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  ةينتقد تصريحات قادة حماس بشأن االنتخابات والدولة المؤقتة ويمد يده للمصالحعباس  .1
احتشد عشرات اآلالف من :  فتحي صباح،غزةسلها في نقالً عن مرا 12/11/2009الحياة، نشرت 

الفلسطينيين في باحة المقاطعة في مدينة رام اهللا أمس إلحياء الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس الشهيد ياسر 
ووجد أنصار الرئيس محمود عباس وحركة فتح في المناسبة فرصة لدعمه في وجه الضغوط . عرفات

ووضع عباس إكليالً من  .لدفع استحقاقات السالم، ولثنيه عن االستقالة اإلسرائيلياألميركية والرفض 
وألقى عباس ورئيس المجلس  .الزهر على ضريح عرفات يرافقه الرجل الثاني في فتح أبو ماهر غنيم

الوطني سليم الزعنون ورئيس مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة، وعضو المكتب السياسي في الجبهة 
  .، كلمات باسم القوى الوطنية واإلسالمية) ليلىأبو(الكريم  بدالديموقراطية قيس ع

 بالوقف التام للنشاط االستيطاني والنمو الطبيعي، إالوجدد عباس شرطه عدم استئناف المفاوضات 
نريد بناء وطننا وتطوير مجتمعنا وتمكين شعبنا من قطف ": خصوصاً في مدينة القدس المحتلة، وقال

يليون يضعون أمامنا كل العراقيل والصعوبات، لكننا لن نقبل دولة على حدود خير السالم، واإلسرائ
لن نسمح ": وأضاف ."قتة سيرفضه شعبناؤحديث حماس عن الدولة ذات الحدود الم"، معتبراً أن "قتةؤم

  ."لكل األصوات التي ارتفعت وترتفع هنا لتدمر هذه الخيمة، منظمة التحرير
أصبحت حقيقة معترف بها، يؤيدها العالم أجمع، ويدرك حقيقتها، ونحن الدولة الفلسطينية "وقال إن 

نخوض اآلن معركة سياسية من أجل أرضنا وأمننا وعاصمتنا القدس، وسيكتب لنا النجاح في نيل دولتنا 
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 الذي ورد في المبادرة العربية، وخطة خريطة الطريق التي قبلتها 194وحل قضية الجئينا حسب القرار 
لن نذهب إلى مفاوضات من دون مرجعية، ونريد وقفاً كامالً لالستيطان ": وأضاف. "حن أيضاًإسرائيل ون

ما الجديد في هذا، نريد أن يزول االحتالل عن القدس لتكون ": ، متسائالً"ووقف تهويد مدينة القدس
ما تزال إسرائيل تواصل نهب األرض وبناء المستوطنات، وهدم البيوت ": وأضاف. "عاصمة لنا

، "واالعتقاالت وتهويد القدس بشكل متسارع وغير مسبوق، ثم نسمع من يطلب منا استئناف المفاوضات
  . الواليات المتحدةإلىفي إشارة 

إنها تتصرف كدولة فوق القانون، ويجب على الدول الكبرى أن تتحمل "، قال "إسرائيل" إلىوفي إشارة 
: وأضاف. "1967رعية الدولية، والتراجع إلى حدود إلزامها الكف عن انتهاكاتها والتزام قرارات الش

نحن الوحيدون الذين أدينا ما علينا من التزامات، وال نريد أن نندم على ذلك أو يضعونا في موضع "
الندم، ووفينا كل ما علينا التزامات من خريطة الطريق، ونرغب في تطبيق القانون الدولي، وأوفينا ما 

م فرصة ثمينة، فيما نرى إسرائيل تواصل اعتداءاتها تجاه القدس والحفريات تعاهدنا عليه ومنحنا السال
  ."تحت المسجد األقصى واعتقال شبابنا وأبنائنا

  .وعن مالبسات استشهاد عرفات، قال عباس إن التحريات ما تزال مستمرة لمعرفة أسباب وفاته
عباس ، أن الرئيس  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  12/11/2009الشرق األوسط، وأضافت 

إن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يفقدا األمل، ولن يتسلل اليأس لنفوسنا وسنبقى " الجماهير، مخاطباًقال 
إن الفجر آت ال محالة وهذا االحتالل زائل ال .. صامدين على أهدافنا ومتمسكين بحقوقنا الوطنية العادلة

 ."العدالةمحالة ونحن أقوياء بقوة الحق وبقوة 
ودعا أبو مازن الدول الكبرى لتوفير ظروف مناسبة لمفاوضات متكافئة وفق جدول زمني محدد، مؤكدا 

  .في الوقت ذاته أن السالم هو الخيار االستراتيجي للشعب الفلسطيني
دفعنا ثمن باهظا لحماية قرارنا الوطني المستقل، ولن نسمح لكل األصوات "وغمز عباس في قناة حماس، 

