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 .1العاهل األردني يبحث وعباس في رام اهلل مستقبل المفاوضات والدولة والعالقة مع حماس
نشرت الشرق األوسط ،لندن 2111/11/22 ،مف راـ اهلل ،أف العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني ،أبمغ
الرئيس الفمسطيني محمود عباس ،أبو مازف ،في مقر األخير في راـ اهلل ،دعمو الكامؿ لممصالحة مع
حماس ،برغـ االعتراضات اإلسرائيمية واألميركية.
وناقش الممؾ ،الذي وصؿ راـ اهلل أمس في زيارة سريعة ونادرة ،وىي األولى منذ تولي أبو مازف رئاسة
السمطة في يناير (كانوف الثاني)  ،5002واستمرت لساعات ،مسائؿ مختمفة تتعمؽ بالمصالحة مع حماس،
ومستقبؿ المفاوضات ،والطمب الفمسطيني في مجمس األمف ،ومصير السمطة الفمسطينية برمتيا .وقاؿ كبير
المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات ،لػ«لشرؽ األوسط»« :إف اليدؼ مف زيارة العاىؿ األردني ،ىو
إظيار الدعـ الكامؿ لمقضية الفمسطينية والمواقؼ المختمفة».
وأضاؼ« :لقد أظير (الممؾ) دعمو لجميع المواقؼ الفمسطينية المتعمقة بالمفاوضات مع إسرائيؿ ،وضرورة
وقؼ االستيطاف واالعتراؼ بالمرجعيات قبؿ استئنافيا ،والموقؼ مف الحصوؿ عمى عضوية الدولة في
مجمس األمف ،والتحرؾ نحو المصالحة الداخمية».
وقاؿ العاىؿ األردني لمرئيس الفمسطيني« :في كؿ رحالتي القادمة إلى العالـ سأركز عمى الحؽ الفمسطيني
في كؿ ىذه المسائؿ».
ونقؿ عريقات عف الممؾ عبد اهلل تأكيده ألبو مازف «نحف ىنا لمدعـ والتأييد ،لدعـ إقامة الدولة الفمسطينية».
وأضاؼ« :كما قاؿ حينما قمده الرئيس وساـ القدس ،إف إقامة الدولة الفمسطينية مصمحة أردنية عميا».
غير أف زيارة العاىؿ األردني لـ تتوقؼ عند مناقشة مصير المفاوضات مع إسرائيؿ والمصالحة مع حماس،
واقامة الدولة وحسب ،بؿ ناقشت أيضا ،مستقبؿ السمطة الفمسطينية نفسيا .وأكدت مصادر لػ«لشرؽ
األوسط» ،أف الممؾ سأؿ عف مستقبؿ السمطة ومدى جدية إمكانية حميا أو انييارىا في ظؿ الظروؼ
الراىنة .وقاؿ عريقات ردا عمى سؤاؿ حوؿ ىذا األمر« :الرئيس أكد لجاللة الممؾ أف ال نية لحؿ السمطة،
وال الستقالتو أيضا» .وأضاؼ« ،أبمغو أف المطروح عمى طاولة البحث ،سؤاؿ :إلى أيف نحف ذاىبوف».
ووصؿ الممؾ عبد اهلل الثاني إلى راـ اهلل ظي ار عمى متف مروحية عسكرية ،ىبطت في مقر الرئاسة بمدينة
راـ اهلل ،حيث كاف في استقبالو الرئيس الفمسطيني ،ومسؤولوف كبار ،قبؿ أف يستعرض الزعيماف ،حرس
الشرؼ الذي اصطؼ لتحيتيما ،فيما عزؼ السالماف الوطني الفمسطيني والممكي األردني.
واستمر لقاء الزعيميف نحو ساعتيف ،ووصؼ أبو مازف زيارة عبد اهلل الثاني إلى فمسطيف ،بػ«العظيمة»،
وقاؿ بعد توديعو لمصحافييف« :إننا نقدرىا وسنحفظيا لألبد في نفوسنا ونفوس األجياؿ القادمة ،وانيا عزيزة
عمى قموبنا جدا ،ومبادرة كريمة في ىذا الوقت».
وقاؿ أبو مازف« :المقاء يأتي استكماال لمحوار بيننا ،خاصة أف الممؾ سيسافر إلى أوروبا وأميركا ،فيما نحف
سنقوـ ببعض الجوالت العربية فيما يتعمؽ بقضايا المصالحة وغيرىا».
وتحدث أبو مازف عف التقارب األردني مع حركة حماس ،قائال :إنو مع ما يقرره األردف في ىذا الشأف،
وأضاؼ« :المممكة األردنية الياشمية مممكة ليا سيادتيا وحقوقيا وسياستيا ،ونحف مع المممكة فيما تراه
مناسبا ليا ،دوف تحفظ .إف تنسيقنا يصؿ إلى ىذا الحد ،وما يقولو األردف في سبيؿ مصالحو نحف نؤيده
مائة في المائة».
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وردا عمى سؤاؿ حوؿ المفاوضات ،جدد أبو مازف القوؿ :إنو «إذا أوقفت إسرائيؿ االستيطاف واعترفت
بالمرجعيات الدولية فنحف جاىزوف لمعودة إلى المفاوضات ،وىذه ليست شروطا مسبقة وانما التزامات
واتفاقات بيننا وبيف اإلسرائيمييف ،لذا في الوقت الذي يقبموف بيذا نحف جاىزوف».
وأردؼ« :عمى أي حاؿ ال يوجد بوادر حتى اآلف تشير إلى قرب استئناؼ المفاوضات».
ومف ج يتو ،أكد وزير الخارجية األردني ناصر جودة ،أف قضية فمسطيف تحظى بدعـ أردني مطمؽ وأف قياـ
دولة فمسطينية عمى حدود الرابع مف يونيو (حزيراف) لعاـ  7691مصمحة أردنية عميا.
وأضاؼ جودة خالؿ مؤتمر صحافي مشترؾ مع وزير الخارجية رياض المالكي ،بمقر الرئاسة براـ اهلل« :لقد
جرى حديث شامؿ وموسع غطى الجوانب كافة ،وىذا نابع مف الحرص المشترؾ وفي إطار التشاور
السياسي».
وجدد جودة الدعـ األردني المطمؽ والكامؿ لمقضية ،ولعودة الحؽ مف خالؿ المفاوضات التي تعالج كافة
قضايا الحؿ النيائي ،القدس والمياه والالجئيف والحدود واألمف .وقاؿ« :كؿ ىذه القضايا األردف معني بيا
وىو األقرب لفمسطيف وقضيتيا ولنا مصمحة أردنية عميا بقياـ الدولة المستقمة».
وتحدث جودة عف مواقؼ األردف مف قضايا مختمفة .وقاؿ فيما يخص المفاوضات« :موقفنا يصب في اتجاه
أف تجرى مفاوضات مباشرة ،ىذا ىو اليدؼ الذي نريد أف نصؿ إليو ،ألف ىذا ىو الذي سيضمف قياـ
الدولة مف خالؿ معالجة شاممة لكؿ قضايا الحؿ النيائي».
غير أنو أكد عمى ضرورة وقؼ االستيطاف واالعتراؼ بمرجعيات السالـ قبؿ بدء المفاوضات ،وقاؿ« :عمى
الجميع وخاصة إسرائيؿ أف تمتزـ بيا» .وتابع« :الحؿ يجب أف يستند لقياـ الدولة عمى أساس خطوط 4
يونيو  ،7691مع تبادالت في األراضي يتفؽ عمييا حسب نتائج المفاوضات بيف الطرفيف ،ىذا موقفنا؛ حؿ
الدولتيف وقياـ دولة عمى حدود  ،7691أما االستيطاف فيجمع العالـ عمى أنو غير شرعي وغير قانوني،
وىناؾ جممة مف الق اررات الدولية بيذا الخصوص .كما أف فتوى المحكمة الدولية بخصوص جدار الفصؿ
تحدثت عف أف االستيطاف غير شرعي ،ونعتقد أف المفاوضات وتسريع وتيرة التفاوض حوؿ موضوعي
األمف والحدود مف شأنو أف يضع حدا لالستيطاف».
أما فيما يخص المصالحة ،فقاؿ« :إف القوة تكمف في وحدة الصؼ الفمسطيني ،نعـ سيادة الرئيس أطمع
الممؾ عمى المقاء مع حركة حماس ومع خالد مشعؿ ،وخارطة الطريؽ التي سيضعونيا لمعالقة بيف حركتي
فتح وحماس في المرحمة المقبمة .ىناؾ حديث عف زيارة مشعؿ إلى األردف لـ نتطرؽ إليو اآلف ،األردف دائما
عمى مسافة واحدة مف الجميع ،وىدفو دعـ السمطة والقضية ،وبذؿ كؿ ما نستطيع لدعـ الجيد الفمسطيني
والصؼ الفمسطيني ،ولـ يتـ تحديد موعد لزيارة مشعؿ».
وحوؿ الموقؼ مف الوطف البديؿ ،أكد أف «الموقؼ واضح ،الدولة الفمسطينية المستقمة تقوـ عمى التراب
الفمسطيني وعاصمتيا القدس وكؿ مف يقوؿ غير ذلؾ واىـ».
وجاء في األيام ،رام اهلل 2111/11/22 ،نقال عف مراسميا ،يوسؼ الشايب أف رياض المالكي ،وزير
الخارجية ،أكد أىمية تكريس العالقات بيف البمديف لخدمة القضية الفمسطينية ،منوىاً إلى دور األردف في
خدمة القضايا اإلسالمية والعربية عمى رأسيا القضية الفمسطينية ،مؤكدا أف الرئيس الفمسطيني محمود
عباس بحث مع جاللة الممؾ آخر المستجدات في "عالمنا العربي ،وتـ االتفاؽ عمى وجوب إبقاء القضية
الفمسطينية عمى رأس جدوؿ األولويات".
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وأضاؼ في مؤتمر صحافي مشترؾ مع نظيره األردني ناصر جودة :جرى نقاش حوؿ محاوالت المجنة
الرباعية الدولية الستئناؼ المفاوضات ،وتـ التأكيد لمممؾ التزامنا باستئناؼ المفاوضات حاؿ تنفيذ الحكومة
اإلسرائيمية االلتزامات المترتبة عمييا في خارطة الطريؽ ،بما في ذلؾ وقؼ االستيطاف بما يشمؿ القدس
الشرقية ،وقبوؿ مبدأ الدولتيف عمى حدود العاـ .7691
وعمى صعيد العالقات الثنائية بيف البمديف الشقيقيف أكد المالكي "أنيا في أفضؿ أوضاعيا ونحف ننسؽ مع
األشقاء في األردف حوؿ كؿ القضايا ،فمصالحنا مشتركة وأىدافنا واضحة وىذه الزيارة الكريمة ما ىي إال
جزء مف التعاوف والتنسيؽ المستمر بيف القيادتيف بشكؿ يومي وحوؿ جميع القضايا".
مف جانبو ،قاؿ المالكي رداً عمى أسئمة الصحافييف :المقاءات مستمرة ما بيف الرئيس عباس والممؾ ،ولـ
تنقطع عمى اإلطالؽ  ..ىذا جزء مف مواصمة المشاورات والتنسيؽ بيف القيادتيف ،وآخر لقاء تـ بينيما قبؿ
أسابيع قميمة ،ما يعني أنو ال يوجد انقطاع ،وىناؾ تكامؿ شبو مطمؽ فيما يتعمؽ بالمواقؼ السياسية في كؿ
القضايا ،أما مفاجأة الزيارة فقد تكوف بالنسبة لكـ ولكف ليست بالنسبة لنا ،لـ يكف ىناؾ دائماً الحاجة لزيارة
فمسطيف مف أجؿ تقديـ الدعـ لمقيادة عمى مواقفيا ،ىذا الدعـ يقدـ باستمرار مف خالؿ المقاءات والتواصؿ
بيف القيادتيف ،بالذات لمواصمة األردف ىذه المساعي ودعـ جيود القيادة التي تبذليا في األمـ المتحدة،
وتفعيؿ المفاوضات عبر الرباعية ،أعتقد ليس ىناؾ أي أسباب أخرى عدا عف أف الرئيس عباس أراد
باستمرار التواصؿ مع القيادة األردنية ،والممؾ ارتأى أف يأتي لزيارة فمسطيف ولقاء الرئيس عباس.
 .2هنية :نحرص عمى استقاللية ديوان الموظفين العام
أكد رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية ،حرص حكومتو عمى استقاللية ديواف الموظفيف العاـ في
ق ارراتو ليؤدي ميامو وخدماتو المتعمقة بخدمة المواطنيف وفقًا لما تقتضيو المصمحة العامة دوف أي تدخالت
بيدؼ ترسيخ مبدأ النزاىة والشفافية في العمؿ الحكومي.
جاء ذلؾ خالؿ زيارة أجراىا لديواف الموظفيف العاـ ،اإلثنيف ،بيدؼ االطالع عمى سير العمؿ في إداراتو
المختمفة ،حيث كاف في استقبالو رئيس الديواف ـ.محمد الرقب وعدد مف المدراء والمدراء العاموف في
الديواف.
وقاؿ ىنية" :استطاع العامموف في الديواف تخطي التحديات والعقبات التي واجيتيـ خاصة القصؼ
اإلسرائيمي لم قر الديواف ،لذا نحف اليوـ أماـ صورة جميمة مف العمؿ الدؤوب والعطاء المتواصؿ في خدمة
كافة فئات الشعب الفمسطيني عمى قاعدة تكافؤ الفرص".
وشدد خالؿ حديثو عمى سعي حكومتو الستيعاب الكؿ الفمسطيني وافراد مساحات كبيرة لجميع الخريجيف
لمتقدـ لموظائؼ الحكومية ،متطرقًا إلى مسيرة ديواف الموظفيف العاـ عبر الحكومات السابقة ،وصوًال إلى ىذه
المرحمة الحالية التي قاؿ عنيا "نعتز ونفتخر بيا".
ومؤكدا
مف جيتو ،ثمف رئيس ديواف الموظفيف زيارة رئيس الوزراء ،معرًبا عف اعت اززه وفخره بيذه الزيارة،
ً
عمى أف الديواف يسير وفؽ أسس ومعايير ترتقي بمستوى العمؿ داخؿ دوائر الديواف.
موقع فمسطين أون الين2111/11/21 ،
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 .3فياض يؤكد إصرار السمطة عمى اتخاذ إجراءات لمعالجة األزمة المالية
راـ اهلل  -ابراىيـ أبوكامش :أشاد رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض بالدور الوطني لمقطاع الخاص،
وصموده في وجو سياسة االحتالؿ اإلسرائيمي التي ما زالت تشكؿ العائؽ األكبر أماـ اإلمكانات الكامنة
لنمو االقتصاد الوطني .واعتبر فياض في كممتو خالؿ افتتاح الممتقى السنوي الخامس لسوؽ رأس الماؿ،
الذي عقد في مدينة راـ اهلل امس ،أف دور القطاع الخاص وصموده ىو جزء ىاـ وال يتج أز عف صمود
شعبنا واص ارره عمى الثبات عمى أرض وطنو ،وتصميمو عمى انجاز حقوقو الوطنية المشروعة وفي مقدمتيا
حقو في الحرية واالستقالؿ والعيش بكرامة في وطف لو كباقي شعوب العالـ.
وشدد عمى أف توفير األجواء الكفيمة بنمو القطاع الخاص ىو في الواقع جزء مف توفير مقومات الصمود
لشعبنا ،وشدد عمى التزاـ السمطة الوطنية بتوفير البيئة والتشريعات واإلجراءات الالزمة الستمرار النيوض
بدور قطاع سوؽ رأس الماؿ ،ومشاركتو الفعالة في بناء اقتصادنا الوطني ،وتعزيز صمود شعبنا سياسيا
واقتصاديا ،عمى طريؽ إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي ،وتحقيؽ االستقالؿ السياسي والتقدـ االقتصادي .ودعا
رئيس الوزراء الشركات المستفيدة مف تسييالت تشجيع االستثمار إلى المبادرة الطوعية بتأجيؿ االستفادة مف
الحوافز الضريبية لمدة ثالثة أعواـ ،بما يعنيو ذلؾ مف إسياـ مباشر في تعزيز وزيادة قدرة السمطة الوطنية
عمى االستغناء عف المساعدات الخارجية.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2111/11/22 ،
 .4مصادر :ممك األردن نقل لعباس مبادرة أوروبية تقضي استئناف المفاوضات مقابل تأييد طمب العضوية
راـ اهلل  -وليد عوض :عممت 'القدس العربي' مف مصادر فمسطينية مطمعة بأف الممؾ االردني عبد اهلل
الثاني الذي زار راـ اهلل االثنيف نقؿ لمرئيس الفمسطيني محمود عباس مبادرة اوروبية الستئناؼ المفاوضات
مع اسرائيؿ.
واوضحت المصادر بأف المبادرة االوروبية تدعو الستئناؼ المفاوضات عمى اساس بياف المجنة الرباعية
الذي صدر في ايموؿ (سبتمبر) الماضي ،بدوف االصرار الفمسطيني عمى وقؼ االستيطاف ،وذلؾ مقابؿ
تع يد االتحاد االوروبي بما فيو فرنسا وبريطانيا بدعـ طمب العضوية لدولة فمسطيف عمى االراضي المحتمة
عاـ  7691في ايموؿ القادـ اذا ما فشمت المفاوضات مع اسرائيؿ عمى مدار عاـ.
