارات الداخلية في 
 .»إن عالقات محمود عباس بسالم فياض متوترة«حركة فتح ثم 

اهللا، حيث األجواء فيها مشجعة واألوضاع هادئة، وال شعارات على جدران شوارعها، يخبرني عن رام 
ناسها يريدون إعطاء فرصة لالقتصاد وكل التوقعات تشير إلى أن االقتصاد الفلسطيني سيكون أفضل هذا 

ية ويقول إن كل الدول المانحة والمجتمع الدولي يثقان بقدرات سالم فياض لبناء دولة فلسطين. العام
من يقول إن فياض قد يكسب «و. لكن المشكلة تدور حول مكانته داخل الجبهة الفلسطينية الداخلية. مستقلة

 .»االنتخابات إذا جرت اآلن وخاضها بكتلة سياسية جديدة؟ هو لم يحظ بدعم في االنتخابات الماضية
ود عباس الساحة ماذا سيحدث عندما سيغادر محم: المشكلة األخرى التي على األبواب اآلن هي

 الفلسطينية بعد ثالثة أو أربعة أشهر؟ وماذا إذا قرر سالم فياض االستقالة؟
يتردد اسم مروان برغوثي، هذا إذا ُأفرج عنه، يقول محدثي، إن وزراء وسياسيين إسرائيليين يزورون 

خرى بأنه ال برغوثي في السجن، وإن هناك فئة داخل إسرائيل ترى أنه األفضل للمفاوضات، وترد فئة أ
 .يمكن إطالق سراحه ألنه سيعود إلى الكفاح المسلح

يقول إن تساؤل إسرائيل حول ما يريده الفلسطينيون يعود إلى الجدال داخلها عما ستكون عليه حدود 
المدينة القديمة، األحياء المسيحية : يطرحون. »هناك جدال حول تعريف حدود القدس«. القدس العربية

ماذا : يواصلون. »ماذا بالنسبة إلى الحي األرمني فهل سيكون داخل الحدود الفلسطينيةلكن «واإلسالمية 
، وإسرائيل لن تعيد حائط 1967سيحل بحائط المبكى الذي كان تحت السيطرة األردنية حتى عام 

افق الفلسطينيون يريدونها لهم، الفاتيكان غير مو. ثم هناك مشكلة السيادة على األماكن المقدسة. المبكى
على ذلك في ما يتعلق باألماكن المقدسة المسيحية، يفضل التدويل، وإسرائيل ترفض التدويل، أيضا أين 

) حي عربي(ستكون العاصمة الفلسطينية أبو ديس أو القدس العتيقة، وهل سيكون أبو ديس وسور باهر 
 .داخل حدود القدس أو خارجها في الدولة الفلسطينية

عيم في إسرائيل، باستثناء ايهود باراك، قال إن القدس لن تقسم، فإنه شعر يقول محدثي رغم أن كل ز
بأن ال مشكلة إسرائيلية في التنازل عن أبو ديس أو األحياء العربية في القدس العتيقة، لكن هل سيقبل 

 الفلسطينيون بهذا الحد فقط؟
يين دار حول الرغبة الفلسطينية ويبدو أن ما سمعه المصدر الغربي خالل جلساته مع المسؤولين اإلسرائيل
فإن لألردن دورا مميزا، وهذا «في السيادة على الحرم الشريف في حين أن هناك مصالح عربية أخرى، 

من هو رئيس لجنة القدس؟ وجاء : ، كما أنه سئل»معترف به في اتفاقية السالم بين األردن وإسرائيل
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هناك أيضا : قبل القدس فيعود إلى السعودية، وقيل لهملك المغرب، أما القرار النهائي حول مست: الجواب
 وجهة النظر اإلسالمية، فالعرب ليسوا كل المسلمين؟

وأسأله عن خلفيات الموقف ضد الرئيس األميركي باراك أوباما؟ يقول إن هناك عدة أسباب، والسبب 
، كذلك وجهة نظره »ويبدو أن جذوره اإلسالمية لعبت دورا«الرئيسي أنه ديمقراطي وليس جمهوريا، 

بالنسبة إلى الشرق األوسط، وهل هو متعاطف مع إسرائيل، فالرئيس السابق جورج دبليو بوش كان 
 .تعاطفه شخصيا مع إسرائيل

لم تشعر إسرائيل بارتياح إلى الخطاب الذي ألقاه أوباما في القاهرة، يضاف إلى ذلك موقفه من األزمة 
لماذا يريد أوباما الحوار مع إيران ويرفض تهديدها علنا، وهل يريد يقول محدثي إنهم سألوه، . اإليرانية

شعر أن التوتر قائم . التفاوض معها إلى ما ال نهاية، ثم لماذا يريد االنفتاح على سورية من دون سؤال
أن العالقة اإلسرائيلية مع «: ، ويضيف»لكن لم تصل العالقات إلى حائط مسدود«بين تل أبيب وواشنطن 

. » مرتبطة بنتائج االنتخابات الرئاسية المقبلة، هي تراقب اآلن انهيار شعبية أوباما داخل أميركاأميركا
إن العالقات بين إسرائيل وأميركا أرسخ مما يعتقد العالم العربي، فهي : ويردد المسؤولون اإلسرائيليون

والتاريخ والتشابك في غير مبنية على شخصية الرئيس، إنما على المؤسسة األميركية وعلى المصالح 
 .الحضارات

نعم، كما أنه الحظ أن اإلسرائيليين ال يريدون االنسحاب : إذن مشكلة المستوطنات ستتفاقم، أسأله، يجيب
 .من الجوالن، فالتفكير اإلسرائيلي بالنسبة إلى معادلة السالم تغير بشكل جذري

الحظ . 1974 هذا المفهوم، منذ عام الهدوء صار يعني السالم وهناك سالم على جبهة الجوالن، حسب
أن هناك فئة إسرائيلية كبيرة ال تدعم السالم مع سورية مقابل االنسحاب من الجوالن، وفي المقابل هناك 
فئة مستعدة لدعم االنسحاب من الجوالن شرط أن تقطع دمشق تحالفها مع طهران ليحل بين إسرائيل 

تقطع سورية عالقتها نهائيا مع إيران، تنسحب إسرائيل : باختصار. وسورية سالم بارد كالقائم مع مصر
هذا ما أبلغته إلى تركيا وإلى فرنسا وأيضا إلى الرئيس البرازيلي لوال دي سيلفا الذي أبدى . من الجوالن

 .استعداده للعب دور الوسيط
سبب أن وال» ستكون هناك حرب جديدة في المنطقة«هنا يعطيني محدثي الصورة القاتمة، مؤكدا أنه 

إيران ليست تسويق بنيامين نتنياهو، اإلسرائيليون على قناعة تامة بأن . المشكلة اإليرانية كبيرة جدا
لن تقبل بمحرقة ثانية، لن تقبل بهذا السيناريو من دون القضاء «إيران تريد القضاء على إسرائيل، وهذه 

 .»على عدوها، ولو جرى تصفية كل اإلسرائيليين
هناك عدة نماذج مطروحة، منها : أال يوجد خيار آخر؟ أسأل، يجيب. »جوج ومأجوجيأ«ذكّروه بحرب 

لكنه يضيف، أن كل المسؤولين اإلسرائيليين الذين . النموذج السوفياتي ـ األميركي أي الردع المتبادل
. »ما معنى هذا، لكل فريق تفسيره«: التقاهم أكدوا أن إيران لن تصل إلى امتالك السالح النووي

يقول إن إسرائيل تعلمت من تجربة الحرب . لقناعة اإلسرائيلية أنها وحدها ستحل المشكلة الخطيرة هذهوا
في استعداداتها لمواجهة إيران، . هي تريد ترك مشكلة حزب اهللا على عاتق لبنان. 2006في لبنان عام 

قد تقضي إسرائيل على . ةإنها متورط«لن تفعل في لبنان ما تفعله قوات التحالف في أفغانستان والعراق 
، بأن حياة الجندي أغلى من حياة 2006لكنها ما عادت تفكر، كما في حرب . لبنان، إنما الشيعة سيبقون

إذا اعتدى حزب اهللا على إسرائيل بإطالق الصواريخ مثال، أو اغتيال شخصية إسرائيلية في . المدنيين
لمقبلة، أما حزب اهللا فإنه سيترك لبنان وحده التركيز واالستعداد للحرب ا. الخارج سيكون هناك رد

 .»يتخبط بمشكلته
يمكن أن تكون حركة فتح : مع حديثه عن الحرب المقبلة المحتملة، يعود محدثي إلى الفلسطينيين، يقول

أنهت وظيفتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وقد يبرز العب آخر، لكن ال أحد في إسرائيل يصدق 
 إلى اتفاق سالم قريب، ال مع الفلسطينيين وال مع سورية، والتجربة اللبنانية ال تشجع باحتمال الوصول
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إذن الرابح السعيد هو إيران، حتى وقوع الحرب أو حتى موعد : أقاطعه قائلة.. على الدولة الواحدة كحل
  .االنتخابات الرئاسية األميركية؟ يوافق

 26/11/2009الشرق األوسط، 
  

  !! فياضمجازفة .54
  ل عمرونبي

يعجبني أداء الدكتور سالم فياض، ويشدني الى الرجل انتقاله السلس من خبير فني تقلد مناصب رفيعـة                 
ثـم  ".. الماليـة .. "في دنيا المال واألعمال والمؤسسات المصرفية الكبرى الى وزير نوعي، وأي وزير             

  .ته عند رئاسة الحكومةاقتحامه وضعا سياسيا تمثيليا، بدأ بخوض االنتخابات التشريعية، و لم ين
وخالل عمله الميداني، رسم الدكتور سالم لنفسه صورة الشخصية الشعبية، وال اريـد اسـتخدام كلمـة                 

  .الزعيم الشعبي، كي ال يتحسس كثيرون مسدساتهم
والدكتور سالم ، الذي ال تنقصه الخبرة السياسية إلى جانب خبراته التخصصية األخرى، يقـوم بعمـل                 

تمع، فنحن بأمس الحاجة لتطوير وسائل حياتنا، وفي الوقت ذاتـه، تـوفير مرتكـزات    ضروري لنا كمج 
سقط من اولويات أهدافه    ]راسخة لصمودنا الوطني، من خالل تكريس قوة شعب يصارع خصما قويا لم             

  .إنهاء الظاهرة الوطنية الفلسطينية لمصلحة أي شيء آخر ال معنى له مهما كثرت مسمياته
 سالم عن ان عمله في مجال التنمية، هو نوع مبتكر من أنواع العمل الكفـاحي علـى       لقد أفصح الدكتور  

  .الطريق إلى الحرية واالستقالل
وأعجب به العالم، إال أن الفكر الجهنمي الـذي أسـسه خـصوم الـشعب               . وهذا أمر أحبه الفلسطينيون   

طرا ينبغي التنبيه إليه، ووضـع    الفلسطيني، وفي مقدمتهم االحتالل، يرى في هذا النمط الكفاحي الجديد خ          
الخطط الكفيلة بمنعه من بلوغ أهدافه الحقيقية، وضغط هذه األهداف، تحـت سـقف الحلـول المناسـبة                  
لالحتالل، وليست الحلول المناسبة على المدى المتوسط والبعيد لشعب ما يـزال فـي مرحلـة التحـرر          

  .الوطني
بقوة التصميم واألمر الواقع والدعم الـشعبي والـدولي،         ان التنمية، بمعنى وضع اساسات الدولة المقبلة،        

ينبغي ان يرافقها، جهد مدروس وخالق، لصياغة األفق السياسي الذي ال يوفر فحسب مزيدا من الـدعم                 
 الذي يجعـل     -لمشروعات التنمية على أهمية ذلك، وانما يوفر أيضا مزيدا من التقدم نحو الحل السياسي             

  .هرية نحو دولة مكتملةمن أساسات الدولة خطوة جو
  :وهنالك أمران، واحد جيد، واآلخر ليس كذلك يقفان مع أو ضد فياض

األول، هو أن مهمة فتح المجال السياسي لتأسيس الدولة، ووفق اتفاقية اوسلو، أو وفق كل االعتبـارات                 
 توفر شـهادة    هي مهمة منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي فان على الرجل أن يبني وعلى المنظمة أن             

  .الطابو للبناء، أي االعتراف اإلسرائيلي أوال ثم الدولي أخيرا
والثاني، هو مصادفة التوغل في عملية التنمية وبناء أساسات الدولة، مع طرح نتنياهو الذي يستبعد الحل                

مور السياسي لمصلحة الحل االقتصادي، وهذا من شأنه أن يسبب حرجا لفياض ولرؤيته إذا ما التبست األ               
بفعل الطروحات اإلسرائيلية، والترويج المبالغ فيه لها، كحل عملي يتفـادى معوقـات الحـل الـسياسي         

  .الصعب
ولكي نفلت جميعا من المحاذير الحقيقية والمفتعلة، فال مناص من تحصين تجربة الدكتور سالم بغـالف                

 هدفا بحد ذاتـه، قـد يقـول      سياسي قوي، يجعل من التنمية خطوة فعالة نحو االستقالل الوطني، وليست          
  .اإلسرائيليون إن سماحهم به، هو البديل الموضوعي عن الدولة واالستقالل

ذلك يتطلب أول ما يتطلب، ترميم واصالح الحاضنة التي تنمو فيها خياراتنا واجتهاداتنا، وهي منظمـة                
  .ين المنظمة والسلطةالتحرير الفلسطينية، مع وضع الضمانات القانونية والسياسية لعالقة تكاملية ب
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إن ضعف منظمة التحرير، وتراجع دورها القيادي في حياتنا السياسية يظهر تفاوتا غير صحي في األداء                
وتراجعا اكثر تسارعا في الوتيرة الـسياسية، وهنـا       . والمردود، إذ نرى تقدما متسارعا في وتيرة التنمية       

بة البناء والتنمية ودولة األمر الواقع في مهب        يكمن المحظور الذي نخشاه جميعا، والذي يضع حتما تجر        
إن لم أقل إعادة األمور إلى نقطة الصفر، مثلما حدث يوم أعلنت اسرائيل الحرب على الـسلطة،                 . الريح

  .وقوضت معظم مؤسساتها وركائز قوتها بال هوادة
العملـي للدولـة    ان هذا الذي نخشاه، يجب أن يكون حافزا للمضي قدما في عمليات التنمية والتأسـيس                

المنشودة، وأن نوفر لهذه التجربة المميزة وتائر قوة داخلية وخارجية راسخة، من دون ان تغيـب عـن                  
  .بالنا، حتمية توفير انسجام منطقي بين وتيرة التنمية ووتيرة التقدم في المشروع السياسي

 ومقومـات الوحـدة     مع ترسيخ مرتكزات  . واذا كان ترتيب وضع منظمة التحرير، كاطار سياسي وطني        
الوطنية هو شرط فلسطيني بديهي للنجاح في أي شيء فإن ترسيخ منظومة تحالفية واضحة وملزمة، مع                

 ان كل دعـم تتلقـاه،       -الدول المانحة والداعمة أضحى شرطا ضروريا لحماية التجربة وتفعيل مردودها         
دوليـا فرديـا أو جماعيـا،       وانما التزامـا    . يجب أن ال يكون مجرد تبرع من دول غنية لشعب منكوب          

بمشروع استقرار حيوي في الشرق األوسط، يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية الحديثة وليس إلى مجـرد                
  .تنمية ال أفق لها وال حماية

لقد اخطأ العالم حين سمح إلسرائيل بتدمير منشأت ومؤسسات السلطة، بعد سنوات قليلة مـن والدتهـا،                 
  . مرة أخرىوينبغي ان ال يتكرر الخطأ

فاسرائيل إن اعتمدت في الماضي، الطائرات والدبابات لتدمير الحلم الفلـسطيني، مـن خـالل تـدمير                 
مؤسسات السلطة الوطنية، فانها اآلن تعتمد سلوكا مزدوجا يقوم على أساس تضييق هامش نمـو الحلـم                 

لتدميره بالقوة العـسكرية،    الفلسطيني باالستيطان واقتراح الحلول الجزئية والسطحية، مع جاهزية دائمة          
  .حين اللزوم

ان واقعنا الحالي، ولنتحدث هنا بصراحة، ال يوفر لتجربة البناء ودولة األمر الواقـع مـا تحتـاج مـن                    
حمايات وطنية واقليمية ناجعة، فلننتبه قبل فوات األوان لحالنا، علنا نخرج من دوامة الجري على خـط                 

  .د نقطة البدايةوال نعرف متى نجد أنفسنا عن.. دائري 
  26/11/2009الغد، األردن، 
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