تي ترتفع وتقول ال بد من تدمير هذه الخيمة، ولن نسمح ألحد بتدميرها ومن يريد تدميرها ال عالقة له ال
  ."بالوطن والوطنية وال عالقة بفلسطين وال عالقة ألهدافه بفلسطين وتحرير فلسطين

ر لكنه في ذات الوقت قال إنه يريد مصالحة مع حماس، وأضاف أنه أعلن عن االنتخابات حسب الدستو
) لكن(رفضوا المصالحة .. وقالوا ال نريد مصالحة وسنمنع االنتخابات بالقوة.. فقامت الدنيا ولم تقعد"

مشير المصري إن هذا أمر ) القيادي في حماس(قتة، قال ؤعندما عرض شاؤول موفاز دولة ذات حدود م
الرئاسة وسيعمل انتخابات، الدويك يقول اآلن إنه سيتولى "وتابع عباس . "مهم ونريد أفعاال وليس أقواال

وأضاف  ."طيب، لماذا ال يذهبون النتخابات اآلن وهل هي حالل في يدهم وحرام في أيدي غيرهم؟
نقول نريد مصالحة ويهمنا إعادة اللحمة لشعبنا وال يسعدنا الفرقة وال نلغي اآلخر وحماس موجودة "

 ."الحةوستبقى وجاءت بانتخابات ونعرض عليها االنتخابات وعرضنا مص
نريد الجميع أن يفكر فلسطينيا وينطلق فلسطينيا ويناقش فلسطينيا، هذه "وخاطب عباس قيادة حماس، قائال 

يدنا ممدودة للمصالحة حسب الورقة المصرية وندعو حماس للموافقة عليها دون تسويف أو تحفظات أو 
  ."ال تلتفت ألجندات اآلخرينتعالوا إلى كلمة سواء تجمعنا في مواجهة االحتالل و.. محاوالت تعديل

وفي نهاية خطابه قال عباس إنه ال يريد أن يتحدث في موضوع ترشيحه مرة ثانية، لكنه أكد أنه سيتخذ 
  .قرارات وتوجهات أخرى على ضوء التطورات القادمة

  
  "سجناً كبيراً"طالب بإعالن غزة ون ...إنهاء االنقسام خيارنا والمصالحة في مربعها األخير: هنية .2

في مربعها "أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية على أن المصالحة الوطنية  : مصطفى حبوش- غزة
إنهاء االنقسام خيار ال " أن هنية على شددو، "مزيداً من االتصاالت ستزيل كافة العقبات"، وأن "األخير

 الوطنية هي الرد باب المصالحة ما زال مفتوحاً والوحدة(..) رجعة عنه وندعم الجهود المصرية في ذلك
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في ظل االنسداد في مشروع التسوية وتعنت االحتالل وانحياز : "وأضاف". على التعنت اإلسرائيلي
مبني على إستراتيجية ، اإلدارة األمريكية ندعو إلى صياغة مشروع عربي يواجه هذا التعنت الصهيوني

  ".واضحة إلعادة الحق الفلسطيني خاصة والحق العربي عامة
 آخر، أكد هنية على أن سجون حكومته في غزة خالية من المعتقلين السياسيين، موضحاً أن وفي سياق

وقال خالل لقائه، أمس، وفداً من الصليب األحمر ". خاليا تهدد أمن القطاع"السجناء الموجودين هم 
كيل  أحمد يوسف و. محمد عوض ود.الدولي في مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة بحضور األمين العام د

ال نرغب بوجود معتقلين من األساس لكن سلوك بعض الخارجين عن القانون " :وزارة الخارجية
نحن ملتزمون بكل اإلجراءات القانونية ونسهل زيارة (..) ومحاوالتهم زعزعة األمن تتطلب اعتقالهم

 "رائيلإس"وأوضح أن سبب عدم االنتظام في الزيارات لبعض المساجين في غزة هو تدمير  ".السجون
للسجون، وإيجاد البديل يحتاج وقتاً وجهداً، مبيناً أن أي اسم يقدمه الصليب األحمر على خلفية سياسية 

  .سيتم اإلفراج عنه فوراً
وأشار إلى أن الحكومة ال تتطلع لجوالت جديدة من العنف، موضحاً أن هناك تصعيد ورغبة من قبل 

 العالم بكبح جماح االحتالل ووقف أي عدوان جديد سيؤدي االحتالل الستهداف قطاع غزة مجدداً، مطالباً
وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ألي عدوان إسرائيلي  .إلى مقتل األطفال والشيوخ والنساء

  .جديد
وفيما يتعلق بملف األسرى أكد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء معاناتهم ووقف سياسة عقابهم في 

  .وخاصة معتقلين قطاع غزةالعزل ومنع الزيارات 
وفي سياق متصل، شرح هنية معاناة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية من علماء وطلبة ونساء 
وشيوخ وأساتذة جامعات وإعالميين، ودعا الصليب األحمر للتدخل بصفته التخصصية واإلنسانية لوقف 