وتشير المبادرة االوروبية الستئناؼ المفاوضات الى اف قضية االستيطاف ستحسـ مف خالؿ المفاوضات
حوؿ ممفي الحدود واالمف والتي سيتـ الشروع بيما حاؿ استئناؼ المفاوضات التي ستجري تحت رعاية
المجنة الرباعية واشرافيا ومشاركتيا في بعض االحياف عمى حد قوؿ المصادر.
والمحت المصادر الى اف االردف مع خيار استئناؼ المفاوضات دوف االصرار الفمسطيني عمى وقؼ
االستيطاف في ظؿ وجود تعيد اوروبي باالعتراؼ بالدولة الفمسطينية في االمـ المتحدة عمى حدود عاـ
 ، 7691وذلؾ في ايموؿ (سبتمبر) المقبؿ اذا ما تمكأت اسرائيؿ في الوصوؿ التفاؽ سالـ مع الفمسطينييف
في غضوف العاـ المقبؿ.
القدس العربي ،لندن2111/11/22 ،
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 .5بحر :وصول قافمة "ربيع الحرية" إلى غزة بمثابة يوم تاريخي ومبارك
غزة :اعتبر د .أحمد بحر النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني ،وصوؿ قافمة "ربيع الحرية"
إلى غزة بمثابة يوـ تاريخي ومبارؾ ،الفتًا إلى أف ىؤالء األحرار استطاعوا أف يدافعوا عف كرامة شعوبيـ
وىاىـ اليوـ يأتوف لغزة .وقاؿ بحر في مؤتمر صحفي عقده في معبر رفح البري مساء الثالثاء عقب
استقباؿ القافمة "ىذه الخطوة ميمة؛ حيث إنكـ أتيتـ مف أجؿ فؾ الحصار عف الشعوب الميضوـ حقيا في
العالـ".
وأضاؼ" :جئتـ لتفكوا الحصار عف غزة ،وأقوؿ لكـ إف اليوـ فعالً ىو بداية النياية لكسر الحصار عف
مستمر عمى غزة ،وىناؾ اإلغالؽ والمؤامرة" ،ومضى يقوؿ:
ًّا
قطاع غزة ،ونحف نؤكد لكـ أف الحصار اليزاؿ
"أتدروف لماذا ىذه المؤامرة؟ ألف شعبنا يحمؿ الثوابت الفمسطينية وألنو يريد أف يدافع عف كرامتو وأطفالو
معالـ" .وأشار
ونسائو ،ألنو يريد أف يحرر بيت المقدس الذي يعيث فيو االحتالؿ الفساد مف تيويد وتغيير
َ
بحر إلى أف غزة ستظؿ صامدة وارادتيا عالية في السماء برغـ الحصار والدمار والتيديدات الصييونية
معتبر أف ىذه القافمة رافد حقيقي مف أجؿ تحرير فمسطيف.
ًا
بحرب جديدة عمى غزة،
وطالب بحر باسـ التشريعي والشعب الفمسطيني ،الدكتور نبيؿ العربي األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية،
وأوغمو األميف العاـ لمنظمة التعاوف اإلسالمي ،بزيارة غزة لالطالع عمى حجـ اإلجراـ الصييوني والمعاناة
الفمسطينية بسببو.
المركز الفمسطيني لإلعالم2111/11/21 ،
 .6عريقات ينفي رسالة تهديد من اإلدارة األميركية ضد المصالحة
قاؿ كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات إف الرئيس محمود عباس أكد لنائب وزيرة الخارجية
االميركية ولياـ بيرنز انو «جاىز لممفاوضات اعتبا اًر مف المحظة التي توافؽ فييا حكومة اسرائيؿ عمى وقؼ
االستيطاف واالعتراؼ بحدود عاـ  7691كمرجعية لممفاوضات وانياء حدود دولة فمسطيف بما فييا القدس
الشرقية» ،كما طالب « بوقؼ الحممة االستيطانية الشرسة التي تقوـ بيا حكومة اسرائيؿ والتي تيدؼ الى
تخريب اي جيد دولي ممكف واي أفؽ لتنفيذ حؿ الدولتيف».
واضاؼ عريقات اف عباس شدد عمى اف «المصالحة مصمحة فمسطينية وطنية عميا» ،نافياً اف يكوف بيرنز
نقؿ رسائؿ تيديد مف االدارة االميركية ضد المصالحة ،في اشارة الى لقاء مرتقب بيف قيادتي «فتح»
و«حماس» بيدؼ المصالحة.
ونقؿ عريقات عف عباس قولو لبيرنز« :اننا نسعى مف خالؿ تقديمنا لطمب عضوية دولة فمسطيف في االمـ
المتحدة مف خالؿ مجمس االمف ،الى تجسيد خيار الدولتيف الذي ال يتناقض مع الشرعية الدولية وال ييدؼ
الى عزؿ دولة اسرائيؿ» .واضاؼ اف عباس تطرؽ خالؿ لقائو بيرنز الى «تفاىماتو مع رئيس الحكومة
االسرائيمية السابؽ اييود اولمرت في خصوص إطالؽ دفعة مف األسرى القدامى ،خصوصاً المعتقميف منذ ما
قبؿ اتفاؽ اوسمو الموقع عاـ  .»7661وتابع اف عباس طالب الجانب االميركي «بالتدخؿ مع الحكومة
االسرائيمية الحالية لتنفيذ ىذا االتفاؽ».
الحياة ،لندن2111/11/22 ،
 .7حماد ينفي ما أوردته "هآرتس" حول قيام العاهل األردني بالضغط عمى عباس لمعودة لممفاوضات
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راـ اهلل :نفى نمر حماد ،المستشار السياسي لمرئيس محمود عباس ،نفيا قاطعا ما أوردتو صحيفة 'ىآرتس'
اإلسرائيمية مف أف ىدؼ زيارة العاىؿ األردني لفمسطيف ىو الضغط عمى الرئيس مف أجؿ عقد مفاوضات
مباشرة مع إسرائيؿ ،مؤكدا أف ىذا الخبر 'كذب وال أساس لو مف الصحة إطالقا'.
وقاؿ حماد ،في حديث لػ 'صوت فمسطيف' ،مساء االثنيف ،إف زيارة العاىؿ األردني مصدر فرح واعتزاز
واكبار مف كؿ شعبنا ،وعمى رأسو الرئيس ،مضيفا أف الممؾ عبد اهلل الثاني أكد خالليا وقوفو التاـ مع الحؽ
الفمسطيني والسياسة الفمسطينية ،وشدد عمى أف إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة تشكؿ أولى أولويات
األردف.
وكالة سما اإلخبارية2111/11/22 ،
 .8السمطة تموح بالتوجه لمجمس األمن الستصدار قرار يمزم "إسرائيل" باإلفراج عن أموال الضرائب
راـ اهلل  -وليد عوض :لوحت السمطة الفمسطينية االثنيف بالتوجو لمجمس االمف الدولي بخصوص قرار
مجمس الوزراء االسرائيمي مواصمة عدـ تحويؿ امواؿ الضرائب الفمسطينية.
وأعمف وزير الشؤوف المدنية في الحكومة الفمسطينية حسيف الشيخ أف السمطة ستتوجو إلى مجمس األمف
الدولي لبحث استمرار إسرائيؿ في حجز أمواؿ عائدات الضرائب المستحقة ليا ،متيما الحكومة اإلسرائيمية
بمحاولة 'ابتزاز' الموقؼ الفمسطيني مف خالؿ حجز أمواؿ عائدات الضرائب 'التي ىي مستحقات مالية
لمشعب الفمسطيني'.
وقاؿ الشيخ لالذاعة الفمسطينية الرسمية االثنيف إف 'ىذه األمواؿ ليست منحة مف إسرائيؿ ،بؿ مستحقات
مالية لمشعب الفمسطيني وفقا التفاؽ باريس يتـ تحويميا مف الجانب اإلسرائيمي لمسمطة الفمسطينية دوف أي
إعاقة ودوف أي تأخير بحكـ النص الصريح في االتفاؽ'.
وأضاؼ 'إسرائيؿ تحاوؿ ابت اززنا اآلف ،ونحف أبمغناىـ أننا سنذىب إلى مجمس اآلمف لمناقشة ىذا الموضوع
وادانة إسرائيؿ عمى ىذا السموؾ الذي فيو تجاوز لكؿ االتفاقيات'.
وطالب الشيخ المجتمع الدولي بػ'أف يقؼ وقفة صريحة عمى ىذا التجاوز اإلسرائيمي الخطير'.
ومف جيتو اوضح وزير االقتصاد الوطني الفمسطيني حسف أبو لبدة اإلثنيف اف اسرائيؿ تتقاضى  1بالمئة
عمولة ليا عمى جمع امواؿ الضرائب الفمسطينية شيريا ،مشددا عمى اف قرار اسرائيؿ تجميد امواؿ الضرائب
الفمسطينية مخالؼ لالتفاؽ التجاري الموقع السمطة.
وأضاؼ أبو لبدة قائال في تصريح صحافي'ىذا القرار مخالفة صريحة التفاؽ تجاري تقوـ إسرائيؿ بموجبو
بجمع ىذه الضرائب وتحويميا لمسمطة مقابؿ  1بالمئة مف قيمتيا ،وآف اآلواف ألف ينتيي استخداـ ىذا
االتفاؽ كسيؼ مسمط عمى رقبة السمطة'.
وشدد أبو لبدة عمى أنو آف اآلواف لكي تقوـ السمطة بالتقاضي في المنابر الدولية ضد إسرائيؿ لحجزىا
ألمواؿ الفمسطينييف ،مضيفا أنو يمكف ألي مواطف فمسطيني متضرر مف ىذا القرار أف يمجأ لمقضاء.
وأضاؼ 'عمينا عدـ االكتفاء باالستنكار وعمينا التقاضي عمى ىذه المخالفة حوؿ ىذا الجزء مف اتفاؽ باريس
االقتصادي ،والذي قامت إسرائيؿ بخرقو عدة مرات ،وعمى إسرائيؿ أف تتحمؿ الخسائر المباشرة
والتي تمنع السمطة مف الوفاء بالتزاماتيا وغير المباشرة عف عدـ التحويؿ والتي تؤثر عمى ثقة المستثمر
باالقتصاد الفمسطيني وتباطؤ النمو االقتصادي'.
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القدس العربي ،لندن2111/11/22 ،
 .9واصل أبو يوسف :زيارة ممك األردن رسالة دعم وتطمين وتصد لمزاعم الوطن البديل
عماف –نادية سعد الديف ويوسؼ الشايب :أكد مسؤولوف فمسطينيوف ،تاريخية زيارة جاللة الممؾ عبد اهلل
وعدوىا رسالة دعـ وتطميف لمفمسطينييف ،وتصديا لمزاعـ اليميف اإلسرائيمي
الثاني إلى راـ اهلل أمسّ ،
المتطرؼ بالوطف البديؿ .ونفى وجود ضغوط أو مساع أردنية لدى الجانب الفمسطيني الستئناؼ المفاوضات
مع الكياف اإلسرائيمي بدوف شروط مسبقة ،تخص وقؼ االستيطاف ومرجعية حدود  ،7691مؤكدة وجود
ضغوط أميركية إسرائيمية ،بحثيا المقاء المشترؾ .وقاؿ عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير واصؿ أبو
يوسؼ ،إف "المقاء الفمسطيني – األردني تناوؿ الوضع في المنطقة ،والمصالحة ،والمسعى الفمسطيني
األممي ،والمسار السياسي المغمؽ ،إضافة إلى مقوالت الوطف البديؿ المرفوضة" .وأضاؼ الى "الغد" مف
األراضي المحتمة ،إف "الزيارة تجسد الدعـ األردني المتواصؿ لمشعب الفمسطيني لمحصوؿ عمى حقوقو
الوطنية المشروعة في إنياء االحتالؿ ،واقامة الدولة الفمسطينية عمى حدود  7691وعاصمتيا القدس".
الغد ،عمان2111/11/22 ،
 .11الزهار :حماس ستطرح ست قضايا رئيسية خالل لقاء عباس ومشعل المرتقب
غزة  -الدستور – سمير حمتو  -وكاالت االنباء :قاؿ القيادي في حركة حماس محمود الزىار ،إف الحكومة
الفمسػػطينية المقبمػػة يجػػب أال تعتػػرؼ بأسػرائيؿ أو بشػػروط الرباعيػػة الدوليػػة ،مضػػيفًا أف مػػف بػػيف تمػػؾ الشػػروط
قياـ دولة ييودية عمى  % 78مف األرض الفمسطينية ،وبقاء حؽ العودة معمقًا ،وىى شروط ال نقبػؿ بيػا فػي
أحدا بأف يقبؿ بيا» .وحوؿ إعالف إسرائيؿ ضرورة التزاـ الحكومة المقبمػة بشػروط الرباعيػة،
حماس والننصح ً
أضاؼ الزىار في تصريحات لو أمس أف شروط الرباعية أصبحت مستيمكة وكانت حجة إلفشػاؿ أي تقػارب
مشير إلى تغير موقؼ االتحاد األوروبي عف السابؽ بخالؼ التغيػرات الجاريػة فػي العػالـ
ًا
فمسطيني فمسطيني
العربي لذلؾ يجب إعادة النظر فػي ىػذه الشػروط .و قػاؿ «سػتطرح خػالؿ لقػاء عبػاس ومشػعؿ سػتة مواضػيع
أىميا عقد جمسة حوؿ منظمة التحرير الفمسطينية واالتفاؽ عمى الحكومة وىى حكومة توافؽ وطني ،مضيفًا
أف كػػؿ القضػػايا األخػػرى متعمقػػة بػػالنقطتيف السػػابقتيف مثػػؿ قضػػية المجنػػة األمنيػػة العميػػا وقضػػية تشػػكيؿ لجنػػة
االنتخابات وتشكيؿ محكمة االنتخابات والمصالحة المجتمعية.
وأبػػدت حركػػة حمػػاس تفاؤليػػا بنجػػاح المقػػاء المرتقػػب بػػيف الػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس و رئػػيس المكتػػب
السياسػػي لمحركػػة خالػػد مشػػعؿ فػػي القػػاىرة فػػي ال ػ 25مػػف الشػػير الجػػاري .وقالػػت الحركػػة عمػػى لسػػاف القيػػادي
صالح العاروري ‹لدينا إحساس أف احتمالية االتفاؽ ىذه المرة أعمى مف المرات السابقة ونحف جاىزوف ليا›.
وفيما يتعمؽ باسـ رئيس الحكومة المقبمة واستبعاد فتح لسالـ فيػاض ،أوضػح العػاروري ‹فيمػا يتعمػؽ بفيػاض،
نحف جددنا لحركة فتح رفضنا لو ،وأكدنا ما اتفقنا عميو سابقًا بأف يكوف اسـ رئيس الوزراء بالتوافؽ ،وبالتالي
فيذا المنصب لف يكوف إال بالتوافؽ›.
وردا عمى ما تـ تسريبو بخصوص موعد االنتخابات .أوضح القيادي في حماس قائالً ‹االتفػاؽ مػع فػتح كػاف
طػا بتنفيػذ المصػالحة الػذي لػـ
عمى أف تجري االنتخابات بعد سنة مف توقيع المصػالحة ،ولكػف ذلػؾ كػاف مرتب ً
يحصػػؿ ،أمػػا اآلف فػػأف االنتخابػػات تحتػػاج إلػػى سػػنة مػػف األج ػواء المناسػػبة إلجرائيػػا ومػػع ذلػػؾ مػػف الممكػػف
التوافػػؽ عمػػى موعػػد مناسػػب› .وعػػف الممفػػات األخػػرى التػػي سػػيتـ نقاشػػيا فػػي المقػػاء  ،قػػاؿ العػػاروري ‹ممفػػي
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المصػػالحة ومنظمػػة التحريػػر سػػيتـ بحثيمػػا بشػػكؿ معمػػؽ ،حيػػث إف مطمبنػػا األسػػاس ىػػو تفعيػػؿ القيػػادة العميػػا
لمشعب الفمسطيني حسب ما اتفقنا عميو في القاىرة ،مف أجؿ التوافؽ عمى الخيارات السياسية واإلستراتيجية›.
وأضػػاؼ ‹وفيمػػا يتعمػػؽ بمنظمػػة التحريػػر فػػأف مػػا نريػػده ومػػا نأمػػؿ تحقيقػػو ىػػو تفعيػػؿ اإلطػػار القيػػادي الجديػػد
لممنظمة ،الذي يضـ كؿ الفصائؿ›.
مف جانبو ،أكد سامي أبو زىري الناطؽ بأسـ حركة حماس امس أف حكومة التوافؽ الػوطني المنػوي تشػكيميا
ال تحمؿ فكر أياً مف الفصائؿ الفمسطينية السياسية ،مشي اًر إلى أنيا حكومة وفاؽ وطني مكونة مف مستقميف.
وقػػاؿ ابػػو زىػػري فػػي تص ػريح ل ػػو» إف الحكومػػة تحمػػؿ برنػػامج محػػدد ولػػيس ليػػا أي طػػابع سياسػػي « ،رافض ػاً
التيديػػدات األمريكيػػة واإلس ػرائيمية بمقاطعػػة حكومػػة الوحػػدة قبػػؿ تشػػكيميا .وأوضػػح المتحػػدث بأسػػـ حمػػاس أف
الحكومػػة سػػيتـ اإلتفػػاؽ عمػػى تشػػكيميا فورالتوافػػؽ بػػيف عبػػاس و مشػػعؿ قػػائالً « عقػػب اإلتفػػاؽ سػػتتـ مشػػاو ارت
حوؿ تسمية رئيس الوزراء ومػف ثػـ أسػماء الػوزراء المشػاركيف فػي الحكومػة « ،متوقعػاً اف يسػتغرؽ ذلػؾ وقػت
لكي يتـ التوافؽ عميو دوف إعطاء موعد محدد لذلؾ.
عمان2011/11/22 ،
الدستورّ ،
 .11أبو مرزوق :لقاء المصالحة في  24الجاري ..وال صحة لتأجيمه بسبب األوضاع في مصر
دمشؽ :كشػؼ د .موسػى أبػو مػرزوؽ نائػب رئػيس المكتػب السياسػي لحركػة المقاومػة اإلسػالمية "حمػاس" أنػو
جػػرى تقػػديـ موعػػد لقػػاء رئػػيس المكتػػب السياسػػي خالػػد مشػػعؿ بػرئيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود عبػػاس ليػػوـ
الخميس المقبؿ الموافؽ  24مػف شػير تشػريف ثػاني/نوفمبر ،بػدال مػف يػوـ الجمعػة ال ػ 25مػف الشػير الجػاري؛
وذلؾ لبحث ممفات المصالحة برعاية مصرية.
وف ػػي تصػ ػريح خ ػػاص لػ ػػ"المركز الفمس ػػطيني لمع ػػالـ" ،ق ػػاؿ أب ػػو م ػػرزوؽ إف الس ػػفر إل ػػى الق ػػاىرة س ػػيكوف ي ػػوـ
نافيا في ذات الوقت صحة األنباء التي تحدثت عف احتمالية تأجيػؿ المقػاء بسػبب الظػروؼ الحاليػة
األربعاءً ،
في القاىرة ،قائال" :حتى اآلف المقاء قائـ في القاىرة وال حديث عف تأجيمو".
وبخصػػوص ىويػػة رئػػيس الحكومػػة الفمسػػطينية المقبمػػة والحػػديث عػػف اسػػتبعاد سػػالـ فيػػاض مػػف رئاسػػتيا ،قػػاؿ
القيادي فػي حمػاس" :اإلخػوة فػي فػتح ىػـ أصػال مػف طػرح اسػتبعاد سػالـ فيػاض ،وفيػاض بنفسػو أبػدى رغبتػو
بعدـ تولي الحكومة المقبمة".
وعم ػػا إذا م ػػا طرح ػػت أس ػػماء معني ػػة لت ػػولي الحكوم ػػة المقبم ػػة ،ق ػػاؿ أب ػػو م ػػرزوؽ لم ارس ػػؿ "المرك ػػز الفمس ػػطيني
ّ
لمعالـ"" :تـ الحديث عف المبادئ العامة لمحكومة المقبمة ،والتفاصيؿ متروكػة لمقػاء بػيف مشػعؿ وعبػاس فػي
القاىرة".
وبشػػأف ممػػؼ المعتقمػػيف السياسػػييف والمطالبػػات المتكػػررة لمسػػمطة الفمسػػطينية بػػاإلفراج عػػنيـ كبػػادرة حسػػف نيػػة
إلنجػػاح المقػػاء ،قػػاؿ أبػػو مػػرزوؽ" :بدايػػة نحػػف فػػي غ ػزة أطمقنػػا س ػراح كػػؿ المعتقمػػيف ،ومػػف بقػػي أعػػددنا بيػػـ
قائمة عف أسباب ومبررات اعتقاليـ ،فػالمطموب إ ًذا مػف اإلخػوة فػي فػتح إطػالؽ سػراح المعتقمػيف فػي الضػفة،
واذا تـ ذلؾ فال شؾ ستكوف خطوة إيجابية".
المركز الفمسطيني لإلعالم2011/11/21 ،
 .12شعث :ضغوط خارجية إلفشال لقاء عباس  -مشعل
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غ ػزة  -صػػالح النعػػامي :مػػف ناحيتػػو قػػاؿ نبيػػؿ شػػعث ،عضػػو المجنػػة المركزيػػة فػػي حركػػة فػػتح ،إف الضػػغوط
الخارجية التي تمارس مف أجؿ إفشاؿ لقاء عباس مشعؿ لػف تػنجح .وأضػاؼ أف الجيػود التػي تبػذليا إسػرائيؿ
وأميركا لػف تػؤثر سػمبا عمػى حركػة قطػار المصػالحة الوطنيػة .وأوضػح شػعث أف حركتػي فػتح وحمػاس بصػدد
إنيػػاء االنقسػػاـ واسػػتعادة الوحػػدة الوطنيػػة ،مشػػي ار إلػػى أف الضػػغوط التػػي تمػػارس مػػف الخػػارج ،لػػف تػػؤدي إلػػى
إحباط توجو الفمسطينييف لتشكيؿ حكومة .واستنكر شعث قرار إسرائيؿ إعػادة تجميػد ضػرائب السػمطة ،معتبػ ار
أف ىذا اإلجراء مرفوض وكذا سياسة عقاب لمفمسطينييف عمى وحدتيـ.
الشرق األوسط ،لندن2011/11/22 ،
 .13فتح :زيارة ممك األردن لفمسطين تاريخية والعالقة بين الشعبين الشقيقين استراتيجية
عماف – الغد :وصػفت حركػة التحريػر الػوطني الفمسػطيني "فػتح" زيػارة جاللػة الممػؾ عبػد اهلل الثػاني لفمسػطيف
أمػػس بػ ػ "التاريخيػػة" ،واعتبرتيػػا برىان ػاً عمػػى عمػػؽ العالقػػات االسػػتراتيجية بػػيف القيػػادتيف والشػػعبيف الفمسػػطيني
واألردني.
ورأت الحركػػة ،فػػي بيػػاف صػػدر عنيػػا أف "زيػػارة الممػػؾ عبػػد اهلل الثػػاني ولقػػاءه بػػالرئيس محمػػود عبػػاس فػػي ىػػذا
الوقػػت بالػػذات "تكتسػػب أىميتيػػا التاريخيػػة كونيػػا تػػأتي إثػػر توجيػػات القيػػادة الفمسػػطينية نحػػو األمػػـ المتحػػدة،
وضػػغوطات اإلدارة األميركيػػة وتيدي ػػدات حكومػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي لم ػرئيس أبػػو م ػػازف والسػػمطة الوطني ػػة
الفمسطينة ،ولكونيا خارقة لضباب كثيؼ يكتنؼ التحوالت والمتغيرات في المنطقة العربية".
وعبرت فتح عف ثقتيا بالرؤية الواقعية والعقالنية والسياسة الحكيمة لمزعيميف ،وقدرتيما عمى صوف المصالح
العميا لمشعبيف الفمسطيني واألردني ،وحماية عممية السالـ مف عممية تدمير ممنيجة تشػنيا حكومػة نتنيػاىو-
ليبرماف ،ولمنع انزالؽ المنطقة إلى مربع ودورة عنؼ جديدة.
وقالػػت إف "جاللػػة الممػػؾ أثبػػت بالفعػػؿ حرص ػاً ممي ػ اًز عمػػى تعزيػػز أواصػػر العالقػػة االسػػتراتيجية الخاصػػة بػػيف
الشػػعبيف الفمسػػطيني واألردنػػي ،ودعػػـ سياسػػة القيػػادة الفمسػػطينية فػػي المحافػػؿ األمميػػة الدوليػػة ،وبرؤيتػػو بعيػػدة
المدى لمستقبؿ القضية الفمسطينية ،وتأثير تطوراتيا وأحداثيا عمى مستقبؿ األردف وفمسطيف".
وقالػػت الحركػػة إف "زي ػػارة الممػػؾ عب ػػد اهلل الثػػاني لفمس ػػطيف رسػػالة واض ػػحة تثبػػت م ػػدى العمػػؽ االس ػػتراتيجي
لفمسػػطيف تاريخي ػاً وجغرافي ػاً ،وتؤكػػد ص ػوابية رؤيػػة القيػػادة الفمسػػطينية لحػػؿ الص ػراع فػػي المنطقػػة بمػػا يضػػمف
السػػالـ واألمػػف واالسػػتقرار والتقػػدـ والرفػػاه لشػػعوب المنطقػػة والحريػػة واالسػػتقالؿ ودولػػة فمسػػطينية ذات سػػيادة
بعاصمتيا القدس الشريؼ لمشعب الفمسطيني".
عمان2011/11/22 ،
الغدّ ،

" .14الخميج" :حماس أبدت استعدادها لوقف جميع العمميات العسكرية ضد "إسرائيل" لمدة عام
(أ .ؼ .ب) :قػػاؿ مصػػدر فمسػػطيني إف “حمػػاس” أبػػدت اسػػتعدادىا مػػؤخ اًر لوقػػؼ جميػػع العمميػػات العسػػكرية
ض ػػد “إسػ ػرائيؿ” لم ػػدة ع ػػاـ واعتم ػػاد المقاوم ػػة الس ػػممية الش ػػعبية .وأض ػػاؼ المص ػػدر ال ػػذي التق ػػى قي ػػادات م ػػف
“حمػػاس” مػػؤخ اًر وطمػػب عػػدـ ذكػػر اسػػمو ،أف اسػػتعداد “حمػػاس” جػػاء عمػػى لسػػاف رئػػيس المكتػػب السياسػػي
لمحركة خالد مشعؿ ،ونقؿ إلى عباس والذي كاف لو أثره في تسريع موعد المقاء بينيما.
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لكػػف مشػػعؿ يصػػر عمػػى أف يػػتـ تػػأطير المقاومػػة السػػممية وعمػػى جػػديتيا وعمػػى أال تبقػػى ىػػذه القضػػية شػػعارات
نظرية فقط ،حسب ما أفاد المصدر.
الخميج ،الشارقة2011/11/22 ،
" .15إسرائيل" قمقة من "خسارة ذخر استراتيجي" بسبب االضطرابات األخيرة في مصر
الناصرة – أسعد تمحمي :أعربت أوساط سياسية إسرائيمية عف قمقيا مف "الفوضى العارمة" التي تعيشيا
مصر منذ أياـ ،بحسب توصيفيا ،وقالت إف "إسرائيؿ" تخشى مف انعكاسات "حرب أىمية" عمييا" ،كما عمى
األوروبييف واألميركييف الذيف يخشوف ىجرة مالييف المصرييف إلى بالدىـ" .وكرر وزير الدفاع السابؽ
بنياميف بف اليعيزر تحذيراتو مف أف تخسر "إسرائيؿ" "ذخرىا االستراتيجي المتمثؿ في العالقات مع مصر"،
مف دوف أف يستبعد مواجية مباشرة بيف البمديف "في المدى غير البعيد" .ونقمت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
عف أوساط سياسية إسرائيمية رفيعة المستوى قوليا إف ما يحصؿ في مصر ىو "بداية صراع عنيؼ بيف
األخواف المسمميف والجيش" .وأضافت الصحيفة أف جيات إسرائيمية مكمفة تقويـ األوضاع في مصر ،تمحظ
في األياـ الماضية "محاوالت األخواف المسمميف لتسخيف األجواء عشية االنتخابات" التي تبدأ األسبوع
المقبؿ .وتوقعت ىذه الجيات أف ينجح المجمس العسكري في السيطرة عمى الوضع "ولف يسمح لمخواف
المسمميف بأطاحتو قبؿ االنتخابات".
الحياة ،لندن2011/11/22 ،
 .16موفاز :منظمات المقاومة هي التي تقرر جدول اإلعمال األمني االسرائيمي
القدس – وكاالت :قاؿ الوزير اإلسرائيمي المسؤوؿ عف الجبية الداخمية ماتاف فيمنائي ،خالؿ جمسة المجنة
الفرعية لشؤوف جاىزية الجبية الداخمية المنبثقة عف لجنة الخارجية واألمف اإلسرائيمية امس ،إف الحكومة
اإلسرائيمية تنوي استكماؿ عممية تحصيف المنازؿ في جميع التجمعات السكنية الواقعة عمى بعد خمسة عشر
كيمومتر عف قطاع غزة بحموؿ شير أيموؿ مف العاـ القادـ .ليتـ بعد ذلؾ تحصيف تجمعات سكنية عمى بعد
ا
أربعيف كيمومت ار عف القطاع بشكؿ تدريجي .اما شاؤوؿ موفاز مف حزب كاديما فقاؿ خالؿ الجمسة اف
منظمات المقاومة ىي التي تقرر جدوؿ اإلعماؿ األمني ويجب عمى "إسرائيؿ" استعادة قوة الردع.
األيام ،رام اهلل2011/11/22 ،
" .17إسرائيل" ترسل دبموماسيا ليكون مسؤوال عن سفارتها في أنقرة
تؿ أبيب  -يو بي آي :وصؿ إلى أنقرة دبموماسيا" إسرائيميا" ليكوف مسؤوال عف السفارة اإلسرائيمية وذلؾ بعد
شيريف مف صدور تقرير لجنة بالمر التابعة لألمـ المتحدة لتقصي الحقائؽ حوؿ األحداث التي رافقت
أسطوؿ الحرية لكسر الحصار عف غزة في أيار /مايو مف العاـ الماضي .ونقؿ موقع "يديعوت أحرونوت"
اإللكتروني عف مصادر في و ازرة الخارجية اإلسرائيمية قوليا إف إيفاد دبموماسي آخر إلى السفارة في أنقرة
ليس مؤش ار عمى تحسف العالقات بيف الدولتيف.
القدس العربي ،لندن2011/11/22 ،
 .18تدريبات إسرائيمية قرب الحدود السورية تحسباً لتوترات حدودية أو نزوح الجئين
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القدس المحتمة  -آماؿ شحادة :أعمنت االجيزة االمنية االسرائيمية انيا تراقب عف كثب التطورات االمنية
داخؿ سورية وقد بحثت احتماؿ انتقاؿ التوتر الذي تشيده البمدات السورية نحو المناطؽ الحدودية .وأعمف
الجيش استعداداتو لمواجية مختمؼ السيناريوات المتوقعة وفي مركزىا تدفؽ سورييف يسكنوف في البمدات
القريبة الى الحدود الشمالية وطمب المجوء الى "إسرائيؿ" .وفي حيف لـ تقرر االجيزة االمنية بعد كيفية
التعامؿ مع احتماؿ كيذا ،نقمت قيادة الجيش الى الجوالف المحتؿ الوحدات العسكرية التي تدربت في الضفة
الغربية عمى احتماؿ تدفؽ فمسطينييف الى المستوطنات .وقد بدأت امس تدريبات في مناطؽ قريبة مف
الحدود وتستمر عمى مدار االسبوع .والى جانب ذلؾ ،تشمؿ التدريبات التي يجرييا الجيش مواجية سيناريو
تصعيد امني مف جانب مؤيدي الرئيس السوري بشار األسد او تنظيمات معادية لػ"إسرائيؿ" .ووفؽ توقعات
االجيزة االمنية فأف الرئيس السوري لف يصمد فترة طويمة.
الحياة ،لندن2011/11/22 ،
" .19إسرائيل" تعزز دورياتها حول حقول غاز سرقتها في البحر المتوسط
رويترز :قاؿ مسؤوؿ “إسرائيمي” ،أمس ،إف “إسرائيؿ” عززت تدريجياً الدوريات البحرية حوؿ حقوؿ الغاز
الطبيعي في شرؽ البحر المتوسط خشية تعرضيا ليجمات مع تصاعد المنافسة مع تركيا في البحر ،فضالً
عف التنسيؽ مع شركات األمف الخاصة التي تعاقد معيا كونسورتيوـ التنقيب األمريكي اإلسرائيمي .وقاؿ
المسؤوؿ "طبقنا الترتيبات القائمة نفسيا بالفعؿ عند ياـ تيثيس" في إشارة إلى حقؿ غاز آخر يقع عمى بعد
 00كيمومت اًر قبالة ميناء عسقالف جنوب فمسطيف المحتمة قرب مياه قطاع غزة .عمى الصعيد ذاتو ،قالت
صحيفة باماىاف التي يصدرىا جيش الكياف إف البحرية تخضع لعممية توسيع تشمؿ تعييف قائد الدارة دخوؿ
غواصتيف إضافيتيف ألمانيتي الصنع الخدمة والتصدي "لمحاجة المستجدة لحماية منصات الحفر" .ولـ تدؿ
الصحيفة بتفاصيؿ لكف خبراء طالما عبروا عف مخاوؼ بخصوص احتماؿ أف يستيدؼ مقاتمو حزب اهلل
حقمي تمار وليفياثاف في ظؿ شكاوى لبناف مف قرصنة التنقيب اإلسرائيمي.
الخميج ،الشارقة2011/11/22 ،
 .21ليبرمان :ائتالف نتنياهو سينهار اذا هدم بؤ ار استيطانية أو حول عائدات الضرائب الفمسطينية
راـ اهلل – وكاالت :اعمف وزير الخارجية االسرائيمي افيغدور ليبرماف مساء امس ،اف ائتالؼ رئيس الوزراء
بنياميف نتنياىو سوؼ ينيار اذا اقدمت "إسرائيؿ" عمى ىدـ البؤر االستيطانية "غير القانونية" في الضفة
الغربية أو افرجت عف امواؿ الضرائب الفمسطينية .إلى ذلؾ ،نقمت التقارير اإلسرائيمية عف مسؤوؿ إسرائيمي
كبير قولو إف السبب لمواصمة تجميد تحويؿ األمواؿ ىو االتصاالت الجارية بيف الرئيس محمود عباس وبيف
حركة حماس إلقامة حكومة وحدة .وأضاؼ أف "إسرائيؿ" معنية بمعرفة مصير رئيس الحكومة سالـ فياض،
وأنو في حاؿ أنيى مياـ منصبو فسوؼ يكوف لذلؾ تأثير عمى عممية تحويؿ األمواؿ لمسمطة الفمسطينية،
وليس فقط مف "إسرائيؿ" ،وانما مف المجتمع الدولي أيضا.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2011/11/22 ،
 .21عضو الكنيست محمد بركة" :غانتس" يسعى الشباع شهوة الحرب لدى نتنياهو
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القدس المحتمة :قاؿ النائب في الكنيست اإلسرائيمي ،رئيس الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة ،محمد
بركة ،إف "قائد أركاف جيش االحتالؿ بيني غانتس يسعى لشف حرب عمى قطاع غزة ليشبع شيوة الحرب
لدى بنياميف نتنياىو" .وحذر بركة ،في خطاب لو أماـ الييئة العامة لمكنيست ،مما تبيت لو المؤسسة
العسكرية اإلسرائيمية بالتنسيؽ مع حكومة نتنياىو ،مف حرب وحشية عمى قطاع غزة أو عمى أي جبية
أخرى في المنطقة.
وكالة سما اإلخبارية2011/11/21 ،
 .22المستوطنون يشنون حممة "لتنظيف" األسواق اليهودية في القدس من العمال العرب
الناصرة :ذكرت صحيفة ىآرتس العبرية أمس أف غالة المستوطنيف شرعوا في األسابيع األخيرة في حممة
"لتنظيؼ" األسواؽ والمحاؿ التجارية الييودية في القدس مف العماؿ العرب مف خالؿ تحريض أصحابيا
عمييـ أو التحريض عمى أصحاب المحاؿ الذيف يرفضوف فصؿ العماؿ العرب وتيديدىـ بمقاطعة الزبائف
الييود لمحالتيـ في حاؿ أصروا عمى تشغيؿ العرب .وأضافت أف الشرطة اعتقمت أخي اًر نحو  00مف
المستوطنيف الشباب الذيف يعتمروف الطاقية الدينية مف مستوطنة "يتسيار" المقامة قرب نابمس في الضفة
الغربية المحتمة ،بينيـ حفيد مؤسس حركة "كيانا" الفاشية المحظورة قانوناً ،وىـ يقوموف منذ أسابيع بجمع
تشغؿ عرباً لمطالبتيـ بفصميـ عف العمؿ.
معمومات عف المحاؿ التجارية التي ّ
الحياة ،لندن2011/11/22 ،
 .23مؤتمر طارئ لحماية حرية الصحافة في "إسرائيل"
تؿ أبيب :في حدث فريد في تاريخ الصحافة اإلسرائيمية ،عقد في تؿ أبيب ،مؤتمر طارئ شارؾ فيو المئات
مف أبرز الصحافييف ،تحت شعار صارخ" :اجتماع طارئ ألجؿ حرية الصحافة" .وقد حذروا مف الممارسات
التي تنفذىا حكومة اليميف المتطرؼ ،بقيادة بنياميف نتنياىو ،لتكميـ األفواه وزرع الفزع في نفوس
الصحافييف ،حتى يكفوا عف قوؿ الحقيقة .وقد جاء االجتماع بمبادرة كبير الصحافييف في إذاعة الجيش
اإلسرائيمي ،رازي بركائي ،ومدير عاـ القناة التمفزيونية الثانية ،آفي فايس ،وكبير المذيعيف في القناة العاشرة،
موطي كرشنباوـ (وىما قناتاف تجاريتاف مستقمتاف) ،ورئيس تحرير صحيفة «ىآرتس» ،ألوؼ بف .وشارؾ فيو
ممثموف عف جميع وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية تقريبا ،بمف في ذلؾ عدد مف الصحافييف البارزيف في التمفزيوف
واإلذاعة الرسمية .وفي ختاـ المقاء تقرر مواصمة النشاطات االحتجاجية ضد سياسة الحكومة التي تستيدؼ
الصحافة وحرية التعبير ،وادارة معركة شعبية ال ىوادة فييا لفرض التراجع عف مخططات الحكومة
واجراءاتيا القمعية.
الشرق األوسط ،لندن2011/11/22 ،
 .24األسرى المحررون يطالبون بانجاز المصالحة الوطنية وبإدخال المستمزمات الشتوية لألسرى
غزة  -نفوذ البكري :ألنيـ عاشوا معاناة السجف والسجاف ويعرفوف مدى تأثير األجواء الباردة عمى أوضاع
األسرى في سجوف االحتالؿ لذلؾ طالب األسرى المحرروف كافة الجيات اإلنسانية بالتدخؿ العاجؿ إلدخاؿ
المستمزمات الشتوية الضرورية لممعتقميف وأيضا العمؿ بكافة الوسائؿ لتحريرىـ مف سجوف االحتالؿ مشدديف
عمى أىمية انجاز المصالحة الوطنية لموفاء لتضحيات الشيداء واألسرى.
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جاء ذلؾ عمى لساف عدد مف األسرى المحرريف الذيف شاركوا أمس في االعتصاـ األسبوعي ألىالي األسرى
في مقر المجنة الدولية لمصميب األحمر بغزة.
وجدد أىالي األسرى دعوتيـ لكافة جيات االختصاص بأرساؿ الطواقـ والمجاف الخاصة لمتابعة أوضاع
األسرى الصحية وادخاؿ المستمزمات الطبية والشتوية ليـ وتوحيد الجيود واآلليات التي تساىـ في اإلفراج
عف كافة األسرى ووقؼ عمميات مداىمة البيوت واالستدعاءات التي تنفذىا سمطات االحتالؿ بحؽ األسرى
المحرريف.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2011/11/22 ،
 .25سياسيون ورجال دين يطالبون المجتمع الدولي بمنع "إسرائيل" من هدم جسر باب المغاربة
القدس :دعا سياسيوف ورجاؿ ديف ومواطنوف مف داخؿ الخط االخضر ،المجتمع الدولي والعالـ االسالمي
الى «الوقوؼ بوجو االعتداءات االسرائيمية» عمى جسر تمة المغاربة المؤدي الى المسجد االقصى في
القدس الشرقية والذي اعمنت بمدية االحتالؿ في القدس عف ىدمو بحجة تصدعو.
وقاؿ مفتي القدس والديار الفمسطينية الشيخ محمد حسيف في مؤتمر صحفي عقد في القدس المحتمة امس،
« نرفض ونستنكر العبث ببوابة باب المغاربة وىي بوابة رئيسية مف بوابات المسجد االقصى ،والتي ال تزاؿ
اسرائيؿ تحتفظ بمفاتيحيا .ونطالب المجتمع الدولي بوقؼ العدواف االسرائيمي واالعتداء عمى المسجد
االقصى وعمى بواباتو وطرقو ،وىو جزء مف عقيدتنا وال يحؽ الحد اف يتدخؿ بو اال المسمميف».
اما رئيس الييئة االسالمية العميا الشيخ عكرمة صبري فقاؿ في المؤتمر الصحفي «اف التمة المغربية
مرتبطة بتراث وتاريخ االقصى واالعتداء عمى التمة ىو اعتداء عمى االقصى ،والتصدعات التي اصابتيا
ىي نتيجة الحفر االسرائيمي اسفؿ التمة ،ونحف ال نعترؼ بق اررات المحاكـ االسرائيمة واالقصى فوؽ ق اررات
المحاكـ االسرائيمية».
مف جيتو قاؿ رئيس ممؼ القدس في حركة فتح حاتـ عبد القادر «ىناؾ تعاوف بيف السمطات الفمسطينية
واالردنية لمتوجو الى اليونسكو مرة اخرى» مضيفا اف «موضوع باب المغاربة والجسر وموضوع القدس
بشكؿ عاـ سيطرح خالؿ لقاء العاىؿ االردني الممؾ عبد اهلل الثاني والرئيس الفمسطيني محمود عباس،
لدرس التداعيات الخطيرة التي مف الممكف اف تنجـ عف القرار االسرائيمي بيدـ التمة».
الحياة الجديدة ،رام اهلل2011/11/22 ،
 .26الرويضي :االحتالل يصعد حممة التهويد في القدس
القدس – جماؿ جماؿ – وكاالت :كشؼ المحامي احمد الرويضي مستشار ديواف الرئاسة الفمسطينية عف
مع مومات تؤكد اف ضوءا اخضر حصمت عميو الجمعيات االستيطانية مف الحكومة االسرائيمية لمسيطرة عمى
عقارات تشمؿ اراضي ومنازؿ في القدس وخاصة في البمدة القديمة وسمواف والشيخ جراح ،وأف الموازنات
الالزمة وخطة العمؿ لمسيطرة عمى العقارات لصالح الجماعات االستيطانية قد اقرتيا جيات رسمية حكومية
اسرائيمية وبحماية مف الشرطة االسرائيمية ،وستبدأ الحممة بالسيطرة عمى عقار لعائمة سمريف في حي وادي
في سمواف عمى بعد امتار جنوب المسجد االقصى المبارؾ ،ومنازؿ عائمة زلوـ في حارة السعدية داخؿ البمدة
القديمة ،واف الخطة تشير الى محاوالت لعرض امواؿ باىظة عمى اصحاب ىذه العقارات لترؾ ىذه المنازؿ
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طواعية ومف ثـ في حاؿ الرفض ،السطو ليال بقوة امنية كبيرة وبمشاركة المستوطنيف لمسيطرة عمى ىذه
العقارات.
عمان2011/11/22 ،
الدستورّ ،
 .27جرحى ذكرى النكبة في مـارون الراس يطالبون الفصائل الفمسطينية بتحمل تكمفة عالجهم
كرـ «المقاء الشبابي المبناني الفمسطيني» ،مساء أمس األوؿ ،الجرحى الذيف سقطوا خالؿ المواجيات التي
ّ
وقعت بيف شباب فمسطينييف وجيش العدو اإلسرائيمي ،خالؿ المسيرة التي نظميا الالجئوف في ذكرى نكبة
الخامس والعشريف مف أيار ،إلى منطقة ماروف الرأس الجنوبية ،خالؿ العاـ الجاري.
وخمؿ المقاء تكريمي الذي حمؿ عنواف «المقاومة رسالة الحياة» ،أطمؽ ثالثة مف الجرحى ،ىـ عادؿ الرداوي
وأحمد حسياف ومحمد الخطيب ،صرخةً باسـ جميع جرحى المواجيات ،ناشدوا فييا الفصائؿ الفمسطينية
والحكومة المبنانية «مراعاة وضعيـ الصحي ،خصوصاً أف عدداً كبي اًر منيـ قد تعرض الصابات خطيرة،
واضطر الى إيقاؼ العالج لعدـ تمكنو مف تغطية تكمفتو».
السفير ،بيروت2011/11/22 ،
 .28المحكمة العميا اإلسرائيمية تشرع  311وحدة سكنية في بؤرة استيطانية عشوائية
تؿ أبيب ػ يو بي آي :منحت المحكمة العميا اإلسرائيمية اإلثنيف شرعية لبناء  311وحدة سكنية في بؤرة
استيطانية في مستوطنة 'طمموف' القريبة مف مدينة راـ اهلل في الضفة الغربية رغـ أنو تـ بناء بيوت فييا
بصورة مخالفة لمقانوف اإلسرائيمي .ورفضت المحكمة التماسا بيذا الشأف تقدـ بو سكاف قرية الجانية الذيف
أكدوا أف البناء اإلستيطاني يسد طريقيـ إلى أراضييـ الزراعية.
وأفادت وسائؿ إعالـ إسرائيمية بأف قضاة المحكمة العميا رفضوا االلتماس الذي تقدـ بو سكاف قرية الجانية
الفمسطينية ومنظمتي 'ييش ديف' و'بيمكوـ' اإلسرائيميتيف الحقوقيتيف ،وقالوا إنو ال مجاؿ لمتدخؿ في قرار
لجنة التخطيط والبناء العميا التابعة لػ'اإلدارة المدنية' في الجيش اإلسرائيمي لتمييد بناء 'حي لسكاف طمموف'.
وطمبت المحكمة مف الجيش اإلسرائيمي تمكيف الفمسطينييف مف الوصوؿ إلى أراضييـ الزراعية ،عمما أف
الجيش منعيـ مف الوصوؿ إلى أراضييـ في حاالت مشابية سابقة.
وقاؿ الميندس ألوف كوىيف ػ ليفشيتس مف منظمة 'بيمكوـ' إف 'ىذه الحالة األولى التي يوجد فييا خارطة
ىيكمية ىدفيا الوحيد ىو شرعنة بؤرة استيطانية غير قانونية ويحظى بدعـ المحكمة العميا'.
وشدد كوىيف  -ليفشيتس عمى أف 'جياز القضاء اإلسرائيمي يستقيـ اليوـ مع جياز التخطيط في التمييز
والمس بشكؿ خطير بحقوؽ اإلنساف لمفمسطينييف مف سكاف الجانية'.
القدس العربي ،لندن2011/11/22 ،
 .29فمسطينيو  48يطالبون األمم المتحدة بإلزام حكومة "إسرائيل" بوقف سياسة التمييز ضدهم
تؿ أبيب -نظير مجمي :توجيت قيادة المواطنيف العرب في إسرائيؿ (فمسطينيو  ،)48مرة أخرى إلى األمـ
المتحدة بشكوى ،بسبب معاناتيـ مف السياسة الرسمية اإلسرائيمية التي تميز ضدىـ ،وتدوس حقوقيـ،
وتخرؽ بذلؾ القوانيف الدولية ومواثيؽ حقوؽ اإلنساف.
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قدـ الشكوى باسميـ ،مركز «عدالة» ،ضمف مجموعة ممفات ووثائؽ تسند ادعاءاتيا ضد الحكومة
اإلسرائيمية ،بينيا تقارير كثيرة أخرى مف منظمات حقوقية ييودية وعربية في إسرائيؿ.
وطالبت «عدالة» مؤسسة األمـ المتحدة بقوؿ كممتيا ضد ىذه السياسة ،كوف إسرائيؿ عضوا فييا وممتزمة
عمى الورؽ بقوانينيا وعمييا أال تخرؽ ىذا االلتزاـ.
الشرق األوسط ،لندن2011/11/22 ،
 .31هيئة اإلذاعة والتمفزيون تؤكد مواصمة بث برامجها رغم اتهامها من قبل تل أبيب بـ"التحريض"
غزة ػ أشرؼ اليور :أعمنت ىيئة اإلذاعة والتمفزيوف الفمسطينية يوـ أمس أنيا ستواصؿ بث برامجيا الوثائقية
الخاصة بالمدف الفمسطينية التي احتمتيا إسرائيؿ في العاـ  ،1948بعد أف قالت إسرائيؿ اف بث مثؿ ىذه
البرامج يعد عممية 'تحريض'.
وقاؿ أحمد زكي مدير عاـ إذاعة 'صوت فمسطيف' في تصريح صحافي اف الييئة اإلذاعة والتمفزيوف
ستواصؿ بثيا لمبرامج والتقارير الوثائقية عف المدف الفمسطينية المتواجدة في مناطؽ الػ  48وعف القرى
الفمسطينية التي دمرت عمى أيدي العصابات الصييونية.
القدس العربي ،لندن2011/11/22 ،
 .31االحتالل يعتقل سبعة فمسطينيين في الضفة فجر االثنين بينهم ثالثة أشقاء
راـ اهلل :أقدمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى اعتقاؿ سبعة مواطنيف فمسطينييف ،خالؿ عمميات دىـ شنتيا
في مناطؽ متفرقة مف الضفة الغربية المحتمة ،فجر اليوـ االثنيف ( ،)11/21تركزت في مناطؽ جنيف
وقمقيمية وبيت لحـ وبمدة العيزرية شرؽ القدس المحتمة.
قدس برس2011/11/21 ،
 .32مواجهات في سمفيت لدى اقتحام قوة إسرائيمية منازل أسرى محررين
سمفيت :اندلعت مواجيات بيف سكاف مدينة سمفيت بشماؿ الضفة الغربية المحتمة وقوات االحتالؿ
اإلسرائيمي ،التي اقتحمت منازؿ أسرى فمسطينييف أُطمؽ سراحيـ قبؿ نحو شير في إطار صفقة تبادؿ
األسرى .وأكدت مصادر محمية فمسطينية في مدينة سمفيت أف المواجيات ،التي وقعت بيف سكاف المدينة
وقوات االحتالؿ فجر اليوـ االثنيف ( ،)11/21لـ تسفر عف وقوع إصابات أو اعتقاالت.
وأوضح مراسؿ "قدس برس" أف المواجيات اندلعت في أعقاب قياـ قوات االحتالؿ باقتحاـ منازؿ ثالثة أسرى
محرريف ،مف سكاف المدينة أفرج عنيـ ضمف صفقة تبادؿ األسرى األخيرة.
قدس برس2011/11/21 ،
 .33أهالي األسرى ينضمون حممة تضامنية إلطالق سراح المعتقمين السياسيين قبل لقاء عباس ومشعل
راـ اهلل :أطمقت لجنة أىالي المعتقميف السياسييف في سجوف السمطة الفمسطينية بالضفة ،حممةً تضامنية
لممطالبة بأطالؽ سراح كافّة المعتقميف السياسييف قبؿ االتفاؽ عمى إتماـ المصالحة بشكؿ فعمي بيف حركتي
"فتح" و"حماس".
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تتضمف إرساؿ
وبحسب ما أعمنت عنو المجنة في بياف صدر عنيا اليوـ االثنيف ( ،)11/21فأف الحممة
ّ
رسائؿ نصية قصيرة عمى اليواتؼ الخموية آلالؼ المواطنيف الفمسطينييف ،تطالبيـ مف خالليا بالتضامف مع
المعتقميف السياسييف في سجوف السمطة ،والضغط باتجاه إنياء ممؼ االعتقاؿ السياسي.
وتأتي ىذه الحممة التي رفعت شعار "حريتيـ عنواف مصالحتنا" ،بالتزامف مع الترتيبات لمقاء المرتقب لرئيس
السمطة الفمسطينية محمود عباس بخالد مشعؿ ،رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"،
المقرر إجراؤه يوـ الجمعة المقبؿ في العاصمة المصرية القاىرة.
و ّ
قدس برس2011/11/21 ،
 .34جودة :الدولة الفمسطينية تقوم عمى التراب الوطني الفمسطيني وكل من يقول غير ذلك واهم
راـ اهلل -عمر المحارمة :قاؿ وزيػر الخارجيػة ناصػر جػودة ،اف زيػارة جاللػة الممػؾ عبػداهلل الثػاني إلػى راـ اهلل
«تاريخيػػة وميمػػة ج ػػدا» ،مشػػي ار إل ػػى أنيػػا غطػػت نقاش ػػا شػػامال وموس ػػعا ضػػـ كافػػة الجوان ػػب حػػوؿ التش ػػاور
السياسي واليـ المشترؾ.
واض ػػاؼ خ ػػالؿ م ػػؤتمر ص ػػحفي عق ػػده ف ػػي راـ اهلل أم ػػس م ػػع نظيػ ػره الفمس ػػطيني ري ػػاض الم ػػالكي اف االردف
ىػواالقرب لفمسػػطيف وقضػػيتو العادلػػة ،واف قيػػاـ دولػػة فمسػػطينية مسػػتقمة ىومصػػمحة اردنيػػة عميػػا .وأشػػار جػػودة
الى الدعـ األردني لفمسطيف في جميع المجاالت وبال حدود مف اجؿ قياـ الدولة الفمسطينية.
وذكر جودة أف عباس أطمع جاللة الممؾ عمى كؿ التحركات في المحافؿ الدوليػة واألمػـ المتحػدة وعمػى بيػاف
المجنػػة الرباعيػػة الدوليػػة الصػػادر فػػي  23أيمػػوؿ الماضػػي ،والػػذي تضػػمف أط ػ ار زمنيػػة حػػددتيا الرباعيػػة لبػػدء
المفاوضػات ومعالجػػة قضػػايا األمػػف والحػػدود .واكػػد جػػودة وجػود مصػػمحة أردنيػػة عميػػا بقيػػاـ الدولػػة الفمسػػطينية
المسػػتقمة ،مبينػػا اف األردف يقػػدـ الػػدعـ المطمػػؽ لمػرئيس عبػػاس والسػػمطة ولمموقػػؼ التػػاريخي الطالػػب بعضػػوية
كاممة في األمـ المتحدة.
وبحسػػب جػػودة فقػػد أطمػػع عبػػاس جاللػػة الممػػؾ عمػػى خارطػػة الطريػػؽ لمعالقػػة بػػيف فػػتح وحمػػاس فػػي المرحمػػة
القادمة ،مؤكدا أف األردف يقؼ عمى مسافة واحدة مف الجميع وىدفو دعػـ الموقػؼ الفمسػطيني ووحػدة الصػؼ
الفمسطيني.
عمان2011/11/22 ،
الدستورّ ،
 .35سياسيون :زيارة الممك إلى رام اهلل امتداد لمموقف األردني الداعم لمقضية الفمسطينية
عماف  -نيفيف عبداليادي  -حمزة العكايمة :شكمت زيارة عبداهلل الثاني الى راـ اهلل أمس حدثا تاريخيا ميما.
وفػػي متابعػػة لػ ػ»الدسػػتور» أكػػد سياسػػيوف أف الزيػػارة الممكيػػة تعتبػػر امتػػدادا لمػػدعـ االردنػػي لمقضػػية الفمسػػطينية
خاصػػة أف جاللػػة الممػػؾ لػػـ يتػػرؾ أي منبػػر عػػالمي وعربػػي فػػي كػػؿ عواصػػـ العػػالـ إال وشػػدد فيػػو عمػػى أىميػػة
القضية الفمسطينية ،وضرورة حميا مف خالؿ إقامة الدولة وانياء االحتالؿ االسرائيمي.
وأشاروا الى أف الممؾ ىمو االساسي دوما القضية الفمسطينية ،وأنو يسعى دوما لتحريؾ المياه الراكدة في كػؿ
ما يتعمؽ بيا ،مؤكديف أف زيارة جاللتو ستسيـ في تقريب وجيات النظر بيف حركة حمػاس والسػمطة الوطنيػة
الفمسطينية ،وعميو فاف ىذه الزيارة تأكيد عمى أف القضية الفمسطينية أولوية لألردف.
عمان2011/11/22 ،
الدستورّ ،
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 .36ممتقى القدس الثقافي يطالب الحكومة بموقف حازم من هدم "تل المغاربة"
عماف :طالب رئيس ممتقى القدس الثقػافي الػدكتور إسػحؽ الفرحػاف الحكومػة األردنيػة ،بوضػع قضػية المسػجد
األقصػػى واعػػالف سػػمطات االحػػتالؿ ،ق ػ ار ار بيػػدـ تػػؿ المغاربػػة المحاذيػػة لممسػػجد ،ضػػمف أولويػػات الحكومػػة
ونيجيا اإلصالحي ،واتخاذ موقؼ حازـ حياؿ قرار اليدـ الذي تنتيي مدتو الجمعة المقبمة.
عمان2011/11/22 ،
الغدّ ،
 .37ميقاتي يدعو البرازيل لمضغط عمى "إسرائيل" لالنسحاب المنطقة التي تحتمها في جنوب لبنان
(يو .بي .آي) :دعا رئيس الحكومة المبنانية نجيب ميقاتي ،نائب رئيسة الجميورية الب ارزيمية المبناني األصػؿ
ميشػػاؿ تػػامر لمضػػغط عمػػى إس ػرائيؿ إلرغاميػػا عمػػى تنفيػػذ الق ػ اررات الدوليػػة المتعمقػػة بمبنػػاف واالنسػػحاب مػػف
المنطقػػة التػػي تحتميػػا فػػي جنوبػػو .ودعػػا الب ارزيػػؿ “إلػػى الضػػغط عمػػى “إس ػرائيؿ” إلرغاميػػا عمػػى تطبيػػؽ الق ػرار
.1711
الخميج ،الشارقة2011/11/22 ،
 .38صفوت حجازي من غزة :نجهز قافمة تسير نحو القدس
غزة :أكد الدكتور صفوت حجازي رئيس رابطة عمماء أىؿ السنة ،أنيـ يجيزوف في الرابطة لقافمة تسير نحو
مدينة القدس المحتمة والمسجد األقصى.
وقاؿ حجازي لدى وصولو إلى قطاع غزة مساء الثالثاء (" :)11-21إنيا لحظة مف أجمؿ وأفضؿ لحظات
عمرنا أف وصمنا إلى قطاع غزة ،وما كنا نتخيؿ أف نصؿ ليذا المكاف المبارؾ".
وأضاؼ موجيًا حديثو لمعالـ ولباف كي موف :إف "كنتـ قررتـ أف الصياينة مف حقيـ وضع الحصار عمى
غزة ،فأننا نقوؿ لكـ أف شرعيتكـ قد سقطت ،فقد قرر ممثموف عف أكثر مف  41دولة أف يكسروا ىذا
الحصار وىـ قادروف بأذف اهلل عمى ذلؾ".
أيضا لمتأثير الصييوني لـ
ًا
ومضى يقوؿ" :كاف
مقرر أف تكوف ىذه القافمة في أسطوؿ الحرية  ،2ولكف ً
مشددا عمى أف لدييـ مف الوسائؿ الكثيرة لكسر ىذا الحصار.
نستطع أف نأتي بيذه القافمة"،
ً
وأشار إلى أف كؿ األحرار في العالـ مف مسمميف ومسيحييف وشيوخ وبرلمانييف يرفضوف ىذا الحصار،
مؤكديف أف دولة فمسطينية ستقاـ قر ًيبا وستكوف عاصمتيا القدس بأذف اهلل.
واختتـ قولو" :نحف ال نفقد األمؿ وننطمؽ وكمنا يقيف أف األرض أرضنا والقرار ق اررنا وأف ىذه السماء
مبينا أف الثورة المصرية خطت خطوة لتحرير بيت
سماؤنا ،وال حياة لمصياينة عمى ىذه األرض إطالقًا"ً ،
المقدس.
المركز الفمسطيني لإلعالم2011/11/21 ،
 .39الجامعة العربية :الطفل الفمسطيني يعاني الويالت نتيجة االحتالل
القاىرة :ذ ّكرت جامعة الدوؿ العربية المجتمع الدولي ،أمس ،بأف الطفؿ الفمسطيني يحرـ مف أبسط حقوقو
نتيجة االحتالؿ الظالـ واجراءاتو التعسفية والعنصرية.
وقالت الجامعة في بياف وزعو قطاع فمسطيف واألراضي العربية المحتمة لمناسبة اليوـ العالمي لمطفؿ :إنيا
في ىذه المناسبة إذ تذكر العالـ بما ورد في إعالف حقوؽ الطفؿ عاـ  1959واتفاقية حقوؽ الطفؿ عاـ
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 1989وما نصت فييما عمى أف يكوف الطفؿ في جميع الظروؼ مف أوائؿ المتمتعيف بالحماية واإلغاثة -
تطالب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات العاممة في مجاؿ الطفولة بالتدخؿ بكؿ السبؿ الممكنة لحماية
أطفاؿ فمسطيف مف االحتالؿ اإلسرائيمي وممارساتو القمعية.
وطالبت بتمكيف أطفاؿ األراضي المحتمة مف العيش والدراسة والتنقؿ واألمف وفقا لما ورد بحقوؽ الطفؿ في
االتفاقات الدولية وأسوة بما يتمتع بو األطفاؿ في دوؿ العالـ كافة.
وذكر قطاع فمسطيف بالجامعة العربية المجتمع الدولي وقادة العالـ والمدافعيف عف الحريات بأنو قد بمغ عدد
األطفاؿ األسرى في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي اآلف  285طفال قاص ار يتعرضوف لمعنؼ وسوء المعاممة
والتعذيب النفسي والجسدي بكؿ وسائمو أثناء التحقيؽ النتزاع االعترافات وأثناء االعتقاؿ (اإلحصائيات تشير
إلى تعرض  %95لمضرب والتعذيب) ،والتحرشات الجنسية ،ولمتوقيع عمى االعترافات بالمغة العبرية ،ولمعزؿ
االنفرادي ،والمنع مف زيارة المحامي ،والحرماف مف التعميـ ،ومف زيارة األىؿ ،واإلىماؿ الطبي ،والحرماف
مف تأدية الشعائر الدينية واالستيزاء بمشاعر األطفاؿ الدينية.
وذكرت الجامعة العربية المجتمع الدولي والمدافعيف عف حقوؽ الطفؿ بأف األطفاؿ الفمسطينييف يعيشوف في
حالة دائمة مف الخوؼ والرعب بسبب االعتداءات الدائمة والمتكررة لسمطات االحتالؿ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2011/11/22 ،
 .41إيران تهدد بإلقاء "إسرائيل" في "مزبمة التاريخ" إذا تعرضت لهجوم
عواصـ ػ وكاالت :حذر مسؤوؿ في الحرس الثوري اإليراني مف أنو في حالة تعرضت المواقع النووية
اإليرانية ألي ىجوـ فأف إيراف سترد 'بألقاء إسرائيؿ في مزبمة التاريخ'.
وقاؿ أمير عمي حجي زاده رئيس قيادة الفضاء والطيراف في الحرس الثوري لوكالة أنباء 'فارس' ':مف أكبر
أمانينا أف يقدـ النظاـ الصييوني عمى ىذا التحرؾ  ..ألنو في ىذه الحالة سنفعؿ ما نريد أف نفعمو منذ زمف
وىو إلقاء عدو اإلسالـ والمسمميف في مزبمة التاريخ'.
وكاف المستشار األعمى لمقائد العاـ لمقوات المسمحة اإليرانية المواء يحيى رحيـ صفوي قاؿ أمس إنو في حالة
شف أي اعتداء عسكري أو أمني عمى إيراف فأف زماـ المبادرة ستكوف بعيدة بالده.
وكانت صحيفة 'ىآرتس' نقمت في مطمع الشير الجاري عف مسئوؿ إسرائيؿ بارز قولو إف 'رئيس الوزراء
بنياميف نتنياىو يحاوؿ حشد تأييد وزاري لشف ىجوـ عمى إيراف' عمى خمفية برنامجيا النووي ،وىو ما فتح
موجة مف التكينات الداخمية والخارجية حوؿ موعد ىذا اليجوـ.
وردا عمى التيديدات ،قاؿ صفوي ':رد ايراف عمى بادئي الحرب سيكوف ردا مدم ار يجعميـ يشعروف بالندـ،
ويجب عمى األعداء أف يدركوا أف أي تيديد عسكري ضد إيراف سيواجو بعمميات عسكرية تفوؽ التصور مف
قبؿ القوات المسمحة اإليرانية'.
القدس العربي ،لندن2011/11/22 ،
 .41سجين سعودي يغادر "إسرائيل" بعد خمس سنوات في االعتقال
(د ب ا) :أعمف المحامي السعودي كاتب الشمري أمس ،أف المواطف السعودي عبد الرحمف العطوي،
المحتجز في إسرائيؿ منذ ست سنوات ،تـ اإلفراج عنو ووصؿ إلى الواليات المتحدة.

التاريخ :الثالثاء 2011/11/22

العدد2327 :

ص 21

وقاؿ كاتب الشمري وكيؿ أسرة المحتجز السعودي في إسرائيؿ «وصؿ العطوي إلى الواليات المتحدة
األميركية في منتصؼ الشير الحالي ،نتيجة جيود المتابعة التي قامت بيا المفوضية الدولية لشؤوف
الالجئيف» .وكاف المواطف السعودي عبد الرحمف محمد العطوي قد اعتقؿ مف قبؿ سمطات االحتالؿ ،بعد
أف ض ّؿ طريقو بالقرب مف منطقة نويبع واجتاز الحدود المصرية ػ الفمسطينية بالخطأ منذ خمس سنوات
تقريباً .وحكمت عميو إحدى المحاكـ العسكرية اإلسرائيمية بالسجف لمدة ثالثة شيور بتيمة االقتراب مف
الحدود مف دوف تصريح ،لكنيا لـ تفرج عنو بعد انتياء المدة.
السفير ،بيروت2011/11/22 ،
غدا محررين
 .42رئيس الحممة الشعبية المصرية :جئنا اليوم مغيثين وسنأتي ً
غزة :أكد الدكتور صالح سمطاف رئيس الحممة الشعبية المصرية لمقاومة تيويد القدس ،أنيـ جاءوا اليوـ
غدا محاربيف ومحرريف لمقدس والمسجد األقصى.
مغيثيف لغزة ،وسيأتوف ً
وافتتح سمطاف حديثو لدى وصولو إلى قطاع غزة مع وفد قافمة "ربيع الحرية" مساء اإلثنيف ( )11-21بقولو:
"ىذا يوـ عيد ،ونحف معكـ ولف ننساكـ حينما رفعتـ شعار "الجوع ال الركوع" فمنكـ بدأ الربيع العربي واليكـ
يعود" .وأضاؼ" :نحف في مصر شكمنا حممة جديدة "الحممة الشعبية لمقاومة تيويد القدس" أماـ محاوالت
الييود لتيويد القدس ،وسيقؼ الشعب بؿ والعالـ كمو يوـ الجمعة القادـ أماـ ما أعمنو الصياينة أنيـ
سييدموف جسر باب المغاربة الذي يربط بيف باب البراؽ والمسجد األقصى".
وأما يوسؼ رميس عضو ائتالؼ  17فبراير في ليبيا ،فقاؿ" :ال تدروف كـ الشعور الذي نحممو معنا في
وتقدير ألىؿ غزة لما تحممونو مف معاناة وصبر أماـ اآللة
ًا
إكبار
ًا
ىذه الزيارة مف ليبيا ،ونحف نحمؿ
الصييونية القاسية" .وأضاؼ موجيًا حديثو ألىؿ غزة" :نقوؿ لكـ أنتـ المميموف لثورتنا في ليبيا ومصر
وتونس وكؿ البمداف العربية ،والشعوب العربية اكتشفوا أنيـ عاجزوف أف يقدموا أبسط المساعدة إلخوانيـ في
األرض والديف في غزة" .ومضى يقوؿ" :شباب  17فبراير وشعب ليبيا يقوؿ كفى صمتًا عف معاناة إخواننا
في غزة ،مع شكرنا لألمـ التي ساندت ثورتنا في ليبيا ،ويجب أف تتحقؽ وثيقة رفع الحصار ىنا في غزة".
المركز الفمسطيني لإلعالم2011/11/21 ،
 .43روبرت سيري :مواصمة االستيطان تجعل من استئناف المفاوضات المباشرة ام ارً غاية في الصعوبة
نيويورؾ – وكاالت :قاؿ منسؽ االمـ المتحدة في الشرؽ االوسط روبرت سيري امس خالؿ اجتماع لمجمس
االمف حوؿ الشرؽ االوسط اف «االستف اززات تواصؿ ضرب الثقة وتجعؿ مف استئناؼ المفاوضات المباشرة
ام ار غاية في الصعوبة» .واضاؼ اف «اسرائيؿ تواصؿ المضي في نشاطات استيطانية حتى في مناطؽ
حساسة لمغاية ،كما اف تدمير البنى الفمسطينية يتواصؿ».
وتطرؽ سيري الى اعالف اسرائيؿ في االوؿ مف تشريف الثاني تسريع بناء مساكف استيطانية في القدس
الشرقية والضفة الغربية اثر قرار اليونيسكو قبوؿ عضوية كاممة لفمسطيف في ىذه المنظمة التابعة لالمـ
المتحدة.
واعتبر المسؤوؿ االممي اف ىذه النشاطات االستيطانية «تتعارض مع القانوف الدولي» وتحوؿ دوف التوصؿ
الى اتفاؽ نيائي بيف اسرائيؿ والفمسطينييف .واضاؼ اف «النشاطات االحادية الجانب عمى االرض لف تمقى
االعتراؼ مف المجتمع الدولي وال بد مف وقفيا».
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كما تطرؽ سيري الى قياـ اسرائيؿ بتجميد امواؿ خاصة بالفمسطينييف ردا عمى انضماـ فمسطيف الى
اليونيسكو ،مشي ار الى انيا تبمغ «نحو مئة مميوف دوالر شيريا» وتمثؿ نحو ثمثي دخؿ السمطة الفمسطينية.
وقاؿ سيري ايضا اف «تجميد ىذا المستوى مف التمويؿ يمكف اف يحوؿ دوف عمؿ اي حكومة ،فكيؼ
باالحرى اذا كانت سمطة تحت االحتالؿ».
الحياة الجديدة ،رام اهلل2011/11/22 ،
 .44قافمة "ربيع الحرية" تصل غزة عبر رفح
غزة :وصمت مساء اإلثنيف ( )11-21قافمة "ربيع الحرية" التضامنية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
الحدودي ،حيث تضـ القافمة أكبر وفد دولي يضـ العشرات مف الشخصيات البرلمانية والسياسية العالمية،
وتتميز القافمة بانضماـ ممثميف عف الثورات العربية إلييا.
يشار إلى أف ىذه القافمة تعتبر "أوؿ تحرؾ دولي يقوده ممثمو شعوب العالـ ،وفي مقدمتيـ ممثمو الثورات
العربية وبرلمانيو العالـ ،مف أجؿ إصدار إعالف الشعوب العالمي لرفض الحصار المفروض عمى غزة".
بدوره قاؿ الدكتور عرفات ماضي رئيس الحممة األوروبية لرفع الحصار عف غزة ،إف قافمتيـ تحمؿ رسالتيف،
مبينا
أىميا وأوليا ىو حجـ التضامف في ىذه القافمة؛ حيث شارؾ فييا متضامنوف مف أكثر مف  41دولةً ،
أنو ألوؿ مرة يحضر ىذا الوفد الكبير بيذا العدد مف النواب والشخصيات عمى اختالؼ انتماءاتيـ ودياناتيـ،
وىـ ُيجمعوف اليوـ عمى نصرة القضية الفمسطينية.
وأضاؼ" :رسالتنا الثانية ألىؿ غزة ،أنكـ لستـ وحدكـ في ىذه المعركة أماـ الحصار الصييوني الظالـ،
الذي آف أوانو أف ينتيي ،وسينكسر قر ًيبا".
ومضى يقوؿ" :أىؿ غزة ىـ مف أشعموا الثورات في البمداف العربية ،وما حققوه كاف فضمو مف دماء الشعب
وشكر لكـ عمى ىذا الربيع العربي" ،كما شكر ماضي مصر عمى تسييالتيا لمرور أعضاء
ًا
الفمسطيني،
القافمة لغزة.
شخصا سافرنا ساعات طويمة حتى نكوف معكـ،
وقالت ممثمة سبع دوؿ في أمريكا الالتينية" :نحف 13
ً
ونقوؿ بشكؿ واضح أننا نديف الحصار الصييوني عمى غزة بشدة".
المركز الفمسطيني لإلعالم2011/11/21 ،
 .45األ ونروا ترفض دعوة "إسرائيل" إلى حمها
ردت «وكالة األمـ المتحدة لغوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف» (أونروا) عمى تصريحات مسؤوليف
غزةّ :
إسرائيمييف طالبوا فييا بأنياء عمؿ المنظمة الدولية التي تعنى بشؤوف مالييف الالجئيف الفمسطينييف داخؿ
األراضي الفمسطينية وخارجيا ،وقاؿ المستشار اإلعالمي لموكالة عدناف أبو حسنة في تصريح إف «الجمعية
العامة لألمـ المتحدة ىي التي أنشأت أونروا ،وىي التي تممؾ الحؽ فقط بحميا أو إنياء أعماليا ،وليس
تمنيات ىنا أو ىناؾ».
وأضاؼ« :سنواصؿ تقديـ الخدمات لمالييف الالجئيف حتى حؿ قضية الالجئيف حالً عادالً وشامالً يرضى
بو الالجئوف أنفسيـ» .وشدد عمى أف «ىناؾ إجماعاً دولياً واقميمياً ،وحتى إسرائيمياً عمى ضرورة مواصمة
أونروا عمميا نظ اًر إلى أنيا عامؿ استقرار وسالـ في المنطقة».
الحياة ،لندن2011/11/22 ،
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ٍ
بكثير من ثمن االنقسام
الو ْحدة أق ُل
ُ .46
ثمن َ

ىاني المصري
تناقمت وكاالت األنباء ووسائؿ اإلعالـ وتسربت معمومات عف حدوث اختػراؽ فػي ممػؼ المصػالحة الوطنيػة،
ثػػـ بػػدأنا نشػػيد حممػػة إعالميػػة مضػػادة تنفػػي حػػدوث التقػػدـ وتقمػػؿ مػػف فػػرص نجػػاح المقػػاء القػػادـ بػػيف ال ػرئيس
عباس وخالد مشعؿ.
ينبع التفاؤؿ مف الحديث عف تجاوز عقدة سالـ فياض والشػروع فػي البحػث عػف أسػماء أخػرى خػالؿ لقػاءات
س ػرية عقػػدت بػػيف األحمػػد وأبػػو مػػرزوؽ برعايػػة مص ػرية ،ومػػف مطالبػػة فيػػاض الفصػػائؿ بػػالتوافؽ عمػػى رئػػيس
مصححا بذلؾ الوضع الذي ظير فيو التمسؾ بو كأنو عقدة العقد التي تحوؿ دوف تطبيؽ اتفاؽ
وزراء جديد،
ً
المصػػالحة .صػػحيح إف التمسػػؾ بفيػػاض كانػػت إحػػدى العقػػد ،لكنيػػا ليسػػت العقػػدة الرئيسػػية ،مػػا يفػػرض العمػػؿ
الجػػاد لتجػػاوز ىػػذه العقػػد ولػػيس تجاىميػػا ،وكمػػا يفػػرض عمػػى فيػػاض االنسػػحاب مػػف رئاسػػة الحكومػػة بغػػض
النظػػر عػػف نجػػاح القمػػة أو فشػػميا ،ألف اسػػتم ارره بع ػد إعػػالف تجػػاوزه مػػف الط ػرفيف سػػيظير بػػالرغـ مػػف نفيػػو
مفروضا مف الخارج.
باعتباره
ً
أمػ ػػا المتشػ ػػاؤموف والمرعوبػ ػػوف مػ ػػف المصػ ػػالحة فعزف ػ ػوا اإلسػ ػػطوانة المشػ ػػروخة "إياىػ ػػا" التػ ػػي تػ ػػروج السػ ػػتحالة
المصالحة ما لـ توافؽ "حماس" عمى تبني حكومػة الوفػاؽ لشػروط الرباعيػة ،ألنيػا إف لػـ تفعػؿ ذلػؾ سػتفرض
الحصػػار والمقاطعػػة عمػػى الفمسػػطينييف ،وسػػتزيد أعبػػاء الموازنػػة بػ ػ  51 – 41مميػػوف دوالر عمػػى األقػػؿ وىػػي
تكمفة دمج موظفي "حماس" في السمطة الفمسطينية.
يعػػزز موقػػؼ المشػػككيف بدايػػة تحػػرؾ أميركػػي – إس ػرائيمي سػػري وعمنػػي ييػػدؼ إلػػى إجيػػاض تطبيػػؽ اتفػػاؽ
المصالحة ،حيث ىددت واشنطف بقطع المساعدات ،كما ىددت تؿ أبيب بتجميد تحويؿ العائدات إلػى األبػد،
وقطع عالقتيا مع السمطة إذا تـ تشكيؿ حكومة مف دوف أف توافؽ عمى شروط الرباعية.
السػؤاؿ الػػذي يطػػرح نفسػػو اآلف ىػػو :ىػػؿ سػػيتـ الرضػػوخ ليػػذه الضػػغوط والتيديػػدات ىػػذه المػرة ،كمػػا جػػرى فػػي
المرات السابقة ،مثمما تـ التراجع عف إعالف صنعاء وحوار القاىرة في عاـ .2119
منػػذ التوقيػػع عمػػى اتفػػاؽ المصػػالحة فػػي ال اربػػع مػػف أيػػار حتػػى اآلف ،جمػػد االتفػػاؽ خشػػية مػػف إمكانيػػة يػػؤدي
تطبيقو إلى قطع المساعدات والعالقػات ووقػؼ تحويػؿ العائػدات الفمسػطينية ،والػى إفشػاؿ الجيػود الراميػة إلػى
انتظار لما ستؤوؿ إليو الثورات العربية والمتغيرات اإلقميمية والدولية.
استئناؼ المفاوضات ،و ًا
ضارة نافعة ،فقد تـ تجميد المساعدات األميركية ووقؼ تحويؿ العائدات الفمسطينية مف قبؿ إسرائيؿ قبؿ
رب ّ
لقػػاء القػػاىرة القػػادـ ،ومػػف دوف تطبيػػؽ اتفػػاؽ المصػػالحة ،وأشػػيرت اإلدارة األميركيػػة الفيتػػو ف ػي وجػػو الطمػػب
الفمسػػطيني فػػي مجمػػس األمػػف ،وعطمػػت حتػػى اآلف إمكانيػػة الحصػػوؿ عمػػى األص ػوات التسػػعة المطموبػػة كػػي
يعرض لمتصويت ،وأوقفت أميركا مساعداتيا لميونسكو ألنيػا منحػت فمسػطيف العضػوية الكاممػة خالفًػا لػمرادة
األميركية واإلسرائيمية ،وىػذا يضػع القيػادة الفمسػطينية أمػاـ خيػاريف :األوؿ ،أف تمضػي نحػو المصػالحة ميمػا
كاف الثمف واف عمى مراحؿ ،ألنو سيكوف أقؿ بكثير مػف ثمػف اسػتمرار االنقسػاـ ،والثػاني ،الخضػوع لمضػغوط
األميركية واإلسرائيمية وفقداف ما تبقى مف شرعية ومصداقية.
إف النظػػر إلػػى إنجػػاز الوحػػدة الوطنيػػة كمجػػرد خيػػار مػػف الخيػػارات ولػػيس ضػػرورة وطنيػػة ال غنػػى عنيػػا ،أو
كمجرد ورقة لمتيديد مف أجؿ استئناؼ المفاوضات وتحسيف شروطيا ،أو كمجػرد خطػوة تكتيكيػة عمػى طريػؽ
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تغييػر القيػادة الفمسػطينية بحيػث تنتقػؿ مػف حركػة فػتح إلػى حركػة حمػاس؛ أدى وسػيؤدي إذا اسػتمر إلػى فشػػؿ
جميع الجيود والمبادرات الرامية إلى إنياء االنقساـ واستعادة الوحدة.
إف الوحدة الوطنية قانوف ممزـ لمشعوب الواقعة تحت االحتالؿ إذا أرادت التحرر الوطني واالستقالؿ.
فاالحتالؿ ضد الجميع وال يفػرؽ بػيف فػتح وحمػاس ومسػتقؿ ،وبػيف معتػدؿ ومتطػرؼ؛ ألنػو احػتالؿ اسػتيطاني
عنصػري إجالئػػي ،ومتفرًعػا عػػف مشػروع صػػييوني قػاـ عمػػى فكػرة إقامػة دولػػة إسػرائيؿ الكاممػػة مػف البحػػر إلػػى
البحر كحد أدنى ،وبالتالي كانت إقامػة إسػرائيؿ فػي عػاـ  1948مجػرد مرحمػة ،فالمشػروع الصػييوني طبيعتػو
عدوانيػػة وأىدافػػو جذريػػة ،فػػال يمكػػف عقػػد تسػػوية معػػو بالمفاوضػػات وبأظيػػار النوايػػا الحسػػنة وبنػػاء المؤسسػػات
واثبات الجدارة ،وانما بتغيير موازيف القوى بشكؿ جوىري إلى حد يصػؿ إلػى فػرض تراجعػو ،واف عػدـ القبػوؿ
كميا.
بتسوية يعني تيديد وجود إسرائيؿ ً
حسنا ،إف لقاء عباس – مشعؿ لػف يغػرؽ فػي البحػث فػي تفاصػيؿ اتفػاؽ المصػالحة ألف معظػـ بنػوده تتنػاوؿ
ً
اإلجراءات والتفاصػيؿ ،وتجنبػت المضػموف السياسػي الػذي مػف دونػو ال يمكػف إنجػاز المصػالحة ،واذا أنجػزت
ال يمكف أف تصؿ إلى حػؿ مسػتداـ ،وانمػا إلػى ىدنػة مؤقتػة سػرعاف مػا سػتنيار أو تقػود إلػى انتقػاؿ مػف حالػة
االنقسػػاـ إلػػى حالػػة مػػف االقتسػػاـ التػػي تحػػافظ عمػػى االنقسػػاـ وتغطيػػو مػػف خػػالؿ تشػػكيؿ حكومػػة ولجػػاف أمنيػػة
وغيرىما ،أو مف دوف تشكيؿ حكومة باستمرار الوضع الحالي بوجود حكومتيف واتفاؽ مصالحة ال ينفذ.
ال بد مف االتفاؽ عمى طبيعة المرحمة والتحديات والمخاطر التي تواجييا القضية الفمسطينية وكيفية التصدي
ليا ،وعمى أشكاؿ العمؿ والنضاؿ وموقع السمطة فػي النظػاـ السياسػي الفمسػطيني وىػؿ يمكػف أف تسػتمر كمػا
ىي عميو ،أـ ال بد مف البحث عمى األقؿ في تغيير شكميا ووظائفيػا والتزاماتيػا بحيػث تكػوف أداة مػف أدوات
المنظمػػة التػػي يجػػب أف يعػػاد تشػػكيميا وفقًػػا إلعػػالف القػػاىرة  2115واتفػػاؽ المصػػالحة  ،2111بحيػػث تضػػـ
مختمؼ ألواف الطيؼ السياسي ،وتخدـ البرنامج الوطني القادر عمى تحقيؽ األىداؼ الوطنية.
ممموسا عمى طريؽ إنجاز الوحدة الوطنية يرجعػاف إلػى اىتمػاـ مصػر بػأحراز
وتقدما
إف ىناؾ فرصة لالتفاؽ
ً
ً
خصوصا قبؿ أف تنشغؿ أكثر بأوضاعيا الداخمية بعػد الشػروع فػي االنتخابػات المصػرية فػي نيايػة
تقدـ فيو،
ً
الش ػػير الح ػػالي ،وألف ف ػػتح وحم ػػاس وك ػػؿ األطػ ػراؼ الفمس ػػطينية مأزوم ػػة ،فك ػػؿ ط ػػرؼ بحاج ػػة إل ػػى األطػ ػراؼ
األخػػرى ،فػػال المفاوضػػات نجحػػت أو قابمػػة لالسػػتئناؼ ،واذا اسػػتؤنفت فمػػيس مػػف المتوقػػع نجاحيػػا ،والمقاومػػة
جدا ،وألف المقاومة الشعبية تحولت في الضفة الغربية إلػى شػعار بػات يػردده
معمقة ألف ثمنيا في غزة مرتفع ً
ػعار مػػف دوف تطبيػػؽ واالكتفػػاء بالمقاومػػة الشػػعبية الرمزيػػة التػػي
الجميػػع والميػػـ اآلف تطبيقػػو ،ولػػيس إبقػػاؤه شػ ًا
تطمقيا مبادرات محمية مف دوف دعـ حقيقي مف الفصائؿ وال مف السمطة والمنظمة.
إف مف شروط نجاح المقػاء المرتقػب يػوـ الخمػيس القػادـ أف يبػدي عبػاس ومشػعؿ  -الػ َذ ْي ِف حصػال عمػى دعػـ
سياسي وشعبي بعد الخطاب التاريخي باألمـ المتحدة وبعػد صػفقة تبػادؿ األسػرى -المرونػة الالزمػة لمتوصػؿ
إلػػى اتفػػاؽ دوف التشػػبت فػػي مواقفيمػػا الخاصػػة وبالسػػعي إلػػى الييمنػػة االنفراديػػة والحػػاؽ كػػؿ طػػرؼ بػػالطرؼ
اآلخر ،فالمطموب مف "أبو مازف" وحركة فتح الت ارجػع عػف مطمػب اعتمػاد شػروط المجنػة الرباعيػة فػي برنػامج
الحكومة القادمة ،واالستعداد لشػراكة حقيقيػة مػع "حمػاس" والجيػاد والمبػادرة ،وكػؿ القطاعػات والفعاليػات التػي
ال تػزاؿ خػػارج إطػػار المنظمػػة حتػػى تتحػػوؿ المنظمػػة حقًػػا وقػوًال وفعػ ًػال إلػػى ممثػػؿ شػػرعي وحيػػد ومرجعيػػة عميػػا
لمفمسطينييف جميعا أينما تواجدوا ،وحتى تكوف الجدار االستنادي إذا ما انيارت السمطة بعد المواجية القادمػة
جاىدا عمى إبقاء السمطة كما ىي أو فمتذىب إلى الجحػيـ ،بحيػث لػف يحػوؿ إلييػا
مع االحتالؿ الذي سيعمؿ
ً
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العائدات ،ويمػارس كػؿ أشػكاؿ الضػغوط عمييػا ،كمػا سػيمنع إجػراء االنتخابػات إذا كانػت دوف عمميػة سياسػية
يستفيد منيا االحتالؿ.
والمطموب مف "حماس" التخمي عف عقمية السيطرة االنفرادية عمى قطاع غزة ،واالمتناع عػف التمسػؾ المفظػي
فعال ،والمقاومة المثمرة غير ممكنة مف دوف وحدة ،وتتطمب الوحدة مف "حمػاس"
بخيار المقاومة ألنيا معمقة ً
ظا ليا قد ال يقدروف عمى احتمالو.
ثمنا باى ً
أيضا تقديـ ثمف سياسي ضروري حتى ال يدفع الفمسطينيوف ً
ً
خصوصػا أنيػا لػف تُجػرى إال بشػكؿ نضػالي ،بحيػث
وعمى "حماس" أف تغادر ترددىػا إزاء إجػراء االنتخابػات،
ً
فرضا ،والموافقػة عمػى دفػع ثمػف سياسػي يتمثػؿ فػي اسػتناد البرنػامج السياسػي لمحكومػة
تفرض عمى االحتالؿ ً
القادمة إلى الحقوؽ والمصالح واألىداؼ الفمسطينية ،والى القانوف الدولي وق اررات األمـ المتحدة.
أبدا إال إذا انخرط الكؿ الفمسطيني
إف ربط إنجاز الوحدة بالموافقة األميركية واإلسرائيمية يعني أنيا لف تحدث ً
فػػي إطػػار المسػػاعي األميركيػػة إلعػػادة رسػػـ خارطػػة المنطقػػة وفػػؽ لمصػػالحيا وحمفائيػػا ،وىػػذا يعنػػي ضػػرورة
الحفاظ عمى التنازالت الفمسطينية المتمثمة باالعتراؼ بحؽ إسرائيؿ في الوجود ونبذ العنؼ واإلرىاب وتطبيػؽ
خصوصػا التنسػيؽ األمنػي ،وتػرويض حمػاس وغيرىػا مػف الفصػائؿ
االلتزامات الواردة فػي االتفاقػات المبرمػة،
ً
لمقبوؿ بالمشاركة في سمطة مكبمة بيذه االلتزامات.
إف المطمػػوب االسػػتعداد لحمايػػة الوحػػدة ولػػيس انتظػػار إجياضػػيا عػػف طريػػؽ شػػؽ مسػػار سياسػػي جديػػد يبػػدأ
بالتقشػػؼ وتعزيػػز الصػػمود وايجػػاد بػػدائؿ عػػف المسػػاعدات المرشػػحة لمقطػػع ،وبوقػػؼ العمػػؿ بالت ازمػػات السػػمطة
السياسية واألمنية واالقتصادية ،واعادة النظر في شكميا ووظائفيا عمى أساس برنامج وطنػي وشػراكة حقيقيػة
بعيػ ًػدا عػػف المحاصصػػة ،ويصػػؿ بعػػد كفػػاح وتغييػػر م ػوازيف القػػوى إلػػى عمميػػة سياسػػية جديػػدة ومختمفػػة عػػف
سابقتيا قادرة عمى التوصؿ إلى حؿ عادؿ أو متوازف يحقؽ الحد األدنى مف الحقوؽ الفمسطينية.
المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث (بدائل)2011/11/22 ،
 .47عن المصالحة الموعودة من جديد

ياسر الزعاترة
ال خػػالؼ عمػػى أف الوضػػع الفمسػػطيني يعػػيش مأزقػػا كبيػ ار عمػػى المػػدى القريػػب ،واف كانػػت قناعتنػػا أف مجمػػؿ
التطورات في المنطقة ستصب في المدى المتوسط والبعيد في خدمة القضية ،خالفا لما يروج لو كثيروف مف
أف تصدع محور المقاومة والممانعة سيعني تراجعا ليا عمى مختمؼ األصعدة .وعنػدما يقػوؿ عػاموس جمعػاد
رئيس الييئة السياسية واألمنية في و ازرة الحرب الصييونية إف نياية بشػار األسػد ستشػكؿ كارثػة عمػى دولتػو،
فيجب أف ندرؾ حقيقة المخاوؼ الصييونية مما يجػري ،فػي ذات الوقػت الػذي نػدرؾ فيػو حقيقػة المػأزؽ الػذي
يراد إدخاؿ سوريا فيو بفعؿ العسكرة والحرب األىمية التي يريدوف منيػا أف تػدع البمػد مػدم ار حتػى ال يفكػر فػي
أية سياسات تضر بالمعادلة العربية المحيطة بالدولة العبرية .نقوؿ ذلؾ مع أننػا نػتفيـ انحيػاز السػورييف ألي
خيار يخمصيـ مف بطش نظاـ دموي ال يرقب فييـ إالً وال ذمة.
حمػػاس فػػي مػػأزؽ مػػف دوف شػػؾ ،أكػػاف ألسػػباب ماليػػة تتعمػػؽ بتمويػػؿ الوضػػع فػػي القطػػاع ،أـ بسػػبب الوضػػع
السػػوري ،أـ النش ػػغاؿ العػػرب ،وم ػػف ض ػػمنيـ الشػػارع ب ػػالثورات وتػػداعياتيا وم ػػا س ػػيترتب عمييػػا م ػػف ترتيب ػػات
سياسية ،فضال عما يحدث لفرعيا في الضفة الغربية مف استباحة شػاممة ،معطوفػا عمػى اسػتباحة أوسػع لكػؿ
ما يمت إلى فكر المقاومة بصمة.
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ثمػػة فػػارؽ بػػالطبع بػػيف مػػف يعيشػػوف المػػأزؽ ويتمسػػكوف بخيػػار المقاومػػة ،أقمػػو فػػي الخطػػاب السياسػػي ،وىػػـ
أنفسيـ الذيف يتعرضوف لحصار ظالـ ال يحوؿ بينيـ وبيف مساع محمومة المتالؾ القوة العسكرية لمػرد عمػى
أي عدواف ،ثمة فارؽ بيف ىؤالء وبيف مف يرفضػوف خيػار المقاومػة سػوى خيػار االستع ارضػات التقميديػة التػي
ال توجع العدو ،السيما حيف تأتي معطوفة عمى تنسيؽ أمني محموـ ال يتوقؼ بأي حاؿ.
خيار المفاوضات ىو الذي فشؿ في واقع الحاؿ ،بينما لـ ُيمنح خيار المقاومة فرصتو الحقيقيػة ،أعنػي خيػار
المقاومة الذي يرفع شعارات واضحة عنوانيا دحر االحتالؿ مف دوف قيد أو شرط عف األراضي المحتمة عاـ
 ،67مف دوف التبرع بالتنازؿ عف ما تبقى مف فمسطيف ،بؿ كمقدمة لتحريره مف رجس االحتالؿ.
القيادة الحالية في الضفة الغربية ،وىي ذاتيا لفتح ومنظمة التحريػر والسػمطة ىػي التػي ينبغػي عمييػا أف تقػدـ
إجابة شافية حوؿ خياراتيا لممستقبؿ ،السػيما أف سػيطرتيا عمػى المؤسسػات الػثالث قػد جػاءت بعنػواف واضػح
ىو تبني خيار المفاوضات مف دوف سقؼ زمني والتعويؿ عمى الضغط الدولي الذي ثبتت عبثيتو.
الالفػػت أنيػػا فعمػػت ذلػػؾ وىػػي تػػدرؾ تمامػػا عجػػز ىػػذا الخيػػار عػػف تحقيػػؽ الشػػعارات الكبيػرة المرفوعػػة فػػي كػػؿ
ميداف (دولة كاممػة السػيادة عمػى حػدود عػاـ  67بمػا فييػا القػدس وعػودة الالجئػيف) ،فيمػا كػاف الجميػع يعػرؼ
أنو ال نتنياىو وال أي أحد آخر يمكف أف يكرر عرض كامب ديفيد الذي رفضوه صيؼ العاـ  ،2111بؿ لقد
أثبتػػت وثػػائؽ التفػػاوض أف تنػػازالتيـ التػػي فاقػػت حػػدود التنػػازالت الفمسػػطينية فػػي الكامػػب لػػـ يقبمي ػا الطػػرؼ
اإلسرائيمي أياـ أولمرت وليفني.
حتى خيار االعتراؼ بالدولة لـ يكف مقنعػا لجيػة سػؤاؿ كيػؼ يمكػف تحريػر أ ارضػي تمػؾ الدولػة مػف االحػتالؿ
عبر مفاوضات مع ذات الطرؼ الصييوني ،فكيؼ وقد فشؿ أيضا؟!
اليوـ ومف دوف اعتراؼ بفشػؿ خيػار التفػاوض ،وضػرورة البحػث عػف خيػار بػديؿ ال معنػى لمصػالحة تتحػدث
عف انتخابات لمسمطة ستكرس االنقساـ ،ولف تجيب عمى أسئمة الحاضػر والمسػتقبؿ ،بقػدر مػا سػتكرس خيػار
السمطة /الدولة المحكومة إلرادة االحتالؿ والعاجزة عف مقاومتو ،بفرض وجود إرادة لممقاومة.
االنتخابات تكوف بعد التحرير ،والسمطة ال تمثؿ سوى نصؼ الشعب الفمسطيني ،وىي ليست دولػة ،وبالتػالي
ينبغي تركيا إلدارة شؤوف الناس عبر قيادة ال صمة ليا بالسياسة والمقاومة تعػيف بػالتوافؽ بػيف القػوى الفاعمػة
فػػي السػػاحة ،فيمػػا يجػػري انتخػػاب قيػػادة لمنظمػػة التحريػػر فػػي الػػداخؿ والخػػارج تمثػػؿ الفمسػػطينييف وتحػػدد ليػػـ
خيػػاراتيـ فػػي مواجيػػة االحػػتالؿ .نقػػوؿ ذلػػؾ رغػػـ انحيازنػػا لخيػػار حػػؿ السػػمطة الػػذي نػػدرؾ كمفتػػو الباىظػػة فػػي
المدى القريب ،في ذات الوقت الذي نؤمف بقدرتو عمى نقؿ القضية خطوات كبيرة نحو التحرير الحقيقي.
ىػػؿ ى ػػـ مسػػتعدوف ل ػػذلؾ ،أعنػػي لمخي ػػار األوؿ ولػػيس لح ػػؿ السػػمطة؟ ال يب ػػدو ذلػػؾ ،والنتيج ػػة أف المص ػػالحة
ستكوف أقرب لممحاصصة ،فيما سيبقى كؿ شيء عمى حالو مف حيث الخيارات السياسية ،ىذا إذا لـ تحصؿ
فتح عمى غالبية محدودة مع الفصائؿ القريبة منيا ستصنفو تفويضا باستمرار لعبة العبث القائمة.
السػمطة تتحػدث عػف مقاومػة سػػممية ،ونحػف نقػوؿ ال بػأس ،ولكػف المقاومػػة السػممية التػي توجػع االحػتالؿ ىػػي
اشتباؾ دائـ مع الجنود والمستوطنيف والحواجز ،ووحدة وطنية ميدانية خمؼ ىذا الخيػار ،ولػيس إصػ ار ار عمػى
التنسػػيؽ األمنػػي وانتظػػار انسػػحاب الجػػيش اإلسػرائيمي مػػف منػػاطؽ جديػػدة لغػػرض توسػػيع صػػالحيات السػػمطة
وصوال إلى دولة الجدار.
المصالحة تبدأ بانتخاب قيادة لكؿ الشعب الفمسطيني في الداخؿ والخارج ،وأقمو التوافؽ عمػى برنػامج سياسػي
جدي ػػد م ػػع االكتف ػػاء بالوح ػػدة ف ػػي مي ػػداف المواجي ػػة م ػػع االح ػػتالؿ ،وح ػػيف يك ػػوف التحري ػػر وتق ػػوـ الدول ػػة تك ػػوف
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االنتخابػػات ولػػيس قبػػؿ ذلػػؾ .أمػػا شػػؤوف النػػاس فػػي الضػػفة والقطػػاع فتػػدار بػػالتوافؽ مػػف خػػالؿ إدارة مدنيػػة ال
صمة ليا بالسياسة والمقاومة.
عمان2011/11/22 ،
الدستورّ ،
 .48الممك في رام اهلل  ..عن الزمان والمكان

عريب الرنتاوي
رابع زيارة لمناطؽ السمطة منذ قياميا ،اثنتاف منيا لغزة ...وثاني زيارة لراـ اهلل ...واألولى في عيد الرئيس
محمود عباس ...ىذه ىي التراتبية الزمنية لمزيارة الميمة والمفاجئة ،التي قاـ بيا الممؾ عبداهلل الثاني إلى
العاصمة المؤقتة لدولة فمسطيف العتيدة ...فما ىي دوافع الزيارة وأىدافيا مف منظور أردني ،وفي ىذا
التوقيت بالذات؟.
وفقاً لممصادر األردنية ،فأف الزيارة سعت في تحقيؽ جممة أىداؼ :أوليا إبقاء جذوة القضية الفمسطينية
مشتعمة ،ومنعيا مف االنطفاء تحت “غبار” االنتفاضات والثورات ...ثانييا ،تدعيـ موقؼ السمطة السياسي
في مواجية ىبوب الريح العاصفة مف إسرائيؿ ودوائر اليميف األمريكي ...ثالثيا :إعادة تسميؾ قنوات الدعـ
المالي واالقتصادي لمسمطة ،والتي تبدو غير “سالكة” تماماً ،سواء مع المانحيف العرب أو األجانب،
وباألخص في ضوء تفاقـ سياسة االبتزاز اإلسرائيمية التي تقوـ عمى التجويع والعقوبات الجماعية واحتجاز
أمواؿ الضرائب ،فضالً عف مواقؼ الكونغرس األكثر تطرفاً مف الكنيست ذاتو ،إلى غير ما ىنالؾ.
ووفقاً لممصادر ذاتيا ،فأف األجندة األردنية ،تبدو حافمة في قادمات األياـ ،بسمسمة مف األنشطة ،التي
تسعى في تحقيؽ األىداؼ الثالثة المذكورة ،بدأىا الممؾ في لندف مع ديفيد كاميروف ،وسيواصميا في سمسمة
مف المقاءات واالتصاالت التي سيجرييا مع قادة عرب وأجانب ،ما استوجب التنسيؽ مع القيادة الفمسطينية
اء ...مف ىنا جاءت زيارة الدعـ واإلسناد ...مف ىنا جاء توقيت القمة الفمسطينية واختيار مكانيا.
ابتد ً
الالفت أف زيارة الممؾ لراـ اهلل ،جاءت قبيؿ أياـ قالئؿ فقط ،مف المقاء المنتظرة بيف الرئيس عباس وخالد
مشعؿ ،وىو المقاء المقرر لو أف يضع المبنة األخيرة في مدماؾ المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية
الفمسطينية ...الممؾ في ىذه الزيارة ،أبدى دعمو ليذا الخيار ،والدعـ األردني ىذه المرة يبدو مختمفاً عف
المرات السابقة ،في ضوء التطورات اإليجابية التي طرأت عمى ممؼ العالقة األردنية – الحمساوية في
األسابيع القميمة.
وفي ىذا السياؽ ،نع تقد أف الزيارة والمقاء ،كانا بمثابة رسالة تطميف قوية لمرئيس عباس والسمطة والمنظمة،
مفادىا أف العالقة النشطة مع حماس ،لف تكوف بحاؿ مف األحواؿ ،عمى حساب العالقة مع “الشرعية
الفمسطينية” ،وأف األردف ما زاؿ عمى موقفو الذي ال يعترؼ إال بالمنظمة (واستتباعاً السمطة) كممثؿ شرعي
لمشعب الفمسطيني.
عمى أف الزيارة في المقابؿ ،لف توقؼ التوجو األردني لتطبيع العالقة مع حماس ،واقامة عالقات متوازنة مع
مختمؼ األفرقاء الفمسطينييف ،كما تؤكد المصادر األردنية ...لقد غادرت السياسة األردنية مربع االنحياز
التاـ لفريؽ مف الفمسطينييف ،والمؤكد أنيا ليست بصدد تغيير تحالفاتيا ،أو نقؿ بندقيتيا مف كتؼ إلى
كتؼ ...المقاربة المتوازنة ،ىي مطمب غالبية األردنييف ،وىي موقؼ الدولة في الفترة األخيرة كما عبر عف
ذلؾ غير مسؤوؿ أردني ،وفي غير مناسبة.
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والحقيقة أف زيارة الممؾ إلى راـ اهلل ،تأتي في غمرة جدؿ وطني فمسطيني محتدـ ،حوؿ الخيارات والبدائؿ
التي يتعيف عمى المنظمة والسمطة اتباعيما ،لمواجية انحباس عممية السالـ وانسداد آفاؽ الخيار التفاوضي،
وخسارة أوؿ جولة مف جوالت طمب االعتراؼ بفمسطيف دولة كاممة العضوية في األمـ المتحدة والمنظمات
الدولية المنبثقة عنيا ،وىو جدؿ يذىب في كؿ اتجاه ،مف دوف أف تصؿ القيادة الفمسطينية بعد ،إلى لحظة
الحسـ واتخاذ القرار وبمورة البدائؿ ،واألىـ مف دوف أف تنجح حتى اآلف ،في بناء توافؽ وطني حوؿ
استراتيجية المرحمة المقبمة.
األردف ،رسمياً ،ما زاؿ يؤمف بالمفاوضات خيا اًر لحؿ القضية الفمسطينية ،ىذا الموقؼ يمقى صدى عند
أوساط فمسطينية في راـ اهلل ،تزداد إنكماشاً وتراجعاً ...لكنو مف الوجية الرسمية ،ما زاؿ خيار السمطة ،واف
أتبعتو بجممة شروط كوقؼ االستيطاف واعتماد مرجعية الرابع مف حزيراف أساساً لػ”حؿ الدولتيف” الذي يؤيده
األردف بقوة.
لكف مشكمة ا لموقفيف الرسمييف ،األردني والفمسطيني عمى حد سواء ،أنيما يفتقراف لكؿ األدلة والبراىيف التي
تمكنيما مف تسويغ ىذا الموقؼ وتسويقو ...فأسرائيؿ تفتقد لقيادة مؤىمة لمقياـ بدور الشريؾ في ىذه
قادر عمى إنتاج مثؿ ىذه القيادة...
العممية ...وليس في األفؽ المنظور ،ما يشي بأف المجتمع اإلسرائيمي ٌ
والحكومة اإلسرائيمية الحالية ،ائتالفاً وبرنامجاً ليس لدييا مف مشاريع سوى التوسع االستعماري /االستيطاني،
وتعطيؿ حؿ الدولتيف ،وجعؿ قياـ دولة فمسطينية قابمة لمحياة ،أم اًر مستحيالً.
مشكمة المقاربة الرسمية األردنية والفمسطينية عمى حد سواء ،أنيا تفتقر “لموسيط األمريكي النزيو” في ىذه
العممية ،فواشنطف أظيرت المرة تمو األخرى ،أنيا جزء مف المشكمة وليست جزءاً مف الحؿ ...وأنيا بانحيازىا
األعمى لمدولة العبرية ،تقؼ عقبة في وجو “السالـ” و”المفاوضات” و”حؿ الدولتيف” وفرص قياـ دولة
فمسطينية قابمة لمحياة ،تجسد حؽ الشعب الفمسطيني المقدس ،في الحرية واالستقالؿ ،وتؤسس اللتحاؽ
فمسطيف بربيع العرب.
األردف وفمسطيف ،مطالباف اليوـ أكثر مف أي وقت مضى ،بصياغة “الخطة ب” ،أو إخراجيا مف األدراج
إف كانت موجودة فعالً ...و”الخطة ب” التي نتحدث عنيا ،ال تقترح القفز مف فوؽ موائد التفاوض إلى
خنادؽ الحرب والقتاؿ ...بؿ تنيض عمى بدائؿ إبداعية ،وفّر ربيع العرب ،الكثير مف مفرداتيا
ومنيجياتيا ...بدءاً بالمصالحة واعادة بناء منظمة التحرير وتحرير طاقة الشعب الفمسطيني الكفاحية
الجماىيرية السممية ،في الوطف والشتات ...عندىا ،وعندىا فقط ،يمكف لمتفاوض أف يكوف ذا مغزى ،ويمكف
لالحتالؿ أف يدرؾ أف كمفة بقائو أعمى بكثير مف كمفة رحيمو ...ومف دوف ذلؾ ،سنبقى نسمؾ الطريؽ
المسدود ذاتو ،متوقعيف أف نصؿ إلى نيايات مختمفة ...فيؿ ىذا ممكف؟.
عمان2011/11/22 ،
الدستورّ ،
 .49خيارات األزمة الفمسطينية اليوم

ماجد ال ّشيخ
تصاعدت في الفترة األخيرة دعوات وتيديدات وتصريحات في شأف السمطة الفمسطينية ،مػف خيػار الحػؿ إلػى
خيار استقالة الرئيس عباس وتسمـ رئيس السمطة التشريعية (حماس) ىذا المنصب ،وصوالً إلى الحديث عػف
إمكانيػػة انييػػار السػػمطة ،واعػػادة تسػػميـ مسػػؤولياتيا إلػػى االحػػتالؿ مجػػدداً .وفػػي األثنػػاء يتصػػاعد الحػػديث عػػف
إمكانية المجوء إلى انتفاضة ثالثة ،أنكرىا الرئيس الفمسطيني في مقابمتػو مػع «القػبس» الكويتيػة فػي  2تشػريف
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الثػػاني (نػػوفمبر) الجػػاري ،ال سػػيما الجانػػب المسػػمح منيػػا ،مػػف دوف أف يجػػري الحػػديث عػػف بػػدائؿ لمػػا يعيشػػو
الوضػػع الػػوطني الفمسػػطيني؛ مػػف حػػاؿ جمػػود ومراوحػػة وتجريػػب المجػ ّػرب ،فػػي وقػػت يقػػدـ استعصػػاء الحمػػوؿ
السياسػػية التفاوضػػية ،لمواقػػع الفمسػػطيني استعصػػاء داخميػاً جديػػداً فػػي المقابػػؿ ،بػػدأ يتبػ ّػدى أخيػ اًر ،مفصػػحاً عػػف
وجػػود أزمػػة خيػػارات لػػـ تعػػد القيػػادة الفمسػػطينية تسػػتطيع مقاربتيػػا ،لمخػػروج مػػف حػػاؿ االستعصػػاء العػػاـ الػػذي
بدأت تعيشو الحركة الوطنية الفمسطينية ،فال ىي في سبيميا لالنفراج في ىذا االتجاه وال في ذاؾ.
ىذا بالتحديد يعني أف األمػور تجػاوزت م ارحػؿ الجمػود إلػى االنسػداد؛ انسػداد اآلفػاؽ الممكنػة أمػاـ مفاوضػات
التسػػوية فػػي ظػػؿ زرع المزيػػد مػػف بػػذور إفشػػاليا اسػػتيطاناً وضػػماً وتيويػػداً واسػػتيالء عمػػى المزيػػد مػػف األرض،
وانسداد اآلفاؽ المحتممػة أمػاـ أي خيػار ممكػف ،بػات الوضػع الػوطني الفمسػطيني يمػح فػي الوصػوؿ إليػو ذاتيػاً
وموضوعياً ،مف قبيؿ االتفاؽ عمى خيار داخمي بالعودة إلى المقاومة الشعبية أو االنتفاض مجدداً ،وذلؾ في
مواجية الخيار المستحيؿ أو الجدار المسدود الذي يػدفع اإلسػرائيميوف الفمسػطينييف فػي اتجاىػو ،عػدا جػدرانيـ
التي ما انفكت ترتفع لتقطيع أوصاؿ الضفة الغربية والقدس ،ومنعيا مف التواصؿ الجغرافي والسياسي.
نسوؽ ىنا مسألة االنتفاض ،مػثالً ال حصػ اًر .فػنحف نعػرؼ أف اتجاىػات القيػادة الحاليػة وتوجياتيػا ،ليسػت أو
لـ تعد مف النوع المؤىؿ أو المحبذ التخػاذ قػرار مػف ىػذا القبيػؿ ،حتػى واف فاجأىػا االنتفػاض الشػعبي وفػرض
عمييا فرضاً ،حيث إف أزمة الخيارات أعمؽ مما تبدو عمى السطح .فالمسألة تتجػاوز قػدرة القيػادة الفمسػطينية
الحالية عمى صوغ حالة ثورية ،ذات أبعاد إستراتيجية ،تخرج مف إطارات التأقمـ التقميدية التي آلػت إلييػا ىػذه
القيػػادة ،كقائػػدة لسػػمطة ال تممػػؾ الكثيػػر مػػف ممارسػػتيا لميماتيػػا المفترضػػة والمطموبػػة منيػػا داخميػاً ،وىػػي التػػي
استمرأت الخضوع لمقتضيات السػمطة عمػى حسػاب مػا يفترضػو الكفػاح الػوطني ،لجيػة الحفػاظ عمػى مرجعيػة
أداتو الكفاحية ممثمة في الكياف السياسػي األعمػى ،المفتػرض أنػو المسػؤوؿ عػف السػمطة ولػيس العكػس ،حيػث
بتنا أماـ سمطة تتصرؼ وكأنيا صػاحبة الواليػة عمػى منظمػة التحريػر .وىػا ىنػا خمػؿ أعمػى يشػير إلػى تمػأزؽ
الوضع الوطني؛ حتى بات ال يستطيع تقدير ما أقدـ ويقدـ عميو المستوى القيادي مف تبجيؿ لمسػمطة ،وتػأثيـ
لممنظم ػػة ،ف ػػي م ػػا ب ػػدا ويب ػػدو تج ػػاىالً لوجودى ػػا وتقم ػػيالً م ػػف أىميتي ػػا ،وأىمي ػػة دورى ػػا ف ػػي جم ػػع ش ػػمؿ الك ػػؿ
الفمسطيني تحت رايتيا.
إذا لػـ يكػف ىػػذا واقػع الحػػاؿ ،أو الصػورة التقريبيػػة لػو ،فممػاذا إذاً ال يجػػرى تفعيػؿ الخيػػارات المتاحػة والممكنػػة،
والتي ُيعمف عنيا بيف الحيف واآلخر ،كالمقاومة الشعبية مثالً أيضاً ،أو االتجػاه نحػو االنتفػاض السػممي .فػأذا
كػػاف التوجػػو إلػػى األمػػـ المتحػػدة أحػػد الخيػػارات الديبموماسػػية المعتمػػدة ،فمػػاذا لػػو فشػػؿ ىػػذا الخيػػار؟ ىػػؿ تمكػػف
العودة إلى تفعيؿ خيارات كفاحية أخػرى ،أو االتجػاه نحػو مغػامرة تػرؾ السػمطة تنيػار فعميػاً ،أو تبنػي خيػارات
أخرى؛ ىي الخيارات إياىا التي ُيعمف عمى الدواـ عنيا ،كونيا أوراقاً ميمة في يد القيادة الفمسطينية؟
إذا كانت أزمة الخيارات اإلستراتيجية ،قد انطوت مع طي صفحة منظمة التحريػر الفمسػطينية ككيػاف سياسػي
ووطني جامع ،يفترض أنو يمثؿ الكؿ الوطني والسياسي والتنظيمي الفمسطيني؛ فأف أزمة الخيػارات التكتيكيػة
لمسػػمطة اليػػوـ تتبػػدى أكثػػر مػػا يكػػوف الوضػػوح فػػي تمػػؾ االنسػػدادات واالستعصػػاءات المتتاليػػة ،ومػػف ضػػمنيا
وصوؿ السمطة في رأي بعض القيادة إلى الطريؽ المسدود أيضاً ،مػا يػدعوىا لمتيديػد الجػدي أو غيػر الجػدي
بحػؿ السػػمطة أو القػوؿ بانييارىػػا؛ واعػادة «مفاتيحيػػا» إلػػى االحػتالؿ ،بعػػد أف أفشػؿ ىػػذا األخيػر كػػؿ دور ليػػا
في مفاوضات سعى دوماً إلى إفشاليا كذلؾ.
وبيذا يكوف التكتيؾ الفمسطيني قػد افتقػد المبػادرة أو اإلمسػاؾ بزماميػا ،وىػبط إلػى مسػتويات دنيػا مػف كفاحيػة
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بػات يفتقػر إلييػا الوضػع الػوطني الفمسػطيني؛ ولػػـ تعػد تمبػي متطمبػات المرحمػة وتطمعػات الشػعب الفمسػػطيني،
لمحصوؿ حتى عمى الحد األدنى مف حقوقو الوطنية.
ىي أزمة الخيارات ،بؿ أزمة في إرادة تقريرىا ،لـ تعد تعيش ترؼ اليػروب مػف ضػرورة تفعيػؿ خياراتيػا ،وفػؽ
توجيػػات إجماعيػػة أو جماعيػػة متفػػؽ عمييػػا ،فػػي ظػػؿ حالػػة االنقسػػاـ السياسػػي والجغ ارفػػي ،وتخػػبط المسػػتوى
القيادي ،وفقدانو بوصمة الخيارات الكفاحية المتاحة ذاتياً ،أو التوجو إلييا بأرادة ذاتية خالصة ،وىذا يعني أف
الوضع الوطني الفمسطيني ،ناىيؾ عف مواجية أزمة في خياراتو الكفاحية ،يواجو أزمة وطنية عامة متواصمة
ومسػػتمرة ،منػػذ أولػػى محطػػات التصػػادـ مػػع االحػػتالؿ ،عمػػى خمفيػػة إفشػػاؿ ىػػذا األخيػػر الكثيػػر مػػف محطػػات
التفاوض منذ إنجاز محطة أوسمو ،مرو اًر باالنقساـ وصوالً إلى التيديدات الحالية بفػض «الشػراكة» التنسػيقية
مع االحتالؿ ،ما خال التنسيؽ األمني الذي يتمسؾ بو الطرفاف .إذ عمى خمفية إفشاؿ الخطوة الفمسطينية فػي
األمػػـ المتحػدة جػ ّػراء التعنػػت والػرفض األميركػػي – اإلسػرائيمي وأضػرابيما مػػف الحمفػػاء والشػػركاء ،ربمػػا شػػعرت
السػػمطة أنيػػا باتػػت أمػػاـ جػػدار مسػػدود فعمي ػاً ،فػػال خياراتيػػا المتاحػػة أوصػػمتيا إلػػى نتيجػػة إيجابيػػة واحػػدة ،وال
خياراتيا غير المتاحة أو الممكنة ،يمكف اف توصميا إلى النتيجة ذاتيا ،بؿ ربما إلى نتيجة مغايرة.
وفي المحصمة ،السمطة في أزمة ،والمنظمة في مأزؽ مقيـ ،والخيارات تغرد خارج سرب الكفاحية المفترضػة،
فػػي غيػػاب اإلرادة الواحػػدة المتماسػػكة والموحػػدة .فيػػؿ تشػػكؿ خيػػارات حػػؿ السػػمطة ،أو تركيػػا تنيػػار ،أو إقػػداـ
الرئيس عباس عمى االستقالة؛ خيا اًر متاحاً ،أـ خيا اًر يستيدؼ الضغط عمى االحػتالؿ واليػروب مػف مواجيتػو
فػػي الوقػػت نفسػػو؟ ومػػا الػػذي عنػػاه نبيػػؿ أبػػو ردينػػة ،النػػاطؽ باسػػـ الرئاسػػة فػػي تصػريحو المفػػاج أخيػ اًر ،حػػوؿ
ػتغير وجػو منطقػة الشػرؽ األوسػط»؛ إذا لػـ يكػف ربمػا قػرار
«أف القيادة الفمسطينية في صدد اتخاذ إجراءات س ّ
استقالة الرئيس ...أو ترؾ السمطة تنيار ،وتذىب في سبيميا إلى الحؿ ...ليس إالّ.
الحياة ،لندن2011/11/22 ،
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