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وسأتولى السلطة بالدستور إذا     عد الحصول على ضمانات   حماس ستوقع على الورقة المصرية      : الدويك .1
  قال عباساست

 "القدس العربي" رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، لـ، عزيز الدويك.كشف د : وليد عوض-رام اهللا 
الثالثاء بأن حركة حماس ستوقع على ورقة المصالحة المصرية كما هي بعد حصول الحركة على 

حة واالتفاق دراجها على هامش ورقة المصالإضمانات مصرية بأخذ تحفظات الحركة بعين االعتبار و
طراف عديدة داخلية أوضح الدويك بأن هناك تدخال من أو .طراف الفلسطينيةعليها بين جميع األ

ن حماس ستوقع على ورقة المصالحة المصرية ألى إ وخارجية على خط المصالحة الفلسطينية، مشيراً
  ."مع نهاية الشهر ستسمعون ما يثلج صدوركم"  قائالًوأضاف. بنهاية الشهر الجاري

 الثالثاء بأن التدخل الخارجي هو تدخل "القدس العربي"ورجحت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ
 لطهران بحثت ملف أيامسوري تركي على خط المصالحة، وبأن زيارة رئيس الوزراء التركي قبل 

  . نحو تحقيقهااألطرافالمصالحة الفلسطينية وضرورة الدفع من جميع 
هناك تحفظات عديدة لها عالقة بالوضع الميداني مثل قيام السلطة " الدويك  قال حماسوحول تحفظات

 أبناء لمواصلتها اعتقال العديد من إضافةبفصل العديد من الموظفين المحسوبين على حركة حماس، 
ن تحفظات حماس على أ إلى  وأشار."ال بد من وجود ضمانات إلنهاء تلك الملفات"وتابع قائال . "الحركة
 التي وردت بها والتي تتعلق ببعض المهام "غير الدستورية" المصرية تشمل بعض التعريفات الورقة
 يتوافق أنال بد "وتابع قائال  . وغيرها، على حد قوله، رافضا الخوض في تفاصيل تلك التحفظاتاألمنية
ضرورة توقيع ، معربا عن اعتقاده ب" الفلسطينيون وستكون ملحقة بالورقة المصرية- التحفظات -عليها 

 للوصول " القليلة الباقيةاألمتار" تكمل أنحماس على الورقة المصرية كما جاءت، مناشدا مصر 
 إمكانيةوبشأن . للرئيس محمود عباساألمريكيةللمصالحة الفلسطينية التي باتت ملحة بعد تبخر الوعود 

اس على االستقالة من قدم عبأن يتولى الدويك كرئيس للمجلس التشريعي رئاسة السلطة في حال أ
 الشعب الفلسطيني حول موضوع أبناء مازن وكافة أبو ان يتركز اهتمام أرجو"منصبه، قال الدويك 

  ."الحديث عن االنتخابات وغيرها كلها لألسف قضايا غير دستورية "، مضيفاً"المصالحة
 القانون أنالحقيقة "لدويك  عباس على االستقالة قال اأقدم يتولى رئاسة السلطة في حال أن إمكانيةوحول 
 استقال إذا واضح وان رئيس المجلس التشريعي سيقوم بمهام الرئيس -الدستور- الفلسطيني األساسي
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وعند ". ةن ال تتم تلك الخطوأ أتمنى يوما تجري بعدها االنتخابات، وهذا نص الدستور، ولكنني 60لمدة 
 الفلسطيني وال األساسي دائما محترما للقانون نا كنتأ" لتوضيح موقفه، قال الدويك أخرىسؤاله مرة 

 وإجراء القانون وهناك نص بتولي رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس أخالف أناستطيع 
سألتزم بالقانون "، مضيفا " القانون كما قلت لكأخالف أن ال استطيع وأنا يوما 60االنتخابات في غضون 

  ." استقال الرئيسإذا يوما 60 االنتخابات في غضون إجراءالذي ينص على 
 يريدون التخلص األمريكيين بان أحسنا أ" عباس عدم الترشح لرئاسة السلطة قال الدويك إعالنوبشأن 

 صدور العديد إلى، مشيرا " عدم ترشيح نفسه لالنتخابات القادمةوأعلن مازن أبو مازن فاستبقهم أبومن 
ناك قرارا بالتخلص منه مثل تصريح وزيرة الخارجية  لعباس بأن هأكدت التي األمريكيةمن المؤشرات 

  . هيالري كلينتون بأنها ستتعامل معه بأي صفة يحملهااألمريكية
 داخلية وخارجية أطراف كل جهوده كرئيس للمجلس التشريعي منصبة اآلن مع أنوشدد الدويك على 

  .على تحقيق المصالحة الفلسطينية
  11/11/2009القدس العربي، 

  
  "لن يكون هناك مؤسسات للسلطة ال رئاسة وال وزارة"في حال استقال عباس : عريقات .2

يمكن "عباس الرئيس محمود  أنقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين  :اشرف الهور -غزة 
ن قرار الرئيس عباس أكد أو. "إسرائيل لتحريك عملية السالم مع األمريكية فشلت الجهود إذا يستقيل أن

 انه إلى، الفتا "غير متمسك بمنصب الرئاسة" عباس أنترشح لالنتخابات ال يعد مناورة، مؤكدا بعدم ال
لن يكون "لى انه في حال استقال عباس من منصبه إ  وأشار." يكون رئيساأنلن يبقى رئيسا لمجرد "

  ."هناك مؤسسات للسلطة ال رئاسة وال وزارة
 مغادرة مقاعده في إلىن الرئيس عباس ربما يلجأ أ أمسكدت مصادر فلسطينية مطلعة أ ،وفي السياق

ن الرئيس أ "القدس العربي"كد مسؤول فلسطيني رفيع لـأو .رئاسة السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح
 اللجنة التنفيذية أو في اللجنة المركزية لفتح، أو من المسؤولين سواء في مكتبه، أياعباس لم يطلع 

  .تي ينوي اتخاذها في المستقبل القريبلمنظمة التحرير، بالخطوات ال
  ."يفرض سرية تامة لم تعهد من قبل على قراره المستقبلي"ن عباس ألى إ وأشار

 عباس ابلغ في ساعة متأخرة من ليل االثنين من خالل قنوات اتصال أن "القدس العربي"وعلمت 
 في البيت أوباما باراك ياألمريك بالرئيس اإلسرائيليفلسطينية وعربية بفشل لقاء رئيس الوزراء 

، تساعد في استمرار مسيرة "خطوات ايجابية" نتنياهو في تقديم إقناع عن أوباما عجز أن، بعد األبيض
 مازن باالستقالة لفشل أبووارجع المسؤول الفلسطيني تفكير  .التفاوض، وثني عباس عن قراره بالتنحي

ين العرب والفلسطينيين كانوا يعقدون عليه آماال كبيرة،  عددا من المسؤولإن، الذي قال أوبامالقاء نتنياهو 
  ."إسرائيل" بالضغط قليال على األمريكيمن خالل قيام الوسيط 

 مناصبه القيادية في منظمة التحرير التي يرأس لجنتها التنفيذية، وكذلك في أيضا يغادر عباس أنوتوقع 
ي دائرة التفاوض، حيث يقع على عاتق  مسؤولية تضعه من جديد فأيرئاسة حركة فتح، للتحرر من 

  ."إسرائيل"منظمة التحرير وليس السلطة الفلسطينية التفاوض مع 
  . عباس استقالتهإعالن تنهار مؤسسات السلطة الفلسطينية بمجرد أنكذلك توقع 

  11/11/2009القدس العربي، 
  

  عباس يناور بعد أن وصل لمرحلة اإلفالس السياسي: نواب حماس في الضفة .3
المنتهية ( طالب نواب حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة الرئيس محمود عباس :لضفة الغربيةا

الخروج ومصارحة الشعب والحديث عن األسباب الحقيقية التي دفعته إلى عدم ترشيح نفسه "بـ) واليته
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فالس السياسي وصل إلى مرحلة اإل"واعتبر النواب أن موقف عباس أتى بعد أن  ".في االنتخابات القادمة
  ".خاصة مع الفشل الذريع الذي مني به في مسيرته التفاوضية عبر سبعة عشر عاماً من التفاوض

مناورة تهدف إلى تلميع صورته التي باتت في "وأوضح النواب أن ما يقوم به عباس عبارة عن 
  ".الحضيض بعد الويالت التي جرها عهده للشعب الفلسطيني

 أمين سر المجلس التشريعي إن عدم ترشيح الرئيس عباس نفسه هو أمر  محمود الرمحي.واعتبر د
وطالب النواب اإلسالميون ". خالف برنامج ومنهاج وليس خالفا شخصيا"داخلي وأن الخالف معه هو 

  ".عدم استغالل الديمقراطية إلهانتها"في الضفة أبو مازن بـ
ب أحمد الحاج على إن الظروف أصالً غير نسخة منه قال النائ" فلسطين"وفي بيان صدر عنهم وتلقت 

  ".مناسبة إلجراء انتخابات، وأنه ليس بهذا الشكل تتم الديمقراطية
 "أوسلو" إن قرار عباس دليل قاطع على أن المسيرة السياسية التي قادها من: وقال النائب حاتم قفيشة
  .حتى اآلن أثبتت فشلها

مناورة وهي أمر طبيعي تلجأ لها األنظمة العربية في واعتبر عدد من النواب موقف عباس نوعاً من ال
الكثير من األحيان وهو ما أكد عليه النائب الشيخ حامد البيتاوي، في حين اعتبر النائب خليل ربعي األمر 

  .ورقة للضغط على األمريكان واإلسرائيليين
 قرار عباس متأخراً مقارنة من جانبهم أبدى النواب استياءهم مما جرى على الساحة الفلسطينية واعتبروا

  .بحجم الويالت التي مني بها الشعب وقضيته
وطالب النواب بضرورة إصالح ما قام به بمسيرة التفاوض والعمل على إنشاء وحدة حقيقة على أساس 

  .مقاومة االحتالل
  11/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  قرار عباس هز واشنطن: الخطيبغسان  .4

قال مدير المركز اإلعالمي الفلسطيني غسان الخطيب إن األزمة السياسية :  المحفوظ الكرطيط- الدوحة
الناجمة عن قرار الرئيس محمود عباس بعدم الترشح النتخابات الرئاسة المقبلة أحدثت هزة لدى اإلدارة 

وأوضح الخطيب في حديث للجزيرة نت أن قرار عباس وضع اإلدارة األميركية الحالية أمام  .األميركية
يتها المتعلقة بضرورة تعامل جدي مع التهرب اإلسرائيلي عن استحقاقات العملية السلمية وخريطة مسؤول
  .الطريق

وبشأن حيثيات قرار الرئيس الفلسطيني قال الخطيب إن له عالقة بالسلوك اإلسرائيلي وبمحاباة الواليات 
  .داخليةالمتحدة لذلك الموقف وال عالقة له بالحسابات السياسية الفلسطينية ال

وأشار الخطيب إلى أن الجميع ثمنوا موقف عباس بما في ذلك المعارضة الفلسطينية، ورأوا أنه يجنب 
  . دون مرجعية واضحة"إسرائيل"القيادة الفلسطينية مخاطر الذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع 

النظر إلى واستبعد المسؤول الفلسطيني حصول مفاوضات سالم جادة مع الطرف اإلسرائيلي، وذلك ب
  .توجهات الرأي العام الحالية والنخبة الحاكمة في إسرائيل حاليا

وفي هذ الصدد قال الخطيب إن الجانب الفلسطيني جاد بعدم تكرار تجارب المفاوضات السابقة التي لم 
  .تأت بأي نتيجة بل تواصلت في ظلها عملية االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية

أنه لم تمارس أي ضغوط داخلية على عباس من أجل اتخاذ ذلك القرار، مشيرا إلى أن وأكد الخطيب 
الجميع يحاول إقناع الرئيس الفلسطيني بالعدول عن قراره، وهو ما يعني أن الوقت غير مناسب للحديث 

  .عن بدائل لتولي القيادة
 10/11/2009نت، .الجزيرة
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   إلزام واشنطن وتل أبيب ببعض المطالبعباس ليس جاداً في االستقالة ويحاول: عدوان .5
عاطف عدوان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني أن يقدم الرئيس محمود عباس . استبعد النائب د: غزة

على تقديم استقالته، مؤكدا أن ما يقوم به عباس هي محاولة يائسة إللزام الواليات المتحدة األمريكية 
 له سند في الساحة الفلسطينية وإنقاذ مشروعه الخاص من والدولة العبرية ببضع المطالب كي تكون

وقال عدوان في . الفشل وليس المشروع الفلسطيني، وكذلك الحفاظ على ما تبقى من حركة فتح
ما يهدد به محمود عباس هي محاوالت إلعادة التوازن للقضية ": "قدس برس"تصريحات خاصة لوكالة 

 الواليات المتحدة وإسرائيل  يشعر أن هناك عدم توازن من حيث أنمن الزاوية التي يراها ألنه هو اآلن 
تلعب دورا مهما في الضفة الغربية، هذا الدور من شانه تهميش حركة فتح وجعلها أداة من أدواتها 
األمنية والعسكرية، وهناك أيضا تهميش لدور محمود عباس نفسه خاصة وان هناك قوى اآلن أقرب 

  .، حسب تعبيره"ئيل من عباس ونفسه كسالم فياض ومحمد دحالنللواليات المتحدة وإسرا
إن اإلحباط الذي يشعر به محمود عباس في هذه اآلونة هو الذي دفعه إلى أن يهدد بهذه "وأضاف النائب 

كي ينظم هذا المؤتمر إعادة " فتح"االستقاالت المتوالية علما بان محمود عباس هو الذي عقد مؤتمر 
رئاسة حركة فتح، وهو الذي عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير لكي أيضا يعاد ترشيحه مرة أخرى ل

انتخابه كرئيس لمنظمة التحرير، وقد كان ما أراد، فال يعقل أبدا أن يعقد هذه المؤتمرات لكي يعطي نفسه 
باس شرعية ثم يهدد اآلن لترك هذه المناصب والتحلل منها، إذن البد أن يكون هناك في رأس محمود ع

مخطط يريد أن يصل إليه وهو محاولة إلزام الواليات المتحدة وإسرائيل ببعض المطالب التي يريدها 
  .، حسب قوله"عباس حتى يجد في الساحة الفلسطينية من يدعمه

  10/11/2009قدس برس، 
  

   غير رسمي للمجلس الوطني لمناقشة قرار عباس عدم ترشيح نفسهاجتماع .6
 الفلسطيني السبت المقبل اجتماعاً غير رسمي في مدينة رام اهللا ألعضائه  يعقد المجلس الوطني:غزة

المقيمين في الضفة الغربية والقدس المحتلة للتداول في قرار الرئيس محمود عباس عدم ترشيح نفسه 
  . يناير المقبل/ كانون الثاني24لالنتخابات الرئاسية المقرر تنفيذها في 

سيبحث معالجة المستجدات " في تصريح صحافي أمس إن االجتماع وقال رئيس المجلس سليم الزعنون
المجلس باعتباره المرجعية العليا للشعب "وأضاف أن  ."والمعطيات الراهنة على الساحة الفلسطينية

 مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد إطارالفلسطيني، سيمضي في أخذ دوره وتحمل مسؤولياته، في 
ووصف المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني . "لفلسطيني وحقوقه المشروعةقضيتنا ومصالح الشعب ا

يتطلب منا إبداء مزيد من اليقظة واالنتباه، من خالل رفض كل أشكال الضغط التي "، ما "دقيقة"بأنها 
يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وااللتفاف حول الشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس، إلى جانب 

جابة السريعة والفورية لجهود الحوار والمصالحة، وطي صفحة الخالفات واسترداد الوحدة االست
  ."الوطنية

  11/11/2009الحياة، 
  

  بحث االنتخابات بالقدس وغزةل الشهر القادم  استثنائياًعقد اجتماعاًت منظمة التحرير مركزي .7
لس المركزي لمنظمة نت أن المج.كشف مصدر فلسطيني مطلع للجزيرة: ضياء الكحلوت -غزة 

 ديسمبر المقبل في مدينة رام اهللا لمناقشة كيفية إجراء / كانون األول22التحرير الفلسطينية سيجتمع في 
  .االنتخابات في مدينة القدس المحتلة ومحافظات قطاع غزة

ة وبين المصدر أن الرئيس محمود عباس سيعلن إلغاء المرسوم الرئاسي فور موافقة حماس على الورق
  .المصرية للمصالحة أو إبالغه من قبل الوسيط المصري بحدوث تقدم يستدعي هذا اإلجراء
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وأوضح المصدر أن السلطة تنتظر موقف لجنة االنتخابات المركزية من إجراء االنتخابات في أجواء 
 في االنقسام ورؤيتها للتنفيذ الفعلي، لكنه استبعد أن تجري االنتخابات في وقتها الذي قرره عباس

  . يناير العام المقبل/ كانون الثاني24مرسومه الرئاسي في 
 10/11/2009نت، .الجزيرة

  
  جنة االنتخابات بأي عمل من دون توافق وطنيل لن نسمح ل: المقالةالداخلية .8

 أنها حظرت أي نشاط للجنة االنتخابات  في الحكومة المقالةأكدت وزارة الداخلية:  وكاالت األنباء-غزة 
الحكومة في غزة "وقال إيهاب الغصين الناطق باسم الوزارة إن .  الفلسطينية في قطاع غزةالمركزية

أعلنت بوضوح أنها ترفض إجراء االنتخابات دون توافق وبالتالي وزارة الداخلية ترفض أي نشاط للجنة 
نؤكد أننا نعتبر أن عمل لجنة االنتخابات ممنوع ومحظور و"وأضاف ". االنتخابات المركزية في القطاع

سنمنع أي استعدادات لالنتخابات بكل طريقة ممكنة كما أننا سنحاسب كل من يثبت مساهمته في عملية 
  ".االنتخابات أو اإلعداد لها

وحول تقارير تتحدث عن إغالق الداخلية المقالة مقار لجنة االنتخابات المركزية في قطاع غزة، قال 
ترة وال يوجد لها أي نشاط في القطاع ونحن لن نسمح لها بأي مقار اللجنة أصالً مغلقة منذ ف"الغصين 

  ".عمل لالنتخابات من دون توافق وطني
  11/11/2009الدستور، 

  
  نعيم تنتقد العنف ضد أسرى حماس في سجون السلطةهدىة النائب .9

سلطة في سجون ال" التعذيب بحق شباب المقاومة"انتقدت النائب الفلسطيني هدى نعيم ما وصفته بـ: غزة
وأضافت النائب عن كتلة  ".ال يمكن لسلطة رام اهللا إنكاره"الفلسطينية في الضفة الغربية، وقالت إنه 

التغيير واإلصالح ومقررة لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في المجلس التشريعي إن السلطة لم يعد لها 
لقيم الوطنية عندما خطوط حمراء أو قيم تتوقف عندها،بعد أن انتهكت وضربت بعرض الحائط كل ا

  .على حد قولها"ارتمت في أحضان االحتالل واحتمت به في وجه المقاومة ورجالها
يأتي هذا التصريح لنعيم والذي تلقت السبيل نسخة منه بعد االستقراء الذي نشرته صحيفة لوفيغارو 

ت مألوفة من الفرنسية والذي جاء فيه إن وسائل التعذيب بحق معتقلي حماس في سجون السلطة أصبح
 .كثرة تكرارها

 11/11/2009السبيل، األردن، 
  

  إلى أين؟..  السلطة الفلسطينية": تايمزنيويورك" .10
قال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز األميركية إن مستقبل السلطة الفلسطينية بات محل : نيويورك تايمز

القادمة، واحتماالت استقالته شك، في ظل إعالن الرئيس محمود عباس عن نيته عدم الترشح لالنتخابات 
  .من السلطة هو وآخرين من مساعديه

ونسبت الصحيفة إلى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات القول إن عباس قضى وقتا طويال 
 في مباحثات عملية السالم من أجل إيجاد دولة فلسطينية مستقلة، ولما لم اإلسرائيليوهو يفاوض الجانب 
ل يلوح في األفق، فإنه لم يعد يرى حاجة ألن يكون رئيسا أو حاجة ألن تكون هناك ير عباس بصيص أم

ومضى عريقات بالقول إن المسألة ليست تنحصر في من سيخلف عباس، وإنما تتعلق  .سلطة برمتها
، متسائال عن ما إن كان هناك من يعتقد أن أحدا سيبقى في منصبه إذا أقدم "بكوننا قد نترك مواقعنا"

   على االستقالة؟عباس
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وأشارت نيويورك تايمز إلى أن عباس حذر األسبوع الماضي من أنه قد ال يشارك في االنتخابات 
 يناير القادم، مضيفة أنه هدد /الفلسطينية التي أعلن هو نفسه عزمه عن إجرائها في كانون الثاني

  .باالستقالة مرات عديدة في ما مضى
اس األخير بعدم الترشح لفترة رئاسية ثانية على أنه مناورة سياسية وأضافت أن كثيرين نظروا لتلويح عب

احتجاجا من جانبه على المواقف والسياسات األميركية واإلسرائيلية بشأن المستوطنات وعملية السالم، 
 وعدم الفلسطينيةوأن كثيرين شككوا أيضا بإمكانية إجراء االنتخابات في ظل االنقسام الذي تشهده الساحة 

  . حركة حماس التي تسيطر على غزة على إجرائهاعزم
ومضت الصحيفة إلى أن مقربين من عباس يعتقدون أنه جاد في طروحاته وأنه ال يناور، مضيفين أن 

  .مستقبل السلطة الفلسطينية برمتها أو المفاوض الوحيد بعملية السالم مع إسرائيل هو أيضا في خطر
ر المسؤولين الفلسطينيين أعربوا عن نفس وجهة نظر عريقات وذكرت نيويورك تايمز أن أربعة من كبا

في مقابالت مختلفة، ونسبت إليهم القول إن عباس يشعر بأن طريق المفاوضات في ظل سياسات رئيس 
  .الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو هي طريق شائك وغير نافذ

عزام األحمد القول إنه التقى عباس ونسبت الصحيفة إلى رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي 
ومضى  .السبت الماضي، مضيفا أنه يبدو أن عباس ربما سيقدم على االستقالة الشهر القادم أو ما شابه

إنه يمكننا أن نستشعر انهيار "، و"ال أحد يقبل أن يكون رئيسا في ظل الظروف الراهنة"األحمد بالقول إنه 
  ".السلطة الفلسطينية
 تايمز أن وزير التخطيط الفلسطيني علي جرباوي تحدث في مقابلة أخرى بلهجة وذكرت نيويورك

، إذا كانت العملية السلمية تتجه برمتها )عباس(لماذا نحتاج إلى من يخلفه "مشابهة، وأنه تساءل بالقول 
لى تستهدف حث الواليات المتحدة وأوروبا ع) المتعلقة بعباس(وأضاف جرباوي أن األزمة  ".إلى الفشل؟

  .اتخاذ مواقف فاعلة بشكل أكبر تجاه حل الدولتين
  10/11/2009نت، .الجزيرة

  
  السلطة تبحث اللجوء إلى مجلس األمن لترسيم حدود الدولة: دحالن .11

 السلطة الفلسطينية تدرس أن كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن الثالثاء :رام اهللا
 األراضيصدار قرار يرسم حدود الدولة الفلسطينية على كل  الدولي الستاألمن مجلس إلىالتوجه 

كل  "إنوقال دحالن في مقابلة مع وكالة فرانس برس  . بما فيها القدس الشرقية1967المحتلة منذ العام 
الخيارات تدرس في قيادة حركة فتح ولدينا العديد من الخيارات تناقش في الهيئات القيادية للسلطة 

 الدولة من طرف إعالنابرز هذه الخيارات فكرة  "أن  وأوضح".التحرير وحركة فتحالفلسطينية ومنظمة 
 إقامتها الدولي لتحديد حدود الدولة الفلسطينية التي سنتفاوض على األمن مجلس إلىواحد وفكرة التوجه 

 أنوشدد على  ". بما فيها القدس الشرقية1967 الفلسطينية التي احتلت منذ العام األراضيعلى جميع 
فهذا يعني ،  فان وافقت عليه ولم تضع فيتو ضده، اختبار حقيقيأمام األميركية اإلدارةهذا الخيار سيضع "

  ". وان كالمها عن الدولة الفلسطينية ليس مجرد شعارات، تريد السالم وحل الدولتينأنها
نياهو المعادية ستستمر في المواجهة السياسية مع مخططات نت" السلطة الفلسطينية أنوتدارك دحالن 

مخططات  "أن مؤكدا ،" فلسطينيا واحدا يوافق عليهاإسرائيللحقوق الشعب الفلسطيني والتي لن تجد 
 سمعة الرئيس عباس وشنت إلى أساءت إسرائيل "أنضاف أو ".نتنياهو هي دولة الجدار ودولة الكانتونات

وهي ، من دون وقف االستيطانحملة تشويه ضده  وتواصل الضغط عليه للقبول باستئناف المفاوضات 
  ".تريد القضاء على الرئيس عباس سياسيا

  10/11/2009وكالة سما، 
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   االحتاللإلنهاء ال يوجد ولن يوجد شريك فلسطيني لتحسين نوعية االحتالل، بل يوجد شريك :فياض .12
سين سالم فياض على عدم وجود شريك فلسطيني لتح.كد رئيس الوزراء دأ : منتصر حمدان-رام اهللا 

 مناسبة ذكرى رحيل الرئيس أن، مشددا على " االحتاللإلنهاءنوعية االحتالل، بل وجود شريك فلسطيني 
عرفات تحل وشعبنا الفلسطيني أحوج ما يكون الستخالص العبر من مسيرة الكفاح الطويلة لمؤسس 

 وتطلعات شعبنا في ثورتنا المعاصرة، ولتأكيد االلتفاف حول المشروع الوطني، لتحقيق حلم ياسر عرفات
  .الحرية واالستقالل والعودة وبناء الدولة

وقال فياض خالل الحفل الثقافي الذي نظمته مؤسسة ياسر عرفات في قصر الثقافة في رام اهللا، ضمن 
 يعرف انه كما كان ياسر عرفات، أنعلى العالم " الذكرى السنوية الخامسة لرحيل عرفات، إحياءفعاليات 

و مازن، فال يوجد ولن يوجد شريك فلسطيني لتحسين نوعية االحتالل، بل يوجد دائماً وكما هو خلفه أب
  . االحتالل، وأنه ليس منا وليس فينا من يفرط بحبة من ترابك يا قدسإلنهاءشريك فلسطيني 

 إلىن ما يتعرض له مشروعنا الوطني من مخاطر حقيقية يستدعي منا جميعاً االرتقاء أ إلى وأشار
الوفاء لياسر عرفات الذي جعل من منظمة التحرير "سؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا، وقال مستوى الم

الفلسطينية البيت والخيمة الجامعة لكل الشعب وقواه السياسية، بديالً عن خيام التشرد واللجوء والتمزق 
ليبها على كل التناقضات وتذويب الهوية، واستلهام الدرس األكبر من تجربته الغنية في تجسيد الوحدة وتغ

 حالة وإنهاءالداخلية، تحتم، وحتى نتمكن من تجسيد حلمه بالدولة، التسريع في المصالحة الوطنية 
  ". الوحدة للوطن ومؤسساتهوإعادةاالنقسام 

 11/11/2009الحياة الجديدة، 
  

  ناقص محاولة أخرى لممارسة الخداعالسالم الحديث بيريز عن :  البرغوثيمصطفى .13
 تمثل األخيرة التطورات أن العام للمبادرة الوطنية األمين مصطفى البرغوثي .كد النائب دأ :اهللارام 
وقال البرغوثي خالل مؤتمر  . وتقاعس المجتمع الدولي"إسرائيل" لفشل نهج كامل بسبب سياسة إعالنا

 إلىبلوماسي سيؤدي ن االعتقاد بان االكتفاء بنهج المفاوضات والعمل الدإ أمسصحفي عقده في رام اهللا 
 أفضل سالما ناقصا أن عن زن حديث شمعون بيريأ إلى حل القضية الفلسطينية ثبت عدم صحته، مشيراً

 يعرف أن، وان عليه "إسرائيل" لممارسة الخداع بهدف كسب الوقت لصالح أخرىمن الشيء هو محاولة 
  . تكون نصف حاملأنطيع  المرأة ال تستأن ال يكون مثلما أو يكون كامال أن إما السالم أن

 نؤكد باسم المبادرة الوطنية الفلسطينية انه يجب عدم الحديث فقط عن فشل نهج إنناوقال البرغوثي 
 خيار المقاومة الشعبية الجماهيرية إلىالتفاوض بل العمل على بناء استراتيجية وطنية بديلة تستند 

 الواقع الفلسطيني وهذا باألمر الواقع االحتاللي راألم االحتالل واالستيطان والى فلسفة مواجهة إلجراءات
 االحتالل وقوانينه العنصرية إجراءات تحدي أيضايعني ليس فقط بناء مؤسسات فلسطينية بل يعني 

  . واستعادة ثقافة المقاومة والصمود الوطنياإلسرائيليةومنظومة االبارتهايد 
  11/11/2009الحياة الجديدة، 

  
  العربي واإلسالمي تجاه اعتداءات االحتالل في القدسنتقد الصمتغزة تأوقاف  .14

عبد اهللا أبو جربوع وكيل وزارة األوقاف المساعد في الحكومة الفلسطينية بغزة أن ما يقوم . أكد د: غزة
، مشيرا إلى أن االعتداءات تثير نفوس الجميع وتأتي وفق "إعالن حرب"به االحتالل في القدس هو 
 .كريس مفهوم تهويد القدسمطلب ومطمع إسرائيلي لت

 ".ستظل أرضا موقوفة للمسلمين ليوم القيامة"ونوه أبو جربوع إلى أن القدس 
تسير في "وانتقد أبو جربوع حالة الصمت العربي واإلسالمي وقال إن االعتداءات اٍإلسرائيلية بالقدس 

ك المستوى الرسمي ظل صمت عربي إسالمي مما يثير األلم والحزن ألننا نعول كثيرا على أن يتحر
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والعربي الذي لم يحرك ساكنا ولم يفعل شيئا لوقف العدوان على القدس والجامعة العربية وغيرها لم 
  ".تأخذ دورها في العمل المطلوب لمواجهة التهديد

ودعا أبو جربوع العرب والمسلمين للتحرك بفعاليات مشتركة لحماية القدس وفعاليات شعبية لمنع عملية 
 والضفة الغربية المحتلة رغم 48ت والتهويد، مثمنا الموقف البطولي لألهل بالقدس ومناطق الـاالعتداءا

الحواجز وقطع المسافات الطويلة للوصول إلى المسجد األقصى والتي تمثل أعظم المواقف اإليحائية 
 .والوطنية الشريفة التي تتواصل للثبات داخل المسجد األقصى

 11/11/2009السبيل، األردن، 
  

 المصالحة الفلسطينية تحتاج لمرونة من جميع األطراف: الزهار .15
إن القضايا الخالفية في : القيادي بحركة حماس أمس محمود الزهار.قال د:  ضياء الكحلوت-غزة 

الورقة المصرية للمصالحة الوطنية الفلسطينية قضايا صغيرة، وبقليل من المرونة من جميع األطراف 
 .ة في أسرع وقت ممكنيمكن أن تحصل المصالح

محمود الزهار أن إعالن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه لن يرشح نفسه في .وأوضح د
، لكنه قال إنها ال تصلح مع شخصية أبو مازن؛ ألن المناورة "مناورة سياسية"االنتخابات الرئاسية المقبلة 

- أن تخرج الجماهير لتطالبها بالعودة السياسية قد تصلح في شخصية محبوبة لها شعبية كبيرة يمكن
..  تجربة مماثلة67أعتقد أن تجربة تنحي الرئيس عبدالناصر بعد حرب : "وأضاف الزهار. حسب قوله

إنه عندما تنحى خرجت الجماهير لتطالبه بالعودة؛ ألنه كان رجال محبوبا، لكن أبو مازن يحاول أن 
وشدد الزهار على أن عباس إذا ذهب لن يأسف ". شراتيصنع له مظاهرات هنا أو هناك يشارك فيها الع

عليه أحد حقيقة؛ ألنه لم يأت بشيء إال محاولة االنقالب الدموي على الشرعية التي جاءت بانتخابات 
نزيهة وجاءت بحماس، فكانت النتيجة أنه انهزم فيها وبالتالي هو اآلن أسقط على الناس أن حماس هي 

 فهو الذي حاول أن ينقلب على نتائج االنتخابات عندما رفض نتائج التي قادت االنقالب الدموي،
) إعالن عباس(سواء أكان "وختم الزهار . االنتخابات وتآمر مع أميركا وإسرائيل على هذا الموضوع

مناورة أم غير مناورة، على الرجل أن يذهب، ولما يذهب لن يأسف عليه إال قلّة، والشعب الفلسطيني لن 
  ". قياداتهيعجز أن يجد 

 11/11/2009العرب، قطر، 
  

   تكون طوق نجاٍة لفريق أسلولنو حماس لن تتفاوض مع االحتالل:  زهريأبو .16
سامي أبو زهري أن تلويح شاؤول موفاز القيادي في حـزب           . د" حماس"أكد المتحدث باسم حركة      :غزة

ـ           " حمـاس "تح، بورقـة    كاديما االسرائيلي المعارضن وصائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة ف
  .للضغط على بعضهما البعض لن يؤثر على موقف حركته الرافض للحوار مع االحتالل

ـ        . ودعا د  إلى " فتح" حركة، أمس، نسخة عنه " فلسطين"أبو زهري في تصريح صحفي مكتوب  وصل ل
واصفا . لتحسين وضعها التفاوضي مع االحتالل    " حماس"العمل من أجل استعادة الوحدة بدالً من توظيف         

  ".سياسة غير نظيفة"من موفاز وعريقات بأنه " حماس"التلويح بورقة 
ـ    " فتح"ودعا أبوزهري حركة     حـديث  :" والعودة للتشاور الوطني، وقال     " العبث"إلى التوقف عما أسماه ب

عريقات ال يعكس احتراماً لصالحية المجلس التشريعي وإنما محاولة إللقاء كرة اللهب الناتجة عن فـشل                
  ".حماس"سيرة التسوية في حجر م

للتوقـف  " فتح"الحركة تراقب كل التطورات وستتخذ الخطوة المناسبة تجاه ذلك مع دعوتنا لحركة             :"وتابع
  ".عن هذا العبث والعودة للتشاور الوطني والبحث عن خيارات وطنية متفق عليها

  11/11/2009صحيفة فلسطين،   
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 الساحة الفلسطينية وحواتمة يبحثان االنقسام في القدومي .17

بحث رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي مع األمين :  محمد الخضر-دمشق 
الحالة االنقسامية على الساحة الفلسطينية وضرورة مواجهتها "العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة في 

قدومي وحواتمة حسب بيان أصدرته وركز ال". وبناء مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
ضرورة التعجيل بخطوات عملية لمواجهة مشاريع حكومة نتنياهو "الجبهة وتلقت العرب نسخة منه على 

قمة عربية استثنائية تضع معادلة "كما طالبا بعقد ". ورفض المفاوضات في حالة االستيطان وتهويد القدس
 أساس مصالح مقابل مصالح وعدم ترك اإلدارة الحالية جديدة في العالقات مع اإلدارة األميركية على

وكان القدومي قد أجرى محادثات ". تحت الضغط اإلسرائيلي واليمين الجمهوري واللوبي الصهيوني
  .  القيادة العامة-مماثلة مع قيادات حركة حماس والجهاد اإلسالمي وجبهة النضال الفلسطيني والجبهة 

  11/11/2009العرب، قطر، 
  

   حكومة هنية بشن حملة اعتقاالت في صفوف كوادرها في غزةتتهم فتح .18
في الضفة الغربية فهمي الزعـارير حركـة   " فتح"اتهم المتحدث باسم حركة : رام اهللا ـ أحمد رمضان 

بمنع احياء الذكرى الخامسة لرحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات فـي قطـاع غـزة                " حماس"
الل شن حملة اعتقاالت طاولت العديد من الكوادر والقيادات الفتحاويـة فـي             المقررة اليوم، وذلك من خ    

  .غزة
حماس اختطفت عضو المجلس الثوري وأمـين سـر         "وقال الزعارير في بيان صحافي امس، إن أجهزة         

إقليم غرب غزة أبو جودة النحال، و أمين سر الشمال جمال عبيد، وعدد من أعضاء األقاليم والقطاعات                 
  ".ة لفتحالجماهيري

  11/11/2009المستقبل، 
  

 فلسطين كاملة هي أرض وقف إسالمي غير خاضعة للقسمة:  المقاومةلجان .19
أكدت لجان المقاومة الشعبية وجناحها العسكري ألوية الناصر صالح الدين أن :  ضياء الكحلوت-غزة 

للرؤيات السياسية فلسطين كاملة من بحرها إلى نهرها هي أرض وقف إسالمي غير خاضعة للقسمة وفقا 
 .التي تخرج من حين إلى آخر بهدف إضفاء الشرعية على الكيان الصهيوني

وأكد أبو مجاهد الناطق الرسمي باسم اللجان أن لجان المقاومة ترفض جملة وتفصيالً كل ما يتداول عن 
تهت وأن خيار ، معتبراً أن عملية التسوية قد ان67فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة أو دولة في حدود 

 .  على صمود شعبنا وثبات مقاومته-عز وجل-التفاوض قد سقط وأن الرهان اآلن بعد اهللا 
 11/11/2009العرب، قطر، 

  
 أطراف غير متعجلة في المصالحة بعد قرار عباس بشأن االنتخابات: سامي خاطر .20

، "السبيل"صة لـفي تصريحات خاحماس  حركةلقيادي البارز في ا كشف سامي خاطر: عزالدين أحمد
أن رغبة عباس في عدم الترشح لالنتخابات جاءت بناء على رغبة اللجنة المركزية لحركة فتح، معلقا 
على تصريحات وزير الخارجية األمريكية هيالري كلينتون التي قالت فيها بأنها ستتعامل مع عباس بأي 

تنشر " السبيل"اطر خالل مقابلة مع صفة بالقول إنها إهانة قوية له، وبشأن مستقبل المصالحة أشار خ
كاملة غدا الخمس، إلى انه ال عجلة لدى بعض األطرف اآلن في موضوع المصالحة بعد قرار عباس 

  .االخير بشأن االنتخابات، مضيفا حماس ال تزال تصر المضي فيها وانهاء االنقسام الجغرافي
 11/11/2009السبيل، األردن، 
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   في غزة حياء ذكرى عرفات إلحماس تمنع مهرجاناً: فتح .21

أعلن عضو المجلس الثوري لحركة فتح فيصل أبو شهال أن الحكومة المقالة أبلغـت              :  حامد جاد  -غزة  
قيادة الحركة في غزة عبر حركة الجهاد برفض الحكومة المقالة ومعها حركة حماس السماح لحركة فتح                

  .يس ياسر عرفاتبإقامة احتفال جماهيري إلحياء الذكرى الخامسة لرحيل الرئ
أنه منذ سيطرة حركة حماس على غزة وحركة فتح تتلقى الـرد            " الغد"وأوضح أبو شهال في حديث إلى       

على إمكانية إقامة فعالياتها وأنشطتها من خالل الفصائل الفلسطينية، التي تستطلع رأي حماس في إقامـة                
لجهاد اإلسالمي أبلغت حركة فتح فـي       هذه األنشطة ومن ثم تبلغنا بموقف األخيرة منوها الى أن حركة ا           

  .غزة أخيرا برفض حماس إقامة أية احتفاالت تتعلق بإحياء ذكرى رحيل الرئيس عرفات
  11/11/2009الغد، األردن، 

  
  وتستخدمها لتنفيذ أجندتها ال فعالًتريد المصالحة قوالً فتح: المصري مشير .22

بأنها تريد " فتح"ائب مشير المصري حركة بالمجلس التشريعي الن" حماس"اتهم أمين سر كتلة : غزة
ممرا لتنفيذ مخططاتها الخاصة بعيدا عن المصالحة "وأنها تتخذ من المصالحة " قوال ال فعال "المصالحة 

واستنكر المصري منع دخول رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك  ".الحقيقية والوحدة الوطنية
أي مصالحة يتحدثون عنها في ظل تعطيل "للمجلس وقال مستغربا إلى مكتبه لممارسة أعماله كرئيس 

المجلس التشريعي ومالحقة النواب واعتقال مديري مكاتبهم ومراقبتهم بشكل يحجم من حريتهم 
 ". الشخصية؟

 11/11/2009السبيل، األردن، 
  

  تحذر من التعامل مع خطة موفازالديمقراطية .23
ية من التعامل مع خطة شاؤول موفاز الوزير اإلسرائيلي األسبق حذرت الجبهة الديمقراط: الضفة الغربية

 ".من الضفة واعتبار القدس عاصمة أبدية موحدة إلسرائيل% 60دولة فلسطينية على "والداعية إلقامة 
من % 40توسعية لضم وإلحاق القدس العربية و"وقال مصدر مسؤول في الجبهة أمس إن خطة موفاز 

 ".194يل وإسقاط حق عودة الالجئين إلى ديارهم عمال بالقرار الدولي الضفة الغربية إلى إسرائ
 11/11/2009السبيل، األردن، 

  
   تهنئ لبنان بمناسبة تشكيل حكومته الجديدة حماس .24

هنأت حركة حماس الشعب اللبناني، ممثال برئيسه العماد ميشال سليمان، ورئيس الحكومة، سـعد               :غزة
بيه بري، ، واألحزاب والقوى السياسية اللبنانية، على النجـاح فـي            الحريري، ورئيس مجلس النواب، ن    

  .تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
الوحـدة الوطنيـة    " نسخة عنه، أن هذا النجاح جاء ليؤكد        " فلسطين  " وأشارت الحركة، في بيان وصل      

يـر األرض،   المبنية على ثوابت اإلجماع الوطني، التي تعزز الصمود وتحفظ الحق في المقاومـة لتحر             
  ". والدفاع عنها هي الخيار الصحيح في مواجهة ما يخطط له العدو الصهيوني

إلـى أوضـاع    " بعين االهتمام األخوي    " كما نوهت الحركة إلى أنها تنتظر من الحكومة الجديدة النظر           
ضـيوف  " كـالالجئين الفلسطينيين بلبنان، وأن تصوغ القوانين التي تعطيهم الحقوق المدنية واالجتماعية  

حتى تتحقق عودتهم إلى بالدهم، مشددة في ذات الوقت على رفضها لجميع مـشاريع              " مؤقتين في لبنان    
  .التوطين والتهجير لهم خارج أرض فلسطين

  11/11/2009صحيفة فلسطين، 
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   يصف محادثاته مع أوباما بالمهمة جدا وااليجابية والمركزةنتنياهو .25

 التقى رئيس الوزراء :محمد المداح نقالً عن مراسلها واشنطن من 11/11/2009عكاظ،  ذكرت
وسط تكتم . اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو البارحة األولى في البيت األبيض الرئيس األمريكي باراك أوباما

 إعالمي شبه كامل يؤشر بوضوح إلى األزمة العميقة بين الحليفين،
 دقيقة دون أن يظهر مع 40ن أمضى فيه ساعة ووغادر رئيس الحكومة اإلسرائيلية البيت األبيض بعد أ

أوباما أمام الصحافيين؛ وهو حدث نادر خالل لقاء بين الرئيس األمريكي ومسؤول أجنبي كبير، 
وأحيطت مباحثات أوباما ونتنياهو بتكتم تام،  .خصوصا إذا كان األمر يتعلق برئيس وزراء إسرائيل

فإن أوباما ونتنياهو بحثا "وبحسب البيان  .قرات بشأنهاواكتفى البيت األبيض بإصدار بيان من ثالث ف
، كما أكد أوباما مجددا االلتزام الحازم لواشنطن "ملف إيران وكيفية دفع السالم في الشرق االوسط

 .بضمان أمن إسرائيل
وسعى وزير إسرائيلي يرافق نتنياهو في زيارته لواشنطن إلى التقليل من أهمية ما يقال عن تشنج 

 .ات بين بالده والواليات المتحدةللعالق
لقد استقبل نتنياهو مدة ساعة "وقال يولي أديلشتين، وزير اإلعالم ويهود الشتات، لإلذاعة اإلسرائيلية 

 دقيقة في البيت األبيض؛ منها ساعة ونصف الساعة على انفراد مع الرئيس باراك أوباما، إن هذا 40و
  ".تحسن باستمراريثبت أن العالقات بين البلدين عادية وت

 رئيس الوزراء  أن: حنان البدري نقالً عن مراسلتهاواشنطنمن  11/11/2009الخليج، وأضافت 
". هراء"بأنها " اإلسرائيلية"تقارير عن توتر في العالقات األمريكية  ال  وصفبنيامين نتنياهو" اإلسرائيلي"

عن نتنياهو قوله بعد مباحثات مع " ليةاإلسرائي" "يديعوت أحرونوت"ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة 
عن " رويترز" ونقلت ".إن تلك التقارير ال تعكس الواقع"الرئيس األمريكي باراك أوباما في البيت االبيض 

تناول عدداً من الموضوعات المهمة بالنسبة ألمن .. كان مركزاً وإيجابياً للغاية"نتنياهو قوله إن الحوار 
  ". سيتبين أن هذه الزيارة كانت مهمة للغاية"وأضاف ". ركة لتعزيز السالمولجهودنا المشت" إسرائيل"

 
   اسيرا من حماس450ليبرمان لم يتهم عباس باجهاض االفراج عن : اإلسرائيلية الخارجية .26

 سارعت وزراة الخارجية االسرائيلية الى نفي صحة ما نسب من تصريحات لـ افيغدور :القدس المحتلة
اجهض صفقة تبادل "جية، يتهم فيها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس بانه ليبرمان وزير الخار

  .بين حركة حماس واسرائيل بهدف منع االفراج عن اسرى من حركة حماس
وبحسب المتحدث باسم الخارجية، لم يعقد ليبرمان مؤتمرا صحافيا في كوبنهاغن ولم يصدر عنه مثل هذا 

  .  االتهام
عارض " قد نقلت عن ليبرمان قوله إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس  وكانت وسائل اعالم 

 اسيرا فلسطينيا من حركة 450بشدة صفقة تبادل بين اسرائيل وحماس كان سيتم بموجبها االفراج عن 
ونسب اليه قوله في مؤتمر صحافي في  ".حماس مقابل االفراج عن الجندي االسرائيلي، جلعاد شاليط

اجهض الصفقة " حيث يواصل جولة له في اوروبا، ان رئيس السلطة الفلسطينية في رام اهللا، كوبنهاغن، 
على " بدواعي انها ستؤدي الى تصعيد في اعمال العنف ضد رجال فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة 

  .  حد قوله
  11/11/2009وكالة سما، 
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  "دين غير ديمقراطي ومتخلف"بأنهواصفاً تطاول على الدين اإلسالمي  ليبرمان": يديعوت" .27
قال وزير الخارجية العنصري افيغدور ليبرمان أمس خالل مشاركته في          :  حسن مواسي  - القدس المحتلة 

: ليهود الـدنمارك  " تيريزينشتات"وضع إكليل من الزهور عند النصب التذكاري لمعسكر االعتقال النازي           
يهود، وليس فقط أولئك الذين يعيشون على أرض إسرائيل         نجد أنفسنا نواجه أولئك الذين يريدون تدمير ال       "
ـ      ( ، بل إن أموال النظام اإليراني تـستثمر فـي          )48في إشارة إلى المسلمين والفلسطينيين وفلسطينيي ال

  ". النشاط اإلرهابي في العالم بشكل عام وبشكل خاص ضد اليهود
ودية في العالم، وجميع الطوائف اليهودية      دولة إسرائيل مسؤولة عن جميع الطوائف اليه      : "وتابع ليبرمان 

في العالم المسؤولة عن دولة إسرائيل، وأن هذا التعاون مهم لوقف هذا التهديد سواء كان من جانب تهديد                  
  ".أو من جانب المسلمين عموما.. النظام اإليراني وهو التحدي األكبر لألنظمة الديموقراطية في العالم

بـصورة  " االلكتروني أمس أن ليبرمان تطاول على الـدين اإلسـالمي            "يديعوت احرونوت  "عوذكر موق 
، ومحذرا الـدول األوروبيـة ممـن        "دين غير ديمقراطي ومتخلف   "، واصفا اياه بأنه     "تقشعر لها األبدان  

  ". عناصر إسالمية تستخدم أدوات الديموقراطية لتحرض على العداء للسامية"أسماهم 
  11/11/2009المستقبل، 

  
  اجع عن تصريحاته بشأن التفاوض مع حماس يترموفاز .28

زعم وزير الدفاع االسرائيلي السابق شاؤول موفـاز ان تـصريحاته حـول             :  وكاالت –القدس المحتلة   
استعداده لمفاوضة حركة حماس قد جرى تحريفها وتم تصويرها وكأنه يلهـث وراء المفاوضـات مـع                 

واضـاف موفـاز الـذي ادلـى         . الى صديقهم  حماس ، مؤكدا انه قتل قادتهم وال يمكن ان يتحول اآلن          
بتصريحاته هذه ردا على موجة االنتقادات الحادة التي واجهتها تصريحاته داخل حـزب كاديمـا حيـث                 

انني ال انوي الدخول فورا في مفاوضات مع حماس ولكن قصد التفاوض معهم في حال سيطروا                "ينتمي  
 وفقا للقناة التلفزيونية ان موفاز قال لهـم فـي حـال             وقال مقربوه ". على السلطة بعد االنتخابات المقبلة    

  . رغبت حماس التي قتلتُ قادتها في الجلوس معي فأنني سأجلس معهم
  11/11/2009الدستور، 

  
   يرفض أي تحقيق خارجي مع جنوده في جرائمهم بغزةأشكنازي .29

م لجنة الخارجية قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي، أمس، وهو يتطرق أما
إال أنه قال " متطرفة جدا"ورغم وصفه إيران بأنها دولة . واألمن في الكنيست الى نتائج تقرير غولدستون

" والضغط الناجع"، مشددا على أن تغيير موقف المجتمع الدولي منها "غير عقالنية"باستحالة وصفها بأنها 
 . قد يقود إلى تغيير في داخلها

محظور أن نرسل . إنني أرفض أي تحقيق خارجي"ير غولدستون قال أشكنازي وفي أول إشارة لتقر
ضباط الجيش اإلسرائيلي ومقاتليه للظهور برفقة محامين، وأن يقوم طاقم تحقيق بتوجيه التحذير القانوني 

وينبغي إلسرائيل أن توفر الرد المهني على المزاعم التي تظهر في التقرير وأن ال تبدي موقفا . لهم
 ". المسؤولية تقع على كاهلي. مسموح لنا أن ندافع عن الجنود الذين أرسلناهم وأرسلتهم أنا. ذاريااعت

لم نجد حالة واحدة وضع فيها جندي "وركز أشكنازي على التحقيقات التي أجراها الجيش لنفسه، مضيفا 
لسنا جيش . صودالم نجد سلبا وال قتال مق. على المهداف وبشكل مقصود نساء أو أطفاال أو أبرياء

بسبب طبيعة ميدان المعركة، حيث أن البيوت ورياض األطفال هي المقرات "وأشار إلى أنه ". مجرمين
  . القيادية، أصــبنا بحسن نية مدنيين، بالضبط مثلما أصبنا ضباطنا وجنودنا

 11/11/2009السفير، 
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   كيلومترا325ً يزعم أن لدى حزب اهللا صواريخ مداها أشكنازي .30
غابي أشكنازي خالل اجتماع للجنة الخارجية " اإلسرائيلي"زعم رئيس أركان جيش االحتالل : آي.بي.يو

 كيلومترا، واصفاً إيران 325واألمن التابعة للكنيست أمس، أن لدى حزب اهللا صواريخ يصل مداها إلى 
  ".ليست غير عقالنية"لكنها " متطرفة جداً"بأنها دولة 

حزب اهللا مسلح بعشرات ألوف الصواريخ ويصل "أشكنازي قوله إن ونقلت وسائل إعالم عبرية عن 
هذه الصواريخ "، وأن " كيلومترا325 كيلومتر وقسم قليل منها يصل مداه إلى 300مدى بعضها إلى 
  ".جاهزة لالستخدام

من جهة إيران هي دولة متطرفة جدا لكن من الجهة "وتطرق إلى الموضوع النووي اإليراني وقال إنه 
  ".  ى ال يمكن القول إنها دولة غير عقالنيةاألخر

  11/11/2009الخليج، 
  

  "35-إف"قريبة من شراء طائرات " إسرائيل ":هآرتس" .31
اف  "أن سالح الجو في الكيان بحث شراء طائرة " إسرائيلية"كشفت مصادر  ":الخليج"القدس المحتلة 

وأكدت  .من إدخال نظمها في الطائرة" ئيلإسرا"من الواليات المتحدة برغم أن هذه األخيرة قد تمنع " 35
   .قريبة من صفقة شراء ضخمة لهذه الطائرة" إسرائيل"أن " هآرتس"صحيفة 

وأضافت أن سالح الجو متعجل الحصول على الطائرة، لهذا يبدو أنهم ماضون إلى التنازل لألمريكيين 
 الصحيفة الثمن المنخفض نسبياً وعزت ".اإلسرائيلية"بشأن رفضهم مالءمة الطائرة مع بعض المتطلبات 

، أنه ال يوجد حتى اآلن ثمن واضح لطائرة ال تزال في ) مليون دوالر لكل طائرة80(المطلوب للطائرة 
. مرحلة التجارب، وستنقضي سنتان على األقل حتى يتم التزويد بطائرات متسلسلة لطلعات عملياتية

 مليار 15 العامة للمشروع ستتجاوز المخطط له ب وقدر فريق في وزارة الدفاع األمريكية ان التكلفة
  .دوالر، وأنه سيتأخر سنتين على األقل

  11/11/2009الخليج، 
  

  للطيران يتلقى تحذيراً من دعاوى في بريطانيا" العال"رئيس لشركة : "يديعوت" .32
ية للطيران اإلسرائيل" العال"، أمس، أن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة 

فالرئيس الجديد لشركة الطيران اإلسرائيلية . يخشى من الوصول في إطار عمله إلى العاصمة البريطانية
وقد أبلغت جهات إسرائيلية . القائد السابق لسالح الجو اإلسرائيلي ليس سوى الجنرال أليعزر شيكدي، 

رو في لندن أو أي مطار آخر في شيكدي بأنها ال تضمن عدم اعتقاله إذا وطأت قدماه أرض مطار هيث
بريطانيا بسبب الدعاوى التي رفعها فلسطينيون أمام محاكم بريطانية ضد قادة إسرائيليين، هو أحدهم، 

  . بارتكاب جرائم حرب
 11/11/2009السفير، 

  
   في المنطقة"االختراق اإليراني" البرازيل لتطويق في بيريز .33

ريز أمس إلى العاصمة البرازيلية، في زيارة رسمية وصل الرئيس اإلسرائيلي شمعون بي: وكاالت
   . في المنطقة» االختراق اإليراني«تستغرق أربعة أيام، تهدف إلى تطويق 

 عاماً، بعد أربعة أشهر على زيارة قام بها 43وتأتي هذه الزيارة، وهي األولى لرئيس إسرائيلي منذ 
  وأوضحت متحدثة باسم بيريز، أن زيارته  ازيل، وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان إلى البر
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سيتطرق إلى االختراق «بين البرازيل وإسرائيل، مؤكدةً أنه » تعزيز التعاون االستراتيجي«ترمي إلى 
 . »اإليراني في أميركا الجنوبية

 11/11/2009السفير، 
   

   مليون دوالر غرامات من المقدسيين 47االحتالل جمع : تقرير .34
قالت مؤسسة المقدسي لتنمية وتطوير المجتمع في مدينة القـدس أمـس إن سـلطات               ): بترا( –رام اهللا   

 مليون دوالر غرامات مالية من المقدسيين بحجة البناء غير المرخص ما            47االحتالل اإلسرائيلي جمعت    
ـ           أنوأضافت  ،  2008 - 2004بين عامي    ة  االحتالل ما زال يجني مبالغ هائلة من الفلسطينيين في مدين

القدس من خالل فرضها قرارات هدم ومخالفات مالية على ما تدعيه البناء غير المرخص وعدم االمتثال                
  . ألف مقدسي بالتشرد60 تهديد إلىلقرارات بلدية االحتالل في القدس ، مشيرة 

وأوضحت المؤسسة في دراسة نشرت أمس أن مجموع قرارات هدم منازل الفلسطينيين في القدس بلغت               
 قرار هدم وإخالء    1054 الحالي أعلى نسبة بين األعوام الماضية حيث وصلت لغاية اآلن إلى نحو              العام

 ما يزيـد علـى      2009 وحتى العام    2004، فيما بلغ مجموع أوامر وإخطارات الهدم للمنازل منذ العام           
  . قرارا4807

 ،  2005و في العـام     801 ،   2004 امرا في العام     829وجاء في الدراسة أن مجموع أوامر الهدم بلغت         
 أمـراً،   477 أقل معدل بين األعوام اذ بلغ نحو         2007 ، فيما بلغ العدد في العام        2006و في العام    687

  . قرار هدم حتى إعداد هذا التقرير1054 وتجاوز هذا العام 959 بلغ العدد نحو 2008وفي العام 
 2004ي مدينة القدس المحتلة بلغ في العام        وأضافت الدراسة ان عدد المنازل الفلسطينية التي تم هدمها ف         

 منزالً  78 2007 منزالً ، وفي العام      94 2006 منزال ، وفي عام      94 2005 منزال وفي العام     142نحو  
  .66 منزال ، وفي هذا العام إلى 89، وقفز العدد في العام الماضي إلى 

 منزال ، حسبما تم جمعه من       24145 2008 إلى العام    1967ويقدر عدد البيوت التي تم هدمها منذ العام         
العديد من المؤسسات اإلسرائيلية والدولية التي تعمل في هذا المجال باإلضافة إلى بلدية القـدس ووزارة                

 إلـى   2004لهدم منـذ العـام       مواطنا مقدسيا من منازلهم جراء ا      1459الداخلية اإلسرائيلية ، فيما شرد      
،2009  

وبينت الدراسة األساليب التي تتبعها بلدية االحتالل في التضييق على البناء الفلسطيني في مدينة القـدس                
المحتلة ، من بينها ان بلدية االحتالل تلجأ إلى مصادرة المعدات التي تساعد في عملية البنـاء ، مـشيرة                    

وعن أنواع الهدم لمنازل الفلسطينيين فـي       .  آلية 58ماضية مصادرة   الى أنه تمت في السنوات األربعة ال      
الهدم العقابي ، وهو عبارة عن سياسـة لهـدم          : القدس ، قالت الدراسة بأن هناك أربعة أنواع للهدم منها         

 من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي ضد العائالت الفلسطينية التـي قـام             2005البيوت صدرت في شباط     
" الهـدم العقـابي   "مليات عسكرية ضد اإلسرائيليين ، وتبلغ نسبة المنازل المهدومة جراء           أحد أفرادها بع  

  .من نسبة البيوت التي تم هدمها% 8,5
تحت مزاعم البناء دون الحصول على ترخيص وهـذا    " الهدم اإلداري "وأضافت الدراسة ان هناك سياسة      

 الحجر دون البـشر ، ويتـيح للـسلطات    يطبق في مناطق سي ، والقدس الشرقية ، وهو يتعلق بمحاكمة     
وتقدر نسبة هذا الهدم من نسبة البيوت التي تم هـدمها           . المحتلة بالهدم دون الرجوع إلى صاحب المنزل      

وهو عبارة  " الهدم العسكري "أما النوع الثالث من أنواع الهدم ، التي أوردتها الدراسة فهو            .  بالمئة 26بـ
  ولفتت الدراسة إلى ان القسم     . الحتالل اإلسرائيلي ألسباب عسكرية   عن عملية هدم للبيوت من قبل جيش ا       
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وهو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم اإلسرائيلية         " الهدم القضائي "الرابع من أنواع الهدم ، هو       
  .بعد نفاذ اإلجراءات والقرارات اإلدارية الصادرة عن بلدية القدس

11/11/2009الدستور،   
  

  تخطط إلقامة مدينة سياحية تحت األقصى " ائيلإسر":  مصريأثري .35
في رسالة  الرحيم ريحان  مدير منطقة آثار نويبع في مصر عبدقال:  من أغاريد مصطفى-القاهرة 

لقد أحاطت إسرائيل القدس العربية بأحياء يهودية أشبه ما ":  في القاهرة"الراي"أرسل نسخة منها إلى 
مدينة لفصلها عما جاورها، وغيرت مالمحها التاريخية والدينية، تكون بالحصون العسكرية تلتف حول ال

 للجذب السياحي وتنمية اقتصاد الدولة الصهيونية، كما "بارات ومالهي ليلية"وحولت آثارها اإلسالمية لـ 
تسعى إسرائيل إلدراج القدس على الئحة التراث العالمي من طرفها مع أنها مدرجة أصال في قائمة 

ية بذلك الئحة اليونسكو، وتقوم سلطة االحتالل اإلسرائيلي حاليا بأعمال حفر بشكل غير األردن، متحد
 متر عن الزاوية الجنوبية الشرقية لسور األقصى، 300علمي في منطقة مجمع عين سلوان، الذي يبعد 
عين سلوان وعين اللوزة وبئر أيوب وبالل بن رباح، : وهي منطقة تضم العديد من المساجد، منها

ويرتبط تاريخها بتاريخ القدس، كما تحاول هدم المنازل بحي سلوان بحجة أنها من دون ترخيص، وهي 
، أي قبل االحتالل اإلسرائيلي 1920 - 1860بيوت تاريخية يعود بناء عدد كبير منها للفترة ما بين 

  .»للقدس
 أساسات المسجد تخطط إسرائيل إلنشاء مدينة سياحية دينية يهودية تحت األرض تهدد": وأضاف
وفي الجوالن المحتل دمرت سلطة االحتالل المساجد األثرية، كما شرعوا في سرقة مدن ... األقصى

الجوالن وقراها وحوروا أسماء المدن والقرى لتتطابق مع ما هو وارد في التوراة دون سند علمي، كما 
م تحويله لمقر عسكري وقاموا بتجريف  موقع قبر حيرام الفينيقي وت1978نهبوا أثناء اجتياح لبنان العام 

المواقع األثرية في جنوب لبنان، كما قاموا بنهب آثار مزارع شبعا أثناء احتاللها ودمروا العديد من 
المواقع األثرية وحولوها لطرق عسكرية ونقلوا قطع أثرية لبنانية من جنوب لبنان للمتاحف الصهيونية 

  .في فلسطين المحتلة
11/11/2009الراي، الكويت،   

  
  حياء العربيةاأل سيارات اإلسعاف من دخول لاالحتال تحرك حقوقي ضد منع: القدس .36

، وجمعية أطباء لحقوق اإلنسان 48الحقوقي العامل في صفوف فلسطينيي " عدالة"توجه كّل من مركز 
ئد شرطة ومركز الميزان لحقوق اإلنسان في غزة، إلى نائب وزير الصحة بحكومة بنيامين نتنياهو، وقا
نجمة داوود "االحتالل بالقدس، للمطالبة بإلغاء تعليمات إسرائيلية تمنع سيارات اإلسعاف التابعة لـ

، من دخول األحياء العربية في القدس الشرقية دون إذن مسبق ومرافقة من قبل قوات شرطة "الحمراء
  .االحتالل، باعتبار ذلك انتهاكاً غير قانوني

20/11/2009قدس برس،   
  

   تصل غزة بجزء بسيط مما كانت تحمله" أميال من االبتسامات "ةفلقا .37
 تضمنها قافلة أميال من االبتسامات إلى غزة مساء اليوم الثالثـاء            43 سيارات من أصل     8 وصلت   :غزة

عبر معبر رفح الحدودي ،وذلك بعد احتجازها ألكثر من أربع أسابيع في مينائي بور سـعيد والعـريس                  
  .المصريين



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1609:         العدد       11/11/2009األربعاء  :التاريخ

بالتعاون مـع اللجنـة     " شركاء من أجل السالم والتنمية    "سلطات المصرية للقافلة التي تنظمها      وسمحت ال 
الدولية لفك الحصار التي يترأسها رئيس الوزراء اللبناني األسبق سليم الحص، سـمحت لهـا بـالتحرك                 

  . باتجاه معبر رفح من ميناء العريش بعد احتجازها قرابة الشهر
 سـيارة لنقـل     102 حاويـة تتـضمن      110 ساعة فقط، حيث تضم      24 لمدة   وستمكث القافلة في القطاع   

 كرسياً متحركاً كهربائياً وأدوية وأجهزة حاسب للمدارس المتضررة من العـدوان           275المعاقين وتحتوي   
  .الصهيوني األخير على قطاع غزة

ـ                ) 110(ابيع بلـغ    ويقدر عدد المتضامنين الذين كانوا على القافلة منذ وصولها إلى مصر قبل ثالثـة أس
شخصاً، بسبب التأخير الكبير من قبل السلطات المصرية، حيث اضطر العشرات منهم            ) 60(وتقلص إلى   

  .للعودة إلى بالدهم لمزاولة أعمالهم
10/11/2009فلسطين اآلن،   

  
  سجون االحتالل السكري في ىمرضيحذر من منع عالج "  حقوقيمركز" .38

 بعدم تقـديم العـالج      اإلسرائيلي للدراسات سلطات االحتالل     اتهم مركز األسرى   :اشرف الهور  - غزة
واكد ان هناك معاناة مضاعفة لألسـرى الفلـسطينيين          . المصابين بمرض ارتفاع السكر    لألسرىالالزم  

 الـسجون ال    إدارة أن إلى عامة، ومرضى السكري بشكل خاص، الفتا        اإلسرائيليةالمرضى في السجون    
ية الالزمة للمرضى، ولم تقدم لمرضى السكري حبات تخفيض السكر وفق           تقوم بالفحوصات الطبية الدور   

  .فحوصات اجريت لهم
كالخبز االسمر والخـضروات    ' طعام الحمية 'واشار الى ان سلطات السجون ال تقدم للمصابين بالسكري          

  .أخطارهوالطعام الخالي من الدهون والسكر، والذي يحميهم من مضاعفات السكر وارتفاعه ودرء 
11/11/2009قدس العربي، ال  

  
  قتل غير اليهودإسرائيلية تحث على  "فتوى" فلسطينية لألمم المتحدة بالرد على مطالبات .39

 أمس األمم المتحدة والمنظمات "رابطة علماء فلسطين" و "مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان"دعت : غزة
 بقتل غير اليهود، واعتبرتا في  التي أصدرها حاخامان يهوديان"الفتوى"الدولية إلى اتخاذ موقف من 

  ."والنبذ والرفض. "دعوة صريحة للقتل"بيانين منفصلين أمس أنها 
11/11/2009الحياة،   

  
  48 يشوه اللغة العربية ضمن المناهج التعليمية داخل الـاالحتالل .40

تعليم  وزارة ال48اتهم خبراء ومثقفون عرب داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام  :القدس المحتلة
وكشفت جمعية الثقافة العربية بالتعاون  .بتشويه اللغة العربية المعتمدة في مناهج التدريس" اإلسرائيلية"

مع اتحاد أولياء األمور العرب أن الوزارة تتعمد المساس بلغة الضاد في مناهج التعليم بغية تشويه هوية 
  .دارس التوجه للقضاء المحلي والدوليالناشئة، ودعت إلى تحصينها بمبادرات أهلية موضحة أنها تت

عرضت خالله " تعلّموا العربية وعلّموها النّاس"جاء ذلك ضمن يوم دراسي جرى في الناصرة بعنوان 
  . خطأ ضمن ثمانية كتب تعليمية للصف الثاني وحده4000نتائج بحث تكشف عن وجود نحو 

 11/11/2009الخليج، 
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  عريش ألداء فريضة الحج الفلسطينيين يغادرون مطار الأالف .41
 حاجا فلسطينيا تم نقلهم 3690قال مصدر مسؤول بمطار العريش الجوي إن  :عيطة القاهرة محمد أبو

  . رحلة جوية تمت حتى مساء أمس الثالثاء18إلى األراضي الحجازية عبر 
شيرا إلى أضاف المصدر أن عمليات نقل الحجاج الفلسطينيين ال تزال مستمرة وفق ما هو مخطط لها، م

أنه من المقرر أن تنتهي تلك العمليات اليوم األربعاء بمرور بعثة المرافقين للحجاج الرسمية والبالغ 
  . شخص300عددهم 

11/11/2009الخليج،   
  

  تمهيدا الستئناف اإلعمار" نهر البارد"البدء بطمر المواقع األثرية في مخيم : لبنان .42
مار الجزء القديم من مخيم نهر البارد عملية طمر المواقع باشرت الشركة المتعهدة إعادة إع: البارد

ويأتي  . األثرية المكتشفة في الرزمة األولى، تمهيداً لبدء لجنة اآلثار إجراء مسح جيوفيزيائي للمنطقة
قرار طمر المواقع األثرية المكتشفة في المخيم انسجاماً مع ما اتفق عليه بين لجنة اآلثار ووكالة األونروا 

 الشهر الحالي، حسبما أعلن في اعقاب 20يد الطريق أمام الورش إلسئناف أعمال البناء المقررة في لتمه
 . االجتماع الموسع الذي عقد مطلع الشهر الحالي في السرايا الحكومية

  11/11/2009السفير، 
  

  "األونروا"أداء  تنتقد "اللجان األهلية الفلسطينية: "لبنان .43
الذكرى "، واعتبر أن "األونروا" حول أداء "جان األهلية الفلسطينية في لبنانالل"صدر بيان موقع باسم 

 . "الستين لتأسيس الوكالة تأتي في ظل تقليص خطير لخدماتها، خصوصاً في لبنان، بشكل مطرد وخطير
الشعب الفلسطيني في لبنان متمسك بوجود الوكالة كدليل قوي على لجوئنا حتى عودتنا إلى "وأكدت أن 

نا، وفي الوقت نفسه نطالبها بالوقف الفوري لعملية تقليص الخدمات، والقيام بواجبها اتجاه الالجئين أرض
الفلسطينيين في لبنان، كما نطالبها، ومن خالل شخص مديرها العام سالفاتوري لمباردو بوقف الهدر 

وحقائق هامة عن والفساد المالي واإلداري في مؤسساتها، وإال سنكون مضطرين للكشف عن معلومات 
هذا الفساد وهذا الهدر لتنوير الرأي العام الفلسطيني من جهة، والدول المانحة والداعمة لألونروا من 

 . "جهة أخرى عما يجري في أروقة األونروا
الحكومة اللبنانية الجديدة الضغط على الوكالة لتحسين خدماتها االجتماعية والصحية "وطالبت اللجان 
 . " في لبنان ريثما يتمكنون من العودة إلى ديارهمالفلسطينيينمل مسؤولياتها اتجاه الالجئين والتعليمية وتح

 11/11/2009السفير، 
  

   وطنية النقد الفلسطينية تستعد إلصدار عملةسلطة .44
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية إنها تستعد إلصدار عملة وطنية فلسطينية تحل محل العمالت : غزة

. راضي المحتلة مثل الشيكل اإلسرائيلي والدوالر والدينار األردني والجنيه المصريالمتداولة في األ
تعمل على تعزيز قدراتها الذاتية في المجاالت «وكشف محافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير أن هيئته 

إصدار وإدارة المطلوبة، بما يمكّنها مع الوقت، ووفقاً للتطورات السياسية واالقتصادية المرتقبة، من 
» عملة وطنية وتنفيذ سياسة نقدية سليمة وممارسة دورها كمستشار اقتصادي ومالي للسلطة الفلسطينية

  .في حال تم إعالن قيام دولة فلسطينية خالل عامين كما يسعى رئيس الوزراء سالم فياض
11/11/2009الحياة،   
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  في قطاع غزة األثرية لمواقعل دليالتعد "  السياحة في الحكومة المقالةوزارة" .45
أعلنت وزارة السياحة واآلثار في الحكومة المقالة انتهاءها من إعداد دليل عن المواقع والمعالم  :غزة

وقال مسؤول العالقات العامة في الوزارة أحمد وليد عامر إن . األثرية والحضارية في قطاع غزة
وأشار إلى أن الدليل . األثرية في قطاع غزةقامت خالل الشهور الماضية بحصر جميع المواقع " السياحة"

  .سيكون باللغتين العربية واإلنجليزية" غزة بوابة الشام"الذي يحمل اسم 
11/11/2009الخليج،   

  
  " إسرائيلية–تمرينات عسكرية أردنية " ":ديعوتي" .46

نقاب كشفت للمرة االولى، أمس ال" يديعوت أحرونوت"صحيفة أن  11/11/2009السفير، ذكرت صحيفة 
. عن أن الجيشين اإلسرائيلي واألردني أجريا مناورة انقاذ مشتركة في منطقة بيسان في غور األردن

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المناورة، التي يعلن عنها بعد يوم من انتهاء المناورة المشتركة مع 
ه هي المرة االولى الجــيش األميركي، هي جزء من تعاون دائم بين الجيشين في كل سنة، لكن، هــذ

  . التي يسمح فيها بنشر خبر المناورة
ومثلت سيناريو هزة أرضية تقع . وبحسب الصحيفة، فإن المناورة بدأت أمس األول في الثامنة صباحا

في إسرائيل، ودعوة إسرائيلية الى األردن للمساعدة، وقد تضمنت تدريبات على أعمال اإلنقاذ وإطفاء 
اورة فريقان إسرائيلي وأردني ضم العشرات بحجم سريتين إلى ثالث سرايا من وشارك في المن. الحرائق

وفي الجانب . في الجيش االسرائيلي" عوكتس"كما شاركت فيها كالب االنقاذ من وحدة . كل جانب
وقال ضباط في . اإلسرائيلي قاد المناورة قائد اللواء الشمالي في قيادة الجبهة الداخلية العقيد أنور صعب

جيش اإلسرائيلي إن التعاون بين الجانبين كان ممتازا، موضحين ان قيود اللغة لم تمس بالعمل، ولفتوا ال
ظهروا مستوى مهنيا عاليا اثار انطباع رجال قيادة الجبهة أاعة وبنشاط، وشجإلى أن األردنيين عملوا ب

 . الداخلية اإلسرائيلية
الناطق باسم الجيش أن  :القدس المحتلةمن  )بأ ف ( عن 11/11/2009الحياة، فيما ذكرت صحيفة 

  .اإلسرائيلي لم ينف أو يؤكد إجراء هذه التمارين
عماد عبد  نقالً عن مراسلها في عمان       11/11/2009الرأي، األردن،   وفي السياق نفسه أضافت صحيفة      

ك نـصت   أوضح ان هذه التدريبات ليست عسكرية، انما هو تعاون مشتر         قد   ا مطلع ا مصدر أن،  الرحمن
وإتخـاذ اإلجـراءات     عليه اتفاقية السالم األردنية اإلسرائيلية، لمواجهة الكوارث الطبيعية في المنطقـة،          

وبين المصدر ان عملية التعـاون هـي         .الالزمة عند تعرض المنطقة ألية كوارث طبيعية في المستقبل        
 وهو يتعلق بقضايا البيئة     1994في معاهدة السالم الموقعة عام      ) 4(عملية مستمرة نص عليها ملحق رقم       

 .بالتحديد
 

   ومطالبة بمحاكمة نقابيةبين المهندسين األردنيين" اإلسرائيلية" أزمة األختام تصاعد .47
تصاعدت حدة األزمة داخل مجلس نقابة المهندسين األردنيين أمس، على خلفية  :عمان ماهر عريف

النقيب حول تعرض وفد زار رام اهللا مؤخراً إلى ، واعتبر أعضاء أن ما قاله "اإلسرائيلية"قضية األختام 
  .خديعة تبريراً واهياً

على جوازات سفر وفد تابع لهيئة المكاتب " إسرائيلية"وكان فتيل األزمة اشتعل بعد تأكد وجود أختام 
الهندسية عاد قبل أيام من مشاركته في مؤتمر استشاري متخصص في رام اهللا والتقى رئيس السلطة 

  .ة محمود عباسالفلسطيني
غادر الوفد عن طريق جسر الملك حسين الذي ال يحتاج إلى ختم "وقال نقيب المهندسين عبداهللا عبيدات 

الجوازات عن طريق سلطات االحتالل، لكن األخيرة اتبعت أسلوباً احتيالياً بشكل ملتو وغير علني في 
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وكشف عن تجنّب أعضاء في  ".لسطينيينمحاولة تشويه الهدف االيجابي من الزيارة الداعمة للزمالء الف
قال إن لجنة التحقيق الداخلية تواصل كما مجلس إدارة النقابة تلبية الدعوة خشية تعرضهم لموقف مشابه، 

ال أريد الدفاع عن أحد لكن الجميع "بحث الموضوع نحو اتخاذ اإلجراءات بناء على توصياتها، وأضاف 
قابل، شكك أعضاء في مجلس اإلدارة في التبريرات المسوقة سيما في الم ".يدرك موقفنا الرافض للتطبيع

في ظل رجوع بعض أفراد الوفد من الجسر، وطالب عضو المجلس رئيس لجنة مقاومة التطبيع مع 
  .العدو في حزب الوحدة الشعبية عيسى الحمدان بمحاكمة الوفد نقابيا

  11/11/2009الخليج، 
 

 ن القدس يؤكد ضرورة وحدة الصف الفلسطيني عللمهندسين دفاعاً مهرجان :األردن .48
المرشد العـام الـسابق     ، ومنهم    أكد المشاركون في مهرجان الدفاع عن القدس       - عناد أبو وندي     -مادبا

 الذي نظمه فرع نقابة المهندسين في       ،عبداهللا عبيدات  ونقيب المهندسين    لإلخوان المسلمين سالم الفالحات   
ة الصف الفلسطيني كونه أساسا في الصمود والتصدي لمخططـات   ضرورة وحد  :مادبا مساء أمس األول   

التهويد وتفريغ االرض، مشددين على ضرورة صياغة ميثاق تلتزم به جميـع الفـصائل علـى قاعـدة                  
ان ، مؤكـدين    استمرار مقاومة االحتالل والنضال من اجل انتزاع الحقوق الوطنية الثابتة لشعب فلسطين           

  .ها الحيةاكن المقدسة مهمة كافة الشعوب وقومهمة الدفاع عن القدس واألما
  11/11/2009الرأي، األردن، 

 
  المقاومة حل بديل لفشل المفاوضات : الرئيس السوري .49

مقاومة االحتالل هي واجب وطني "أكد الرئيس السوري بشار األسد على أن :  هدى سالمة–اسطنبول 
الثابتة " رغبة بالده ، مجدداً"فاخر بهودعمها من قبلنا هو واجب أخالقي وشرعي ومساندتها شرف ن

بتحقيق السالم العادل والشامل على أساس عودة األراضي المحتلة وفي مقدمتها الجوالن السوري 
 للقمة االقتصادية للجنة الدائمة للتعاون 25وقال األسد في كلمة له خالل افتتاح الدورة ". المحتل

فشل المفاوضات في " إن ، في اسطنبول"كومسيك"سالمي االقتصادي والتجاري لدول منظمة المؤتمر اإل
   ." بشكل إلى حلول المقاومة كحل بديليإعادة الحقوق كاملة يعن

األحداث أثبتت أن بيانات اإلدانة والشجب لم تعد لها أي قيمة فعلية إن لم تترافق "وأضاف األسد أن 
 مكافأتها وتستمر بدعم صمود السكان بخطوات عملية تبدأ بالضغط على إسرائيل بدال من مجاملتها أو

في إطار : "وتابع". األصليين من العرب في وجه االحتالل الصهيوني بمختلف الوسائل من دون استثناء
الحديث عن الحقوق علينا أال نخدع بما يطرح حول إيقاف االستيطان في األراضي الفلسطينية كأساس 

كمن في االستيطان فقط، فإيقاف االستيطان ليس هدفا للعودة للمفاوضات وكأن المشكلة كلها أصبحت ت
بحد ذاته بل مرحلة أو خطوة ال أكثر، فماذا عن إزالة المستوطنات بدال من إيقافها واألهم من ذلك ماذا 

دعم غزة يكون بالرفع المباشر للحصار الذي تتعرض له "وشدد األسد على أن  ."عن إنهاء االحتالل
، معتبرا أن ما "ة الستمرار الحياة فيها من قبل دولنا بشكل جماعي وعاجلوتأمين المتطلبات األساسي

 في عقولنا كواحدة من أسوأ جرائم الحرب التي  في مخيلتنا ومنغرساًفسيبقى متجذراً"يحصل في القطاع 
  ". عرفها التاريخ الحديث

 10/11/2009الشرق، قطر، 
  

   يحذر من نقل السفارة األمريكية إلى القدسمبارك .50
من تل أبيب إلى " إسرائيل"حذر الرئيس حسني مبارك من خطورة نقل السفارة األمريكية في : لقاهرةا

جاء ذلك خالل رده على ما أثاره النائب طلعت مطاوع عضو مجلس الشعب خالل . القدس المحتلة
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كي اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الذي ترأسه مبارك أمس، حول قيام الكونجرس األمري
بمناقشة مشروع السيناتور براون باك الذي يتضمن نزع صالحية الرئيس األمريكي في تأجيل قرار نقل 

  .1995السفارة األمريكية إلى القدس وفقاً للقانون األمريكي الصادر سنة 
وأضاف مبارك ان القدس ليست عاصمة لفلسطين فقط ولكنها عاصمة للعالم اإلسالمي، ومصر كدولة 

وحذر من تحول منطقة الشرق األوسط لبؤرة ". الكارثة" تسمح بهذا اإلجراء الذي وصفه بـإسالمية لن
  .من اللهب إذا ما أقدمت اإلدارة األمريكية على هذه الخطوة التي سترفضها الدول اإلسالمية باإلجماع

  11/11/2009الخليج، 
  

  راضي الفلسطينيةمن األ% 60 موسى يرفض اقتراحاً إسرائيلياً بإقامة الدولة على عمرو .51
رفض السيد عمرو موسي األمين العام لجامعة الدول العربية دعوة شاؤول موفاز وزير الدفاع 

وقال موسى إن . من األراضي الفلسطينية% 60 أو50اإلسرائيلي السابق بإقامة دولة فلسطينية على 
  . اضطرابات أكبرموضوع دولة مؤقتة الحدود يمثل التفافا حول الحقوق الفلسطينية ويؤدي الي

 وحل جميع قضايا الحل النهائي 1967وأضاف موسى أنه يجب العودة الي حدود الرابع من يونيو 
  .الخاصة بالقدس والالجئين والمياه واالستيطان

وأكد األمين العام لجامعة الدول العربية أن الحل العادل يكمن في قيام دولة فلسطينية جنباً الى جنب مع 
  .ار الى ان هذه األمور ستناقش في االجتماع الوزاري للجنة مبادرة السالم العربية غدا، وأش"إسرائيل"

  11/11/2009األهرام، 
  

   تمنع قياديين فلسطينيين من العبور ألداء الحج مصر .52
أعلن القيادي في حركة حماس اسماعيل االشقر، أمس، ان السلطات المصرية، منعته وقياديين : معاً

وقال االشقر، في مقابلة مع وكالة .  الفلسطينية من التوجه إلى مكة ألداء مناسك الحجآخرين من الفصائل
، إنه منع من الذهاب إلى الحج إلى جانب القياديين محمد الهندي من حركة الجهاد اإلسالمي، ومحي "معاً"

 الدجني من ، وسالم سالمة وأياد"المقاومة الشعبية"، وزكريا دغمش من "الصاعقة"الدين ابو دقة من 
  .وطالب مصر بالتراجع عن هذا القرار، معرباً عن اعتقاده بأنّها رسالة سياسية. حركة حماس

 11/11/2009السفير، 
  

  الكيان الصهيوني بمثابة سيارة متهالکة فاقدة صالحية السير:  نجادأحمدي .53
ذه المرة من اسطنبول عاد الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد، ليسمع العالم، وه:  أحمد أمين-طهران 

الكيان الصهيوني وانه يلفظ انفاسه "، اسطوانته زوال "كومسيك"التي حضرها للمشاركة في ملتقى 
الكيان الصهيوني بات بمثابة السيارة المتهالكة الفاقدة لصالحية "وقال ان ". االخيرة ويتجه نحو االفول

  .لى مقبرة السيارات، ما يعني انه يتحتم على المعنيين بها ارسالها ا"السير
تغيير "وحض نجاد نظيره االميركي باراك اوباما واالخرين الذين يوفرون الدعم والتأييد لتل ابيب، الى 

  ".مواقفهم وان يختاروا بين شعوب المنطقة وبين مواصلة تقديم الدعم للکيان الصهيوني
ائيات عربية، لم يسمها، من ناحية أخرى، إتهم وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي، أمس، فض

  . ضد مصالح االسالم" إسرائيل"بالعمل لمصلحة 
  11/11/2009الراي، الكويت، 
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  إحالة صحافيين مصريين للتأديب بسبب التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي .54
قررت نقابة الصحافيين المصريين إحالة اثنين من أعضائها لهيئة التأديب :  محيي الدين سعيد-القاهرة 

تدائية بالنقابة وذلك إلقدامهما على ممارسات تطبيعية بالمخالفة لقرارات الجمعيات العمومية االب
وعقدت لجنة التحقيق بالنقابة اجتماعا أمس قررت خالله . للصحافيين بحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني

 مصطفى وحسين هالة. الصادرة عن مؤسسة األهرام د" الديموقراطية"إحالة كل من رئيس تحرير مجلة 
لهيئة التأديب بعد التحقيق الذي أجرته النقابة مع األولى على " أكتوبر"سراج نائب رئيس تحرير مجلة 

خلفية استضافتها للسفير الصهيوني بالقاهرة بمكتبها بمؤسسة األهرام بدعوى الترتيب لمؤتمر يتناول 
واليات المتحدة، فيما اعترف الثاني تطورات التسوية بالمنطقة بمشاركة مثقفين من مصر والكيان وال

  . مرة وأنه التقى مسؤولين بسفارة الكيان بالقاهرة25بأنه زار الكيان الصهيوني أكثر من ) حسين سراج(
  11/11/2009الخليج، 

  
  خطوات عباس المرتقبة ليست مناورة وبعيدة عن الخداع السياسي : بلير .55

لجنة الرباعية الدولية إلى الشرق األوسط توني بلير في         من جهته، قال مبعوث ال    :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
رغبته بعدم ترشيح نفسه لوالية رئاسـية       » أبو مازن «مقابلة مع اإلذاعة العسكرية اإلسرائيلية إن إعالن        

إنما تعبير عن إحباطه العميق وإحباط الـشعب        «،  "إسرائيل"، كما اعتبرتها    »ليس خدعة سياسية  «أخرى  
ورفض بلير الرد بوضوح علـى      . »يق من عدم حصول تقدم في العملية السياسية       الفلسطيني في شكل عم   

، وقـال إن األجـواء فـي المنـاطق          »سخياً«سؤال عما إذا كان يعتبر اقتراح نتانياهو للجم االستيطان          
وأضاف أنه يعتقد أن أبو مازن      . الفلسطينية وحرية التنقل واألوضاع االقتصادية متعلقة بقضية االستيطان       

وأعتقـد أنـه عنـدما تـستأنف        «د السالم ومعني حقاً باالتصاالت إلقامة دولة للشعب الفلـسطيني،           يري
وجود كيـانين   «وتابع أن   . » والفلسطينيين سيقتنع بعدم اعتزال الحياة السياسية      "إسرائيل"المفاوضات بين   

ـ               ة التحريـر   فلسطينيين، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة والـصراع بـين منظم
 والـسلطة   "إسرائيل"وقدر أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق بين          . »الفلسطينية وحماس يمثل مشكلة هائلة    

فإن اتفاقاً كهذا سيحظى بتأييد غالبية كبيرة في الشارع الفلسطيني وسيـضعف            «الفلسطينية بقيادة عباس    
  .»قوة حماس في غزة في شكل ملموس

11/11/2009الحياة،   
  

   يشعر بقلق من استمرار الرئيس عباس في موقفه الرافض للترشحأوباما .56
بان الرئيس األميركي اوباما ابلغ رئيس الوزراء       " الغد"  مصادر أميركية ابلغت     :حسين األمير  - واشنطن

 مخاوفه من ان ترك الرئيس الفلسطيني عباس من دون دعـم    معه في مداوالت  اإلسرائيلي بنامين نتنياهو  
لية السالم في نفق ضيق، مشيرة الى ان اوباما يشعر بقلق جدي من احتمـال اسـتمرار                 يعني ادخال عم  

الرئيس عباس في موقفه الرافض الترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة وهو ما يعني تراجع في المواقـف                
 نقل  وضحت المصادر ذاتها ان الرئيس اوباما     أوفي سياق متصل     .المعتدلة التي يمثلها الرئيس الفلسطيني    

لرئيس الوزراء اإلسرائيلي عدم رضاه عن مواقف تل ابيب في هذا الشأن، وانه ابلغ نتنياهو ان ما تعلنه                  
تل ابيب عن استعدادها وقف االستيطان غير كاف اذا ما لم ينعكس ذلك على االرض، في اشارة الى ان                   

  .قف الرئيس عباسأوباما يعتبر وقف االستيطان بداية مشجعة للجانب الفلسطيني وتقوية لمو
11/11/2009الغد، األردن،   
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  ا وفرنس"إسرائيل" حول مسألة االستيطان بين خالف سياسي حقيقيهناك : كوشنير .57
نير          ):أ ف ب، رويترز    (-باريس   ار آوش سي برن ة الفرن خالفاً سياسياً  « أمس إن هناك     قال وزير الخارجي
، مشدداً على ضرورة العمل لتفادي استقالة الرئيس        وفرنسا" إسرائيل"حول مسألة االستيطان بين     » حقيقياً

ما زلنا على قناعتنا بأنه من الضروري جداً تجميد االستيطان، أي           «: وأضاف. الفلسطيني محمود عباس  
يجب أن نتناقش وأن نسعى إلى إعادة إطـالق العمليـة           ... عدم مواصلة االستيطان فيما نجري محادثات     

  .»السياسية
 لم تعد راغبة في التوصل إلى اتفـاق  "إسرائيل"االستقالة، قائالً إن فرنسا تخشى أن    ودعا عباس إلى عدم     

  .وأوضح أنه ال يتوقع أي انفراجة سريعة باتجاه المفاوضات. سالم
  . وفي سياق موازٍ، حض ساركوزي عباس أمس على العدول عن قراره بعدم الترشح

11/11/2009الحياة،   
  

 ي للقاء أوباما ونتنياهوغضب يهودي من التعتيم األمريك .58
 في الواليات المتحـدة مـن تعتـيم         "إسرائيل"غضب أنصار   : الوكاالت - أحمد عبد الهادي   -واشنطن  

اإلدارة األمريكية على اجتماع الرئيس األمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو             
يم الذي حدث قبل االجتماع وبعـده، يـدل علـى           ورأى هؤالء أن التعت   . أول من أمس في البيت األبيض     

وأشاروا إلى أن إدراج االجتماع على الجدول الزمني ألوبامـا          . استمرار التوتر في العالقات بين البلدين     
  .في اللحظة األخيرة كان مستفزا لنتنياهو، وجعله مغلقا أمام الصحفيين كان أكثر استفزازا

11/11/2009الوطن، السعودية،   
  

  لوقف االستيطان"سرائيلإ" وتدعو الدولةلندن تدعم خطة فياض لبناء : ة البريطانيةلخارجيا .59
 الى وقف كافـة انـشطتها       "إسرائيل" دعت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الثالثاء        :خليل االغا –لندن  

ـ              عتبـر  وا". النمـو الطبيعـي   "االستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بما في ذلك ما يعرف بـ
في اللقاء الذي عقدته الخارجيـة       ،المسؤول عن شؤون الشرق االدنى في وزارة الخارجية روبرت تينلين          

االراضـي    أن كافة االنشطة االستيطانية في       ،البريطانية في مقرها في حي وايتهول الحكومي وسط لندن        
 . "إسرائيل"لسطينية والفلسطينية غير شرعية، وان القدس يجب ان تكون عاصمة مشتركة للدولة الف

عملية الـسالم   واكد تينلين دعم الحكومة البريطانية للرئيس الفلسطيني محمود عباس والعمل معه في دفع           
شأن فلسطيني داخلـي يقـرره      "في الشرق االوسط الى االمام، موضحا ان اعادة انتخاب الرئيس عباس            

 مشروع خطـة العـامين التـي        لين على دعم  شدد تين و ". الرئيس عباس نفسه وكذلك الفلسطينيون انفسهم     
 .مؤسسات الدولة الفلسطينية طرحها رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض لبناء 

وضحت الخارجية البريطانية انها تقف خلف الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الوطنيـة الفلـسطينية              وأ
واضاف . الدولي  العمل بايجابية مع المجتمع      والوصول الى حكومة تكنوقراط فلسطينية تكون قادرة على        

 ".لالنتخابات العامة من شأن حكومة كهذه ان تعمل على التنمية االقتصادية واالعداد "ان 
المعابر وادخال المواد االساسية الـى        الى العمل بشكل جدي لفتح       "إسرائيل"ودعت الخارجية البريطانية    

يتعـين علـى    "روبرت تينلين انـه      وقال  . ساني للفلسطينيين قطاع غزة للتخفيف من تدهور الوضع االن      
  ".حماس  القيام بما يتوجب عليها من دون النظر الى ما تقوم به "إسرائيل"
البريطانية اية نيـة للتواصـل مـع         ليس لدى الحكومة    "قال المسؤول البريطاني انه في الوقت الراهن        و

وشددت   ".تعكس رغبتها في السالم    ة وخطت خطوات جادة     الحركة، اال اذا اذعنت لشروط الرباعية الدولي      
االمر يشكل  "، معتبرة ان "بالتوقف عن اطالق الصواريخ على المدنيين االسرائيليين      "على مطالبتها قيادتها    

االسرائيلي االسير   ، داعية في الوقت ذاته الى اطالق سراح الجندي          "خرقا للقانون الدولي لحقوق االنسان    
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الى اجراء تحقيقات مستقلة وذات صدقية حول ما اثاره التقرير            "إسرائيل"جددت دعوتها   و  .تغلعاد شالي 
  .من تساؤالت

10/11/2009القدس، فلسطين   
  

  الفلسطينية- تحفظاتها على االقتراح المصري للمصالحة الفلسطينيةتبدي أميركا .60
واليات المتحدة أبـدت تحفظاتهـا       أفادت مصادر مطلعة أن ال     :الوكاالت - أحمد عبد الهادي   - واشنطن

على االقتراح المصري للمصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية، وذلك خـالل زيـارة وزيـرة الخارجيـة      
. األمريكية هيالري كلينتون وبرفقتها المبعوث األمريكي لعملية السالم جورج ميتشيل، األخيرة إلى مصر            

ر إعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة        األولى، اعتبا : والتحفظ األمريكي يدور حول نقطتين    
الغربية وغزة، يعتبر مساسا بجهود المنسق األمني األمريكي الجنرال كيث دايتون في الضفة الغربيـة،                

والثانية هي أن تشكيل لجنة مشتركة من الفصائل الفلسطينية يعد          . وتدخل حركة حماس في ذلك مرفوض     
وكان ميتشيل أبلغ الـرئيس     . لرباعية الدولية، التي ال تعترف بها حركة حماس       التفافا على شروط اللجنة ا    

الفلسطيني محمود عباس بالتحفظات األمريكية، معتبرا أن إقرار االقتراح المصري سيعني إمكانية قطـع              
  .المساعدات األمريكية عن السلطة

11/11/2009الوطن، السعودية،   
  

 بالحوار المباشر مع حماسحقوقية تطالب أوروبا  دولية ومنظمات .61
 طالبت منظمات دولية وحقوقية وعدد من كبار الـساسة          :الوكاالت -أحمد عبد الهادي  : واشنطن، الهاي 

وتم تقديم وثيقة بهذا الشأن للحكومة الهولندية       .  للحوار المباشر في أوروبا    حماسفي هولندا أمس، دعوة     
 .رية منها منظمات يهودية شخص وهيئة اعتبا500ولالتحاد االوروبى، تضم توقيع

11/11/2009الوطن، السعودية،   
  

 سري يؤكد دعم بان كي مون لعباس  روبرت  .62
اجتمع روبرت سري، منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الـشرق األوسـط، مـع                : نيويورك

  .  المحتلةرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الثالثاء في رام اهللا، في الضفة الغربية
، كمـا   "القوي لزعامة الـرئيس عبـاس     "وأعرب سري خالل اللقاء، عن دعم األمين العام لألمم التحدة           

  . ، وفق تعبيره"الثمين الذي يتعرض للتهديد اآلن"وصف هذه القيادة بالرصيد 
 كـان نـاقوس   "وأضاف سري أن إعالن عباس االسبوع الماضي، بعدم الترشح لالنتخابات الفلسطينية،            

لقـد أكـد    "وأوضح فرحان حق، من مكتب المتحدثة باسم األمم المتحدة،           ".خطر واضحاً وعالي الصوت   
لتجميد كافة األنشطة االستيطانية، وقال إما      ) لألمم المتحدة بان كي مون    (سري مجدداً دعوة األمين العام      

  ".خطر االنزالق للوراءأن نمضي لألمام بحسم نحو حل الدولتين وفقا لقرارات مجلس األمن، أو نواجه 
10/11/2009قدس برس،   

  
  األطراف نفسها يجب أن تتخذ الخطوات نفسها للسالم:  وزير الخارجية األميركيةوكيل .63

بر وكيل وزير الخارجية األميركية ويليام بيرنز أمس عن التحديات الكبيـرة التـي تواجـه                ع :واشنطن
األطـراف  «قـائال أن    ،  السنوي أمس » لشرق األوسط معهد ا «الواليات المتحدة في المنطقة، أمام مؤتمر       
، لكنه شدد أيضا على أهمية الدور األميركي الذي تعهد بأنه           »نفسها يجب أن تتخذ الخطوات نفسها للسالم      

ينهـي االحـتالل منـذ      « و "إسرائيل"سيتواصل في هذه القضية بناء على حل الدولتين الذي يقدم األمن ل           
نحن ال نقبل شـرعية     «: وقال بيرنز أمس  . »لتي يتعرض لها الفلسطينيون    وينهي اإلهانة اليومية ا    1967
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 لتقليص النشاط االستيطاني قـد يكـون        "إسرائيل"المستوطنات اإلسرائيلية المستمرة، ونعتبر أن عرض       
وأضاف . »خطوة مهمة، ولكن من الواضح أنه أقل من االلتزام المطلوب لوقف كامل للنشاط االستيطاني             

يدعم الخطة الفلسطينية المثيرة لإلعجاب خالل الـسنوات المقبلـة ببنـاء            «ع الدولي أن    أن على المجتم  
، في إشارة إلى خطط رئيس الوزراء الفلسطيني سـالم فيـاض       »المؤسسات التي تحتاجها دولة فلسطينية    

 .للتركيز على مؤسسات السلطة الفلسطينية
ة وجهدها غير متراجع، وسنواصل العمل على       ما يمكنني قوله هو أن التزام اإلدارة األميركي       «: وأضاف

 .»استئناف المفاوضات من أجل حل الدولتين
10/11/2009القدس، فلسطين   

  
   من منصبهاالستقالة هيالري" إسرائيلي "ترويج .64

أن برقية وصلت الى وزارة الخارجية في الكيان من الواليات          " إسرائيلية"كشفت مصادر    :القدس المحتلة 
هيالري كلينتون تفكر في االستقالة من منصبها كوزيرة للخارجيـة والتنـافس علـى              المتحدة تدعي أن    

عن اييال حسون في أخبار القنـاة       " معاريف"ونقلت صحيفة   . منصب سيناتورة أو حاكمة والية نيويورك     
أن السبب وراء تساؤالت االستقالة لكلينتون هو عدم رضاها من عملهـا            " اإلسرائيلي"األولى بالتلفزيون   

   .ي المنصبف
11/11/2009الخليج،   

 
     سيناريوهات فى انتظار مؤلفثالثة:  اإلسرائيلى - الفلسطينى السالم .65

فى ندوة مهمة بمعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، والمعروف بقربة من دوائـر الحكـم               : واشنطن
» م الشرق األوسـط   تشخيص عملية سال  «اإلسرائيلية، واللوبى اليهودى بالواليات المتحدة، تحت عنوان        

 تشخيصات مختلفة لحالة ملف سالم الشرق األوسط من وجهات النظـر            3عرض المشاركون فى الندوة     
  . الفلسطينية واإلسرائيلية واألمريكية

ــ المسئول باللجنة األمريكية لفلسطين، والمستشار السابق للرئيس الفلسطينى         » غيث العمرى «عرض  
كبيـر  » إيهود يـارى  «سطينيا، وجاء التشخيص اإلسرائيلى من جانب       ــ للعالقات الدولية تشخيصا فل    

المعلقين بالقناة الثانية بالتليفزيون اإلسرائيلى، وزميل زائر للدراسات الدوليـة بمعهـد واشـنطن، أمـا                
  . التشخيص األمريكى فعرضه روبرت ساتلوف مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

لة تتعلق بفشل بدء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشـرة، خاصـة بعـد             حاولت الندوة اإلجابة عن أسئ    
مرور ما يزيد على تسعة أشهر على بدء جهود إدارة الرئيس الجديد باراك أوباما لحل معـضلة سـالم                   

وباستثناء االجتماع الشكلى بين رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ومحمود عبـاس زعـيم             . الشرق األوسط 
 برعاية أوباما على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمـم المتحـدة فـى سـبتمبر                السلطة الفلسطينية، 

  . الماضى، لم يكن هناك شىء يذكر
وأشار غيث إلى حالة اإلحباط الفلسطينى والتى أدت لعباس أن يعلن رغبته فى التقاعد، وهى الرغبة التى                 

بعيـدا عـن تفاصـيل المفاوضـات،        وطالب غيث الواليات المتحدة بالوقوف      . يراها غيث تكتيكية فقط   
  . وضرورة االكتفاء فقط بجمع الفلسطينيين واإلسرائيليين فى غرف االجتماعات

وإنه برغم وجود فجوة كبيرة فى مواقف الطرفين، إال أن أى تدخل أمريكى بالضغط المباشر سيكون لـه     
  . مخاطر أكبر من أى مكاسب يمكن تحقيقها

 أى نتائج إيجابية فى المدى القريب، وأكد أن األهم هـو التركيـز              وأشار غيث إلى صعوبة التوصل إلى     
على ما يحدث على األراضى الفلسطينية من محاوالت جادة لبناء مؤسسات حقيقية تكون عمـاد دولـة                 



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1609:         العدد       11/11/2009األربعاء  :التاريخ

وأشار إلى تحسن كبير للقدرات األمنية الفلسطينية، وإلى تحسن كبير فـى التعـاون األمنـى                . مستقبلية
  . ىالفلسطينى اإلسرائيل

ويرى غيث أن خلق مؤسسات قوية يمكن أن تخلق إطارا عازال ضد فـشل أى مفاوضـات، وستـشعر                   
المواطن الفلسطينى بقيمة الدولة، ونادى بضرورة تنسيق برامج المساعدات األمريكيـة مـع نظيراتهـا               

ولويـة  وطالب غيث بتركيز إدارة أوباما على بناء مؤسسات فلـسطينية، وجعلهـا أ            . العربية واألوروبية 
  . سياسية، وأن ال تعارض الواليات المتحدة توصل فتح وحماس لمصالحة فلسطينية

، ورأى ضـرورة    »يارى«كان هذا الشعار هو مدخل المتحدث اإلسرائيلى        .. »دولة اآلن، وسالم الحقا   «
بدولـة فلـسطينية    » يارى«وطالب  . أن تكون هناك صفقة تساعد على التوصل لمفاوضات الحل النهائى         

  .  بحدود مؤقتة، تترك مناقشتها لمفاوضات الوضع النهائىاآلن
وحذر المتحدث اإلسرائيلى من السماح للجناح العسكرى داخل حركة حماس من السيطرة على مقـدرات               
ومستقبل الحركة، حيث يتذكر الكثير من قادة حماس مصير إخوانهم المسلمين فى سوريا، وما حدث لهم                

  . 1979فى مدينة حماة عام 
أن » يـارى «ورأى  . بجهود رئيس الوزراء الفلسطينى فياض فى بناء مؤسـسات دولـة          » يارى«شاد  وأ

الكثير من الفلسطينيين يعتقدون أن فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة هى وسيلة للـسيطرة علـى الـشعب                 
رورة إنـشاء   الفلسطينى، وأن أحالم الشعب الفلسطينى تتمثل فى نهاية االحتالل، واالستقالل، وليس بالض           

  . دولة فى هذه المرحلة
إنه ال يتوقع إجراء االنتخابات، وال يتوقـع تنـازل عبـاس، إال أن لديـه                : حديثه قائال » يارى«وأنهى  

  ! معلومات بأمن محمود عباس قاد مؤخرا بإجراء تجديدات فى منزله بالعاصمة القطرية الدوحة
حكم، فستكون هناك محـاوالت مـن أشـخاص         إلى أنه حال تمسك عباس بتنازله عن ال       » يارى«وأشار  

أبومـاهر  «كثيرين لهم طموح سياسى لالنقضاض على منصب الرئيس، ومن أهم هـؤالء األشـخاص               
 عاما، وينظر له أنه سيحكم      74، بما لديه من شعبية كبيرة، وطموح كبير، إضافة إلى أن سنه يبلغ              »غنيم

  . لفترة قصيرة
التوقعات التى أتت بها نتيجة تبنيها ملف سالم الشرق األوسـط           وتحدث ساتلوف عن اإلدارة األمريكية و     

منذ اليوم األول لها فى الحكم، إال أن الواقع على األرض صدم هذه التوقعات لرئيس ليس له سابق خبرة                   
وأشار ساتلوف أنه ورغم محاوالت إدارة أوباما االبتعـاد         . جيدة بتعقيد وتشابك قضايا السياسة الخارجية     

عن منهج إدارة جورج بوش، إال أنها تتبنى نفس النهج، خاصة فيما يتعلق بموقف واشـنطن                بكل الطرق   
  . من سوريا ولبنان وحماس

وذكر ساتلوف أن رؤية أوباما المبدئية لمعادلة تنازل إسرائيلى فى موضوع المستوطنات، يقابلها تنـازل               
 فى نهج اإلدارة، ساعد عليه      وحدث ارتباك واضح  ! عربى فى قضية التطبيع، اصطدمت برفض الطرفين      

  . تباعد شديد وغير مقبول لرؤية الطرفين اإلسرائيلى والفلسطينى لشكل التسوية
ثم جاءت االنتخابات اإليرانية وما تبعها من تطورات فى ملف إيران النووى لعيد تذكير صانعى السياسة                

سرائيلى، وتأكد أوباما مما سمعه     فى واشنطن بأهمية وأولوية ملف إيران النووى على الصراع العربى اإل          
  . من ملك السعودية فى يونيو الماضى خالل زيارته للرياض، بضرورة التعامل السريع مع إيران

واستغرب ساتلوف مما وصل الوضع إليه قائال من كان يتخيل أن تدعو اإلدارة األمريكية الفلـسطينيين                
لة فلسطينية مستقلة، ويرفض الجانب الفلسطينى،      للجلوس مع حكومة إسرائيلية لمناقشة سبل التوصل لدو       

  . وبل ويضع شروطا لبدء التفاوض
وخـتم  . ويرى ساتلوف أن محمود عباس يعتقد أن اإلسرائيليين يحسنون عروضهم مع مـرور الوقـت              

ساتلوف مداخلته متوقعا أن ال تستثمر إدارة أوباما المزيد من الوقت من أجل التوصل لبدء المفاوضـات،    
  . التركيز على الملف اإليرانى الذى يلعب الوقت فيه دورا مهما عكس صراع الشرق األوسطوسيتم 
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وتحـسن أداء   . إال أن ساتلوف أشار إلى النجاح فى استمرار عزل حماس، وزيادة السخط الشعبى عليها             
ونصح ساتلوف أوباما بـضرورة تجنـب       . مؤسسات فلسطينية يقوم بها رئيس الوزراء الفلسطينى فياض       

  . لقاء اللوم على إسرائيل كونها أكثر طرف يتمتع بقوة وحرية حركة فى معادالت الصراعإ
واستبعد كل المتحدثين إمكانية إجراء انتخابات فلسطينية كما هو مخطط فى يناير المقبل، ممـا سـيؤدى                 
ـ              ا لوجود وضع غير شرعى لحكومة حماس، التى ستنادى بضرورة إجراء االنتخابات العتقادها بنجاحه

فيها داخل غزة وفى الضفة الغربية النه مع بدون االنتخابات تنتهى شرعية المجلس الوطنى الفلسطينى،               
  . ويبقى عباس وحده، وطبقا للدستور الفلسطينى صاحب الشرعية الوحيدة

  11/11/2009وكالة سما، 
  

  قرار عباس عدم الترشح مناورة سياسية أم خطوة الى األمام؟ .66
  حسن نافعة

ك مغزى إعالن الرئيس محمود عباس عزمه عدم الترشح النتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية يمكن إدرا
  .من خالل منظورين مختلفين قابلين الستخالص نتائج متباينة إلى حد التناقض

يرى في المبادرة مجرد مناورة سياسية ذكية لجأ إليها عباس مضطراً لوضع حد : المنظور األول
لذا يتوقع أنصار . ها في الداخل، ولتخفيف ضغوط عنيفة تمارس عليه من الخارجالنتقادات حادة يواجه

هذا المنظور أن تنتهي المبادرة في نهاية المطاف بتراجع الرئيس الفلسطيني عن موقفه، ولكن في إطار 
عملية إخراج مناسبة تمكن عباس ليس فقط من إنقاذ ماء وجهه ولكن أيضاً وعلى وجه الخصوص من 

 بعض من صدقية فقدها في اآلونة األخيرة وبات في أمس الحاجة إليها لمواصلة السير على استعادة
  .طريق رسم له بعناية

يرى فيه خطوة شجاعة أقدم عليها عباس عن طيب خاطر، انطالقاً من دوافع وطنية : المنظور الثاني
القضية الفلسطينية في لحظة بحتة تحتم عليه وقفة مراجعة مع النفس والقيام بكل ما هو ضروري إلنقاذ 

مفصلية وصلت فيها الحركة الوطنية الفلسطينية إلى مفترق طرق خطي، ولتهيئة أجواء تسمح بإعادة 
ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل ولملمة ما تبقى من أوراقه التي بعثرتها في كل مكان رياح هوجاء 

أن يصمم رئيس السلطة الفلسطينية على موقفه لذا يتوقع أتباع هذا المنظور . هبت عليه من كل اتجاه
الرافض للترشح وأن يقاوم محاوالت أطراف عدة من المتوقع أن تسعى جاهدة لثنيه عن عزمه عدم 

  .الترشح
وال جدال في أن لكل فريق حججاً وبراهين يراها وجيهة وكافية لتبرير صحة المنظور الذي يتبناه 

  . والتمسك به
يعتقدون أن عباس يدرك بحس سياسي صقلته تجربة طويلة، أنه فقد الكثير من فأنصار المنظور األول 

صدقيته في اآلونة األخيرة ولم يعد قادراً على االستمرار في سلوك النهج نفسه الذي سار فيه، وذلك 
  :ألسباب عدة أهمها

 عن ممارسة ما  عجز الدول الحامية والمساندة له، خصوصاً الواليات المتحدة وبعض الدول العربية،-1
يكفي من الضغوط على إسرائيل لحملها على أن تقدم شيئاً ملموساً يعينه على إقناع شعبه بصحة موقفه 

فحتى أوباما الذي بدا لبعض الوقت منقذاً محتمالً، وجد نفسه مجبراً في نهاية . »عملية السالم«من 
علته يتحول من عامل مساعد أو معاون المطاف على التراجع وتغيير مواقفه المبدئية المعلنة بطريقة ج

  . لعباس إلى عبء أو عنصر ضاغط عليه
فهو تارة متهم من قبل شخصيات .  تعرض عباس شخصياً التهامات سياسية وجنائية شديدة القسوة-2

تاريخية فلسطينية بتورطه صراحة في اغتيال عرفات، وتارة أخرى متهم من قبل مصادر إسرائيلية 
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الحرب على القطاع واإللحاح على استمرارها إلى أن يتحقق هدف استئصال حركة بالتحريض على شن 
  .وتصفيتها وإنهاء حكومتها في غزة» حماس«
 إثارة الشكوك حول تورط نجله في عالقات تجارية ومالية بأوساط إسرائيلية وثيقة الصلة بدوائر -3

وبلغت هذه . البتزاز اإلسرائيليصنع القرار في إسرائيل، على نحو جعل عباس نفسه فريسة سهلة ل
االتهامات ذروتها إبان الضجة التي أحاطت بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون في مجلس حقوق 

فقد جرى تفسير موقف عباس باعتباره دليالً على عمق تورطه مع إسرائيل إلى . اإلنسان في جنيف
 وقت وإجباره على تقديم تنازالت تخرج عن الدرجة التي تتيح لهذه األخيرة القدرة على ابتزازه في أي

  .نطاق الثوابت الفلسطينية وتضر بالمصالح الوطنية الفلسطينية العليا
أما أنصار المنظور الثاني فيعتبرون أن عباس هو ابن الثورة الفلسطينية أوالً وقبل كل شيء وأحد قادتها 

سوية ينطلق من رؤية سياسية ومن قناعات صحيح أنه تبنى في النهاية مشروعاً للت. التاريخيين الكبار
أيديولوجية مختلفة عن تلك التي تبناها سلفه الراحل ياسر عرفات، قائد الثورة الذي ال ينازع، إال أن ذلك 
ال يعني بالضرورة انقالبه على الثورة أو خروجه على الثوابت الوطنية أو تقديمه تنازالت تضر بمصالح 

 يعني بالضرورة أيضاً أن عباس أصبح أسيراً لرؤيته وبات غير قادر على الشعب الفلسطيني، كما أنه ال
لذلك ال يستبعد هؤالء أن يكون محمود عباس . الفكاك منها بعد ثبوت عجزها عن تحقيق أي من أهدافها

دخلت في طريق مسدود وأنه استُخدم كغطاء لتمرير » العملية السلمية«وصل اآلن إلى قناعة مفادها أن 
لذلك ال يستبعد أنصار هذا المنظور أن يعكس موقف عباس األخير من . بالشروط اإلسرائيليةتسوية 

موضوع الترشح نوعاً من التمرد على كل الراغبين في استخدامه غطاء لتمرير تسوية بهذه الشروط، 
لبه وبات لديه استعداد واضح ليس فقط إلعالن تمرده على محاوالت االبتزاز وإنما تقديم كل ما يتط

  .الموقف من تضحيات شخصية أو حزبية
وألنني ال أميل بطبعي إلى ترجيح كفة هذا المنظور أو ذاك فإنني أفضل التريث والحكم على عباس من 

فال يخفى على . خالل ما سيتخذه من مواقف عملية على األرض خالل األسابيع والشهور القليلة المقبلة
 الدول العربية تفضل بقاءه في موقعه في المرحلة الراهنة وذلك عباس أن اإلدارة اإلميركية ومعها معظم

ألسباب كثيرة منها أنه يقدم لهم شماعة مريحة قابلة ألن يعلقوا عليها أوزار فشلهم، والعتقادهم أنه ال 
يملك من خيار آخر سوى المضي قدماً على طريق دفعوه إليه وتركوه يسير فيه وحده ليتحمل مسؤولية 

لكنه يبدو بإعالنه عدم رغبته في الترشح لمنصب الرئاسة، . زالت المطلوبة في الوقت المالئمتقديم التنا
مستعداً لقلب الطاولة على رؤوس أصحابها وإعادة وضع الدول العربية جميعاً أمام مسؤولياتها تجاه ما 

آلن أن الدول بعبارة أخرى يبدو أن عباس بدأ يدرك ا. يجري في األراضي المحتلة، خصوصاً في القدس
  . العربية يمكن في لحظات معينة أن تكون حاجتها إليه أكبر بكثير من حاجته هو إلى هذه الدول

غير أن ما يصدق على الواليات المتحدة والدول العربية قد ال يصدق بالضرورة على إسرائيل التي ربما 
لعلني بغير ذلك، على أمل أن تكون الطرف الوحيد الذي قد يرحب سراً باختفاء عباس، رغم تظاهرها ا

يسبب اختفاؤه مزيداً من االرتباك والفوضى على الساحة الفلسطينية، ما يسمح إلسرائيل بالحصول على 
الوقت الالزم لالستيالء على مزيد من األراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات، وربما تهيئة 

أمل أن يبدي استعداداً للتعاون مع إسرائيل بقدر األجواء لتصعيد شخصية من نوع محمد دحالن على 
غير أن هناك مؤشرات كثيرة في الوقت نفسه تشير إلى أن إسرائيل ال تبدو واثقة كلياً . أكبر من المرونة

من قدرتها على تنفيذ هذا السيناريو، ومن ثم فليس من المستبعد أن تلقي بثقلها في نهاية المطاف في 
بيت عباس في موقعه، على األقل في المرحلة الراهنة، إلى أن تتمكن من تجهيز اتجاه السعي إلعادة تث

وألنه يبدو أن جميع األطراف الحليفة لعباس لم تتحسب فعلياً لهذه . البديل األكثر قدرة على تحقيق أهدافها
.  الترشحاللحظة، فمن المرجح أن تسعى جاهدة للتعاون والتنسيق إلقناعه بالبقاء والعدول عن قرار عدم

  لكن ما هو المقابل الذي يستطيع عباس أن يحصل عليه في الظروف الحالية؟
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وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق شاؤول موفاز يتحدث عن حل مرحلي إلقامة دولة فلسطينية موقتة على 
لة  في المئة من سكان فلسطين، وقاب99 في المئة من األراضي الفلسطينية، يقول إنها تضم أكثر من 60

لالتساع تدريجياً مع تأكد قدرة السلطة الفلسطينية على تثبيت وضعها على األرض كحكومة مدنية 
أما مصر فتطالب . غير أنه ال يوجد فلسطيني واحد يمكن أن يقبل بعرض من هذا النوع. ديموقراطية

ليين من دون بضمانات أميركية مكتوبة بأن المفاوضات المطلوب أن تبدأ بين الفلسطينيين واإلسرائي
غير . 1967اشتراط وقف المستوطنات، ستؤدي في نهاية المطاف إلى دولة فلسطينية مستقلة على حدود 

على . أن مصر تدرك جيداً أنه لن يكون بوسع الواليات المتحدة تقديم ضمانات من هذا النوع إلى أحد
بإعالن دولة فلسطينية في صعيد آخر يتردد أن لدى رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض مشروعاً 

 من جانب واحد وأن الواليات المتحدة ودوالً أوروبية أخرى تبدو جاهزة للتعاطي مع حل 1967حدود 
غير أن ذلك ليس وارداً أيضاً، ويقال إن الغرض من زيارة نتانياهو الحالية، والمفاجئة، . من هذا النوع

تمال والحصول على وعد بأن اإلدارة األميركية للواليات المتحدة تستهدف قطع الطريق على هذا االح
وأخيراً ما زال هناك من . لمنع صدور قرار من مجلس األمن بتأييد حل من هذا النوع» الفيتو«ستستخدم 

يراهن على احتمال سلخ سورية عن حلفائها في إيران ولبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة، مقابل 
 صمت سورية على أي نوع من التسوية يمكن أن يفرض مستقبالً انسحاب إسرائيل من الجوالن وشراء

وتلك كلها ال تعدو أن تكون مجرد أفكار لم تتحول بعد إلى مشاريع وخطط قابلة . على الساحة الفلسطينية
للتنفيذ على األرض أو مشاريع تصادر مسبقاً حقوق الفلسطينين غير القابلة للتنازل ومن ثم ال ناقة 

  .ها وال جملللفلسطينيين في
يدرك محمود عباس أن ضغوطاً كثيرة ستمارس عليه من قوى فلسطينية كثيرة ارتبطت مصالحها 
بوجوده، ومن قوى إقليمية ودولية تريد أن تستغله حتى آخر قطرة حتى ولو قضت على كل ما تبقى له 

لذا أعتقد أنه لم يعد أمام . من صدقية، لكن ليس لديها في النهاية ما تقدمه لتمكين شعبه من استعادة حقوقه
عباس سوى خيار واحد وهو السعي بقوة وجدية لتحقيق مصالحة فلسطينية تمكن الشعب الفلسطيني من 

وأظن أن قراره عدم الترشح النتخابات الرئاسة المقبلة يعطيه هامشاً من الحرية يجعله . استعادة وحدته
 الوحدة تساعده على لملمة الشتات الفلسطيني قادراً على تبني مواقف واتخاذ خطوات مهمة في اتجاه

وفي تقديري أن بإمكانه أن يساعد على التمهيد إلبرام صفقة يتم بموجبها . بعيداً من الحسابات االنتخابية
تبادل الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شاليت مع مئات عدة من األسرى الفلسطينيين من بينهم مروان 

عه أيضاً أن يبرم اتفاق مصالحة يتم بموجبه إجراء انتخابات في حزيران وربما يكون بوس. البرغوثي
المقبل أي بعد أشهر من اإلفراج عن البرغوثي الذي يمكن أن يكون مرشحاً توافقياً لرئاسة ) يونيو(

  .واهللا أعلم. السلطة وفق برنامج الحد األدنى المقبول فصائلياً
  11/11/2009الحياة، 

  
  ى أي مكان أبو مازن لن يذهب ال .67

   سميدار بيري
لنقل هـذا  . في المكان االقل توقعا في العالم، في العريش المصرية، فتحوا مزادا علنيا بحجم غير مسبوق 

في العمل بين المصدرين من الخليج، التجار مـن مـصر واصـحاب             (كل ما جربتم    : على النحو التالي  
 ثالجـات، حواسـيب،     –نـصات العـرض     لتهريبه عبر انفاق غزة، طرح على م      ) الدكاكين في القطاع  

وحتى النظـارات   . مكيفات، اثاث، أدواته مطبخ، غذاء محفوظ، مجوهرات ذهبية وفضية، ادوات تجميل          
  . الشمسية الباهظة، الصرخة االخيرة في المراكز التجارية في دبي

قق مردودا   مليون دوالر، مغلفة في صناديق كادت بعد لحظة تدخل الى بطن االرض كي تح              2باالجمال،  
. الجميع يريـدون الـربح    .  في المائة بطريق ملتوية من المنتج البعيد الى المستهلك القريب          150بمعدل  
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جيل من االغنياء الجدد ينشأ االن في مدينة اصبحت احتفال مشتريات تحت            . والجميع يقتطعون المكاسب  
س لها مثيل في العالم، وبالتأكيد      هنا وهناك يصادرون بضائع، ولكن ال يبدو أن الظاهرة التي لي          . االرض

  .  نفق1.500الشائعات تتحدث عن . ليس في العالم المتنور، على وشك أن تنتهي قريبا
قضية االنفاق حين تكون غزة مغلقة ومنقطعة، القليلون فقط يحظون بتـصاريح خـروج مـن المعبـر                  

 ترتبط باالحباطـات    –صري  االسرائيلي وفقط اصحاب المحسوبيات ينجحون في العبور الى الجانب الم         
لرئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن والبيان علـى        ) الحقيقية والتي تمس شغاف القلب، كما ينبغي القول       (

فليس فقط ال توجد دولة فلسطينية      ". امسكوا بي، بعد قليل سأذهب الى البيت، وسنرى ماذا ستفعلون         "نمط  
م اهللا ومحيطها والنطاق الهائل لغزة باتا يبدوان منـذ          على الطريق وال يوجد تجميد لالستيطان، بل ان را        

ال صلة وال   . في الضفة، وتلك المهددة في الجنوب، في القطاع       ) حاليا" (الطيبة"تلك  . االن مثل الكوريتين  
  . ثقة بين كوريا الشمالية الفلسطينية وكوريا الجنوبية الفلسطينية، التي تحلم كيف تهاجم كي تبتلع

ت كوريا الجنوبية تهدد بتخريب االنتخابات بكل وسيلة، فقد أمـسك بهـا ابـو مـازن                 ولكن حتى لو كان   
. بعد أن نجحت في التخلص منه، في اهانته وطرده، بل وحاولت اغتياله، االن تريده ان يبقـى               . بالمفاجأة

  . ابو مازن المرضوض، كما ينبغي لنا أن نعترف، هو االكثر راحة لكل االطراف
ق حساب من ابو مازن مع نتنياهو، مع ادارة اوباما، مع دول عربية من المعـسكر       باالجمال خطاب اغال  

المعتدل ال تعطيه بالضبط االسناد المناسب، وبالطبع مع محمود الزهار، الخطاب الذي يمكنه ان يكتبـه                
". ونيامـسك "يريدونه، ولكن احدا منهم لم يقبل تحدي        . ايضا اليسار االسرائيلي الغافي، مسجل الال مباالة      

المتهكمون يقولـون ان ابـو مـازن    . ال يتصور احد وال يصدق احد بان ابو مازن بالفعل يقصد الذهاب         
إما اال تحصل االنتخابات، او     : الضعيف يعمل االن على سمعته البائسة في الضفة وما كان هو ما سيكون            

  . أن يمسك به الشارع الفلسطيني قبل أن يطوي الكوفية
اوباما، بعـد   . وليس له شريك في القدس    . ليس البو مازن خليفة   . ، فان الوضع عالق   كيفما نظرنا الى هذا   

وليس لحماس أي مـصلحة فـي توحيـد         . الخازوق لنتنياهو، منشغل بامور الصحة للمواطن االمريكي      
ومن يحلم بمروان البرغوثي، كزعيم قادم، يعيش       . المعسكر الفلسطيني او االعالن عن المصالحة مع فتح       

فحتى لو حرروه من السجن، البرغوثي يعيش في الماضي السحيق حين قاد االنتفاضـة              .  آخر في كوكب 
ليست لديه مؤهالت ادارية، ليست لديه عصي سحرية سياسية، وليس لديه ما يبيعه             .  سنة 22االولى قبل   

  . لحماس
ما ابلغته وزيـرة    غزة، ستبقى تدار عبر االنفاق من االسفل ومع االسالميين من االعلى، وابو مازن، مثل             

الى أن يقوم الزعيم القادم او الـى     . الخارجية كلينتون، يبقى معنا جميعا، بكل لقب ومنصب يختاره لنفسه         
  . أن يقرروا عندنا بانه لم يعد ممكنا مواصلة خداع كل العالم

  "يديعوت"
  11/11/2009صحيفة فلسطين، 
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  :كاريكاتير .2
  

  
  10/11/2009نت، .الجزيرة  