  .على حقيقة ما يجريوااللتقاء بالنواب بالضفة المحتلة للوقوف " هذه المهزلة"
وطالب الصليب األحمر باعتبار القطاع سجناً كبيراً ومضاعفة جهده مع الوزارات والبلديات لتقديم أوسع 

  .خدمة للشعب المحاصر، مبيناً أن حكومته ملتزمة بتوفير كل ما يلزم لنجاح خدمات الصليب
 األسرى وإنهاء المعاناة ولكن الرد لم من جانبه، ذكر وفد الصليب أنه طرح حلوالً واقعية لتفعيل زيارات

يأت حتى اللحظة من االحتالل، الفتاً إلى حسن عالقة الصليب بالحكومة بغزة، مشيداً بالتسهيالت التي 
  .تقدمها إلنجاح العمل

  12/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  نياهودولة في عهد نتالعريقات يعترف بفشل ثمانية عشر عاما من المفاوضات واستحالة إقامة  .3
 من  عاما18ً بفشل أمساعترف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات .): ب.ف.ا( –رام اهللا 

لقد جاءت لحظة الحقيقة "، وقال عريقات في مقابلة مع وكالة فرانس برس "إسرائيل"المفاوضات مع 
 التي استمرت  نحقق حل الدولتين من خالل المفاوضاتأنومصارحة الشعب الفلسطيني اننا لم نستطع 

 األراضي ال تريد دولة فلسطينية مستقلة على إسرائيل أن قناعة إلىلقد وصلنا "وتابع ". ثمانية عشر عاما
  ".1967الفلسطينية التي احتلتها في الرابع من حزيران عام 

 ال دولة فلسطينية مع أن قناعه والى لحظة الحقيقة إلىوصل "ن الرئيس محمود عباس أ عريقات وأكد
 لحظة الحقيقة إلى الرئيس عباس وصل أناعتقد  "وأضاف".  بنيامين نتنياهواإلسرائيليةيس الحكومة رئ

  ". دولة فلسطينية مستقلةإلقامة ال تريد حال وال عملية سياسية تقود إسرائيل أنالتي تقول 
ئاسة لم  منصب الرأنيريد وضع النقاط على الحروف ولذلك اعتقد انه يعتبر " عباس إنوقال عريقات 

 عاما من 18لقد حاولنا خالل "وتابع ".  من اجل دولة لها رئيسوإنمايستحدث من اجل شخص 
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 كانت دائما تضع العقبات وال زالت إسرائيل حل الدولتين لكن إلىالمفاوضات بكل جهد ممكن التوصل 
  ". هذا الحلإلىتمنع الوصول 

 دولة فلسطينية مستقلة لشعبنا لكن وإقامة والسالم األمنلتحقيق " عباس كرس حياته أن إلى وأشار
  ". هي السبب في فشل كل هذه الجهودإسرائيل

ال تريد السالم وال  ""إسرائيل" أن إال"  اعتداال في العالماألكثرالقائد "ووصف عريقات الرئيس عباس بـ
ات كل الممارس "أنواعتبر عريقات ". تريد االعتدال بل تريد التطرف واالستيطان واالحتالل

  ". عمر االحتاللإطالة عن إال ال تبحث إسرائيل أن تدل اإلسرائيلية واإلجراءات
 دولتنا وهنا التناقض بين المشروعين ولذلك لن نعود إقامة لهدف إاللكننا لم ندخل عملية السالم "وتابع 

 اآلنبل به  عباس يقأنللمفاوضات حتى يتوقف االستيطان وتحدد حدود الدولة الفلسطينية وحتى هذا اشك 
 الن إسرائيل يكون هنالك تحرك دولي غير مسبوق في الضغط على أنللعودة للمفاوضات بل يجب 

  ". الوراءإلى مرحلة ال يمكن لها العودة إلى وصلت األمور
 /أيلول طلب من عباس خالل لقائهما في نيويورك في أوباما باراك األمريكي الرئيس إنوقال عريقات 

 تبدأ أنلكن نتنياهو يريد  "وأضاف". ئناف المفاوضات لتحقيق دولة خالل سنتيناست"الماضي سبتمبر 
واختتم حديثه بالقول ". المفاوضات من نقطة الصفر ونحن نريد استئنافها من النقطة التي توقفت عندها

  ". هذا االختالف في المفاهيم حول المفاوضات يدل كم هو الوضع صعب جداإن"
  12/11/2009الدستور، 

  
  بتغليب لغة الحوارويطالب حماس  الفلسطينيين للوقوف إلى جانب عباس  يدعولزعنونا .4

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سليم  : وليد عوض-رام اهللا 
 عباس لمواجهة ما يتعرض له من ضغوط،  الرئيس محمود جانبإلىالزعنون الفلسطينيين للوقوف 

  .لجبهة الداخلية واسترداد الوحدة الوطنية بمعناها السـياسي والجغرافيوتحصين ا
 الذكرى السنوية الخامسة لرحيل عرفات حركة حماس إحياء خالل مهرجان ألقاهاوطالب في كلمة 

بتغليب لغة الحوار واالنحياز لمصالح الشعب الفلسطيني، من خالل االستجابة لجهد الشقيقة مصر بطي 
  . االنتخابات في موعدهاإلى طريق الوحدة ورص الصفوف، واالحتكام إلىلعودة صفحة الخالف وا

تأتي ذكرى استشهاد القائد المؤسس هذا العام، في ظل تصاعد االستهداف لوجود شعبنا وحقوقه، "وقال 
هدافنا الوطنية الفلسطينية أفمخططات النيل من الشرعية الفلسطينية متواصلة مع استمرار نضالنا لنيل 

  ."قامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريفإمثلة بالعودة وتقرير المصير وم
  12/11/2009القدس العربي، 

  
   سبب عزوف عباس عن الترشح هو رغبته في تغيير قواعد اللعبة:خليل الشقاقي .5

معهد الشرق " أبحاثالمشاركون في المؤتمر السنوي لمركز انتقد :  حسين عبد الحسين-واشنطن 
 نشاطها إيقاف على "إسرائيل" إجبار لتراجعها عن أوبامارة الرئيس باراك ادإ في واشنطن" وسطاأل

 أدلىوافتتح الجلسة المخصصة لموضوع السالم الباحث الفلسطيني خليل الشقاقي، الذي  .االستيطاني
 العزوف ىإل التي دفعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس األسباببمداخلة مطولة تحدث فيها عن 
  ."ربما االستقالة"عن الترشح لالنتخابات المقبلة، و

غير مسبوقة من الجانب بإجراءات عباس، ورئيس الحكومة سالم فياض، قاما " إنوقال الشقاقي 
 إلىالفلسطيني، فنجحا في بناء مؤسسات للدولة الفلسطينية وكذلك داخل حركة فتح، التي تحولت قيادتها 

  ."على عكس تاريخ الحركةقيادة من الداخل فقط، 
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سبب عزوف عباس عن الترشح مستقبال هو رغبته في تغيير قواعد اللعبة والتراجع " إنوقال الشقاقي 
واعتبر . " مسؤولياتهأمامنتنياهو " بنيامين اإلسرائيلية كي يضع رئيس الحكومة " باالستقراراإلمساكعن 
 ويسمح لهم بالهروب من اإلسرائيليين ضغط على أياستمرار االستقرار الفلسطيني الحالي ال يضع " أن

  . سالم نهائي بين الطرفينإلىالوصول 
  12/11/2009الراي، الكويت، 

  
  مسموماًعرفات قرب الحصول على دليل يؤكد وفاة القدوة يؤكد  .6

 من رام اهللا أن ناصر القدوة، نجل شقيقة الرئيس الراحل ياسر 11/11/2009قدس برس، نشرت 
إن حياة الرئيس أبو عمار الحافلة بالنضال "قال  ،"ياسر عرفاتمؤسسة الشهيد "رئيس عرفات، و

واألعمال البطولية، لم تخل يوماً من العاطفة الصادقة واإلنسانية التي تصل إلى السماء السابعة، فالرحمة 
يوجد طفل ال أعتقد أنه "، حسب تعبيره، مضيفا "التي وضعها اهللا في قلب الرئيس وأبوته ليس لها نظيرا

، صغيرنا وكبيرنا كان يردد راح الوالد وجاء )الوالد(دائماً كنا نسميه ..فلسطيني لم يشعر بحنو الرئيس
  .، حسب وصفه"الوالد، قصة األبوة في حياته لم تكن عابرة

كل خبير استشرناه بين أنه "وحول ما إذا كان الرئيس الراحل قد تعرض لالغتيال بالفعل، قال القدوة 
، وأضاف "لسم األكثر بساطة والذي يستطيع عالم متوسط إنتاجه، سيصعب تحديده من قبل عالم فذحتى ا

ال أستطيع أن أحدد يقيناً أن إسرائيل قتلته، لكنني أيضاً ال أستطيع أن أنفي هذه اإلمكانية، فاألطباء "
  ".أنفسهم لم يستبعدوا هذه الفرضية

ناصر القدوة، قال ، أن عبد القادر فارس -غزة  في نقالً عن مراسلها 12/11/2009عكاظ، وأضافت 
وكشف أن الوفاة ليست طبيعية . إنه يتوقع الحصول قريبا على دليل يؤكد وفاة الزعيم الفلسطيني مسموما

والسبب على األغلب هو السم، ليس لدينا الدليل القطعي بعد، وأضاف لذلك فضلنا االحتفاظ بحقنا في 
رة من القضية، وإسرائيل تبقى المسؤولة كونها فرضت عليه الحصار الحصول على المرحلة األخي

وأخذت قرارات رسمية بالتخلص من عرفات وال مجال إلنكار مسؤوليتها عن ذلك، وقال إن القضية لن 
. تحل إلى أن نحصل على الدليل بأنه قتل مسموما، وسنتمكن بشكل سريع نسبيا من الحصول على الدليل

 لدينا شعور وقناعة بأن هذه الوفاة لم تكن ألسباب طبيعيةوقال القدوة أيضا، 
أعلن عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح النائب أشرف جمعة، أن لجان التحقيق السرية التي تبحث و

في أسباب وفاة الرئيس ياسر عرفات قد توصلت إلى بعض االستنتاجات والحقائق حول نوع المادة 
له، وأنه عند تجميع األدلة والحقائق والقرائن سيتم وضعها بين يدي اللجنة السامة التي استخدمت في اغتيا

 .الرسمية وإعالنها للشعب الفلسطيني، مطالبا اللجنة الرسمية بسرعة إنجاز المهمة المكلفة بها
  

  تؤكد على ضرورة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس عرفات المقالة الحكومة .7
ة الفلسطينية في قطاع غزة على ضرورة التحقيق في مالبسات أكدت الحكوم : مصطفى حبوش- غزة

جريمة اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات وتقديم قتلته للعدالة وفضح مؤامراتهم، مشددة على تمسكها 
  .بالثوابت الفلسطينية والوحدة الوطنية التي ثبتها الرئيس عرفات وحافظ عليها وقدم روحه فداء لها

التي عقدتها بمدينة غزة، أول  133س، في بيان لها عقب جلستها األسبوعية رقم وطالبت الحكومة، أم
ول لذكرى وفاة الرئيس عرفات، موضحة أنها لم تتلق أي ؤمن أمس، بالتوقف عن االستغالل غير المس

  .طلب رسمي من حركة فتح لتنظيم أي فعاليات خاصة بالمناسبة في قطاع غزة
  12/11/2009صحيفة فلسطين، 
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  "بعد فشله"حكومة المقالة تدعو إلى مراجعة شاملة لنهج التسوية ال .8
دعت حكومة الوحدة الوطنية المقالة إلى مراجعة شاملة لنهج التسوية الذي تنتهجه منظمة التحرير : غزة

الفلسطينية والعودة القوية لخيار المصالحة الخالية من الشروط الدولية واإلسرائيلية المناقضة لثوابت 
  .الفلسطيني، وإنهاء القبضة الحديدية عن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفصائل المقاومةالشعب 

في مدينة غزة والذي عقد ) 10/11(جاء ذلك في بيان للحكومة خالل اجتماعها األسبوعي أمس الثالثاء 
  .برئاسة إسماعيل هنية، وناقشت الوضع الداخلي واإلقليمي والدولي

ب الحكومة التطورات على صعيد تلويح السيد أبو مازن باالستقالة وعدم ترشيح نفسه تراق"وقال البيان 
في االنتخابات المقبلة وبعيدا عن األسباب والدوافع لهذا التلويح، فإننا نؤكد على المأزق الحقيقي الذي 

يكية فكر االرتهان في أحضان اإلدارة األمر يعيشه خيار التسوية، والفشل الذريع الذي مني به
واإلسرائيلية، األمر الذي يستوجب مراجعة شاملة لهذا النهج والعودة القوية لخيار المصالحة الخالية من 
الشروط الدولية واإلسرائيلية المناقضة لثوابت الشعب الفلسطيني، وإنهاء القبضة الحديدية عن الشعب 

  .الفلسطيني في الضفة الغربية وفصائل المقاومة
وحدة الشعب والحفاظ على ثوابته وإنهاء حالة االنقسام بفعل التدخل الخارجي هي وأكدت الحكومة أن 

  .الرد الحقيقي والفعلي لألزمة الحاصلة
وجددت تحذيرها من سياسة التطهير العرقي ضد أهالي مدينة القدس، ودعت األمة العربية واإلسالمية 

  . حملة تهويد تتزايد وتتسع يوميا بعد يوملإلطالع بمسؤولياتها تجاه القدس واألقصى التي تتعرض ألكبر
واعتبرت حكومة هنية الفتوى اليهودية المتجددة بقتل األطفال والنساء واألبرياء من قبل حاخامات هو 

، وهي دليل إجرام وانتهاك للقوانين واألعراف، "العقلية الدموية للصهاينة"انعكاس لطبيعة ما أسمته 
  .وجب الفضح والتركيز وتشكيل رأي عام عالمي ضدهاواألخالق والقيم اإلنسانية وتست

  .وباركت الحكومة للشعب اللبناني وقواه الحية نجاح جهودهم في تشكيل حكومة لبنانية
  11/11/2009قدس برس، 

  
  خصوص االستيطانإلى اتخاذ موقف عربي واحد بيدعو مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية  .9

الفرا سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية اجتماع  بركات .دعا د: قنا –القاهرة 
لجنة مبادرة السالم العربية في اجتماعها اليوم إلى اتخاذ موقف عربي واحد لدعم رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس بأنه ال عودة للمفاوضات إال بعد تجميد كامل لالستيطان وبشكل خاص في 

 .عية لعملية المفاوضاتالقدس وتحديد مرج
وقال الفرا إن قرار الرئيس عباس بعدم الترشح للرئاسة هو موقف جاد وليس مناورة ألنه وجد أن عملية 
السالم متعثرة وإسرائيل موقفها متعنت وال تستطيع أن توقف االستيطان وهو البند األول في خارطة 

 ." فيما لم تف إسرائيل بالتزاماتهانحن كفلسطينيين وفينينا بالتزاماتنا"مضيفا .. الطريق 
وحذر الفرا من أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه فستحدث فوضى في الشرق األوسط كله وال 

إذا كان العالم يريد الحفاظ على السلم واألمن الدوليين فالبد أن يتخذ من "يستطيع أحد أن يوقفها وقال 
 ."الشرعية الدولية وال يجوز أن تبقى خارج القانونالمواقف الكفيلة ما يلزم إسرائيل بقرارات 

لم يعد باإلمكان السكوت على ما يجري في القدس والمسجد األقصى وقطاع غزة والحصار "وذكر انه 
مستمر والضفة العربية مليئة بالحواجز لذلك البد أن نقنع العالم بأن لنا حقوقا وأن يدركوا بأن هذه األمة 

  ."ه من إمكانياتلها خياراتها بما تملك
  12/11/2009الوطن، قطر، 
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 نحن ال نستجدي المفاوضات من أحد وحماس تريد دولة حقيقية الحدود: النائب زيدان .10
 أوضح النائب عن كتلة التغيير واإلصالح عبد الرحمن زيدان أن ما جرى الحديث عنه :الضفة الغربية

وأكد أن  .الحدود يعبر عن أزمة داخل كاديمامن نية موفاز التفاوض مع حماس وحديثه عن دولة مؤقتة 
حماس ال تستجدي التفاوض من أحد وال تريده من أجل أن تفرح به، إنما تطالب االحتالل أن يقر 

  .بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني قبل أي شيء
طرح موفاز يأتي ألسباب تتعلق :"وأضاف زيدان في تصريح صحفي مكتوب تلقت السبيل نسخة منه 

خصيته وهو يعبر عن أزمة داخل كاديما وتأتي من شخص لم يعرف بالحنكة السياسية وهو ال يملك بش
وتحدث زيدان عن أن ما طرحته حماس "السلطة لتطبيق المبادرة لعدم جدية صاحبها ولعدم جدية الطرح
 .من قضية الهدنة وإقامة الدولة يختلف تماما عما طرحه موفاز

لحدود المؤقتة وإنما يدخل هذا األمر في باب الشبهات ضد الحركة التي حماس لم تتحدث عن ا" :وقال
تطرح دولة دائمة لها حقوق ال تنازل عنها وتريد حقوقها في كافة أجزاء فلسطين التاريخية، وأن أي 

 .إقرار لالحتالل أو إقرار بدولة له في فلسطين التاريخية غير وارد
 12/11/2009السبيل، األردن، 

  
  عباس لن يحيد في خياراته المقبلة عن سقف التسوية: مراقبون .11

توقع عدد من المحللين والمراقبين للشأن السياسي الفلسطيني أن ال يمضي رئيس السلطة  :الضفة الغربية
محمود عباس بعيداً في خياراته عن طريق التسوية، التي عرف تاريخياً ) المنتهية واليته(الفلسطينية 

  .ي الدعوة العتمادها كخيار وحيد على حساب خيار المقاومة المسلحةكأحد روادها، ومن مجاهر
استقالة "وبحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية عبد الستار قاسم فإن الذين يتحدثون عن 

على أن " فلسطين"وأكد لـ. مخطئون، فهو لم يستقل وإنما أعلن عدم ترشحه لالنتخابات القادمة" عباس
هل سيعتزل أبو مازن الحياة السياسية؟ أم سيبقى رئيساً لمنظمة " :و اإلجابة عن سؤال يقولالمهم ه

وأكد قاسم  ".التحرير الفلسطينية؟ وخاصة مع تصريح كلينتون أنها ستعمل معه في أي موقع يتواجد فيه؟؟
ى الترتيب لكيفية أنه يؤيد التغيير في الساحة الفلسطينية لجهة التخلص من اتفاق أوسلو وبدء العمل عل

  .  تدبير األمور لجموع الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية
ويرفض الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني عماد الجزماوي الذهاب بعيداً في تقدير السيناريوهات 

على أن " فلسطين"لـوشدد الجزماوي  .المرتقبة بعد إعالن عباس رغبته بعدم الترشح لالنتخابات المقبلة
التي أعلن عباس اعتزامه تنفيذها ما لم تتحقق مطالبه الثمانية للترشح هي خطوات " الخطوات الالحقة"

  .ستبقى في إطار تطلعاته كشخص ال يؤمن بخيارات خارج نطاق التسوية
لطة حل الس"ويرفض الباحث ناجح أبو غادي بعض التحليالت التي توقعت أن يلجأ عباس لإلعالن عن 

، مشدداً على أن هذا الخيار ليس في وارد مجرد التفكير لدى محمود عباس الذي يدرك تماماً "الفلسطينية
اإلعالن عن عدم الترشح يعبر عن إحباطه من خيار :" وأضاف ".قلة سيترحمون عليه وعلى سلطته"أن 

عر من اإلدارة األمريكية التسوية وحتى هذا الشعور وصل إليه عباس متأخراً جداً وكان المطلوب أن يش
  ". عندما عبر الفلسطينيون عن رفضهم لالنحياز األمريكي بانتفاضة األقصى2000منذ العام 

وبالعودة إلى الباحث الجزماوي فهو يرجح أن يكون الخيار األكثر واقعية أمام عباس اآلن هو العودة عن 
  ".قرار عدم الترشح

داخلي الشعبي على أجندة عباس حين أعلن اعتزامه عدم ولم يستبعد أبو غادي استحضار الخيار ال
هذا سيناريو مألوف عربياً منذ الخمسينات، وبدون تفصيالت أو إشارات :" الترشح لالنتخابات، وقال

ووفقاً للباحث أبو غادي فقد لجأت كثير من القوى السياسية لخيار التلويح بالرحيل عند ". ألطراف بعينها
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 فتحركت جماهير كثيرة لتطالبها بالعودة، وهذا ما أخفق أنصار عباس عن فعله انكشاف فشلها الذريع،
  ".رغم سيطرتهم الميدانية على الضفة الغربية

  12/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

 داخلية غزة تقرر تفعيل وحدة حقوق اإلنسان فيها .12
رته، وذلك يوم االثنين بوزا" وحدة حقوق اإلنسان"أصدر وزير الداخلية فتحي حماد قراراً بتفعيل  :غزة

لما لها من أهمية في نشر الوعي بحقوق المواطن، وتدريب المهتمين من موظفي ومنتسبي "القادم، 
الوزارة على كافة مستوياتهم المدنية والعسكرية على المعرفة وااللتزام بحقوق اإلنسان والقانون الدولي 

  .ح الداخلية، حسب تصري"اإلنساني من أجل المساهمة في االلتزام به
وأوضح التصريح أنه وبناء على قرار الوزير تم تشكيل لجنة خاصة للتحضير لفعاليات افتتاح الوحدة، 

على أهمية تلك الوحدة في تعزيز المفاهيم واألسس القانونية للمساهمة في " بشير حماد"وأكد رئيسها 
دت سلسلة من اللقاءات للتجهيز واإلعداد التزام الداخلية بالقانون؛ موضحاً أن اللجنة باشرت أعمالها وعق

  .لالحتفال بفعاليات افتتاح الوحدة بالتزامن مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
  12/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
 من البدء بعملها في غزة" موبايل"حكومة هنية تعد بتقديم التسهيالت المطلوبة لتمكين شركة  .13

لمقالة استعدادها لتقديم كافة التسهيالت المطلوبة لتمكين شركة  أبدت حكومة الوحدة الوطنية ا:غزة
  .من البدء في عملها بقطاع غزة حسب القوانين واللوائح الالزمة لذلك" موبايل"الوطنية لالتصاالت 

وكانت الشركة، وهي المشغل الثاني للهاتف النقال الفلسطيني، قد أعلنت عن انطالق عملها في الضفة 
  .ن قطاع غزةالغربية فقد دو

، إطالق خدماتها "موبايل"ورحب وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في غزة بإعالن شركة 
التجارية في كافة مناطق الضفة الغربية، على أن تتسع خدماتها لتصل مناطق قطاع غزة قريباً، كما 

  .قالت
  11/11/2009 قدس برس،

  
     "إسرائيل"اس لالعتراف بـالسلطة ودوالً أخرى يضغطون على حم: البردويل .14

أكد الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة حماس أن سـلطة رام اهللا              :رائد خلف اهللا   - يونس خان
ـ         من خـالل المـصالحة، مبينـاً أن         "إسرائيل"وبعض الدول يحاولون الضغط على حماس لالعتراف ب

  .والثوابت الفلسطينيةالحركة ترفض المصالحة إذا كان ثمنها هو التنازل عن الحقوق 
الـذي نظمتـه    " واألقصى على شفا التقويض   .. القدس على شفا التهويد   " خالل مهرجان    ،وقال البردويل 

ال يمكن أن نضع أيـدينا      : "جمعية الرحمة بالتنسيق مع مجلس طلبة الجامعة اإلسالمية فرع الجنوب أمس          
حة جزء من إستراتيجيتنا، ولكن ليس بـأي        بيد من يساوم على الثوابت والحقوق الفلسطينية، ألن المصال        

، مشدداً على أن حماس مستعدة للتوقيع على ورقة المصالحة في أي وقت إذا تم حذف البند الخاص                  "ثمن
  ."إسرائيل"باالعتراف بـ

إن القدس هي عنوان الصراع العربي اإلسرائيلي وعندما يتعلق األمـر بالتفـاوض             : "وأضاف البردويل 
% 91ويبقي بيد اليهود    % 9راضي خلف الجدار فماذا يبقي لنا من فلسطين إال سوي           على المقدسات واأل  

  ".وهذه أكبر خدعة نتعرض لها عندما نعترف نحن الشعب الفلسطيني بحل الدولتين
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وأوضح أن المجلس التشريعي سن في بداية تسلمه لمهامه القوانين التي تحرم التنازل عن القدس، وتحرم                
ل اإلسرائيلي لحماية الوطن قانونياً من خالل منع التنازل عن أي شـبر مـن أرض                التعامل مع االحتال  

  .فلسطين
  12/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ل المصالحة تعطّ"الوطني"رفضنا طلبا قدمته لجنة االنتخابات لدخول غزة وانتخابات : الزهار .15

ـ كشف الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحر :غزة ـ اشرف الهور  القـدس  "كة حماس لـ
ان لجنة االنتخابات المركزية في الضفة الغربية طلبت من الحركة اذنا للدخول الى غـزة، وان                " العربي

الحركة رفضت الطلب، وقال ان االتصاالت مع المسؤولين المصريين ال تزال مستمرة من اجل الوصول               
  .الى اتفاق مصالحة فلسطينية

ـ      ان لجنة االنتخابات المركزية في الضفة الغربيـة        " القدس العربي "وقال الزهار في تصريحات خاصة ل
وطلبت منه ان توافـق     ) وهو احد قيادات حماس   (توجهت للدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي        

حماس على دخولها قطاع غزة، بهدف العمل والتحضير إلجراء االنتخابات التي دعا الى عقدها الرئيس               
  .القادم) يناير(ن الثاني  كانو24محمود عباس في 

وجود ابو مازن في السلطة غير شـرعي، وان قـراره           "وكشف الزهار ان الدكتور دويك ابلغ اللجنة ان         
) ابريـل (بعقد االنتخابات هو اآلخر غير شرعي، وان لجنة االنتخابات انتهت صـالحيتها فـي نيـسان           

ضها الدخول الى قطـاع غـزة الخاضـع         ، مضيفا انه لذلك ابلغت الحركة لجنة االنتخابات برف        "الماضي
  .لسيطرة حماس

آليـات بهـدف زحزحـة االمـور،        "واكد الزهار ان الحركة ومعها الفصائل الفلسطينية تبحث اآلن في           
، مؤكدا ان الخالفات على ورقة المصالحة الفلسطينية جميعها تتحدث عـن            "للوصول الى اتفاق مصالحة   

  .اجراءات وليس في جوهر الموضوع
معقدة بـدل ان تكـون مـساعدة النهـاء          "اآلليات التي تتحدث عن حل الخالفات بأنها         زهارووصف ال 
، وقال الزهار ان حركة فتح وقعت على الورقة المصرية للمـصالحة، دون ان تقـرأ بنودهـا،                  "الخالف

مشيرا الى ان حركة حماس تريد التوصل التفاق مصالحة، وتريد بعض التوضيحات على نقاط الخالف،               
  .ان بنود االتفاق ستكون ملزمة للجميع لتنفيذها في حال التوقيعكون 

من مصادر مطلعة ان المسؤولين المصريين شرعوا منذ ايام باجراء          " القدس العربي "وفي السياق علمت    
  .محادثات مكثفة مع حركة حماس بهدف التوصل الى صيغ لتوقيع الحركة على اتفاق المصالحة

ستستغل تهديدات ابو مازن بعـدم الترشـح، وتمـسكه بمواقفـه الخاصـة              وقالت المصادر ان القاهرة     
بالمفاوضات مع اسرائيل، لعكس هذا االمر على شكل اجواء ايجابية تساهم في المصالحة مـع حمـاس،                 
وبحسب المصادر فان وفدا من حماس من غزة ودمشق يتوقع ان يغادر الى القاهرة في غـضون ايـام                   

  .لبحث موضوع المصالحة
ـ  وكشف   عن بعض النقاط التي حالت دون توقيع حماس على الورقـة           " القدس العربي "الدكتور الزهار ل

المصرية للمصالحة، وقال ان من بين المالحظات هو طلب الحركة باعادة تـشكيل لجنـة االنتخابـات                 
ت الفلسطينية، وكذلك التأكيد على عقد انتخابات المجلس الوطني الفلـسطيني بـالتزامن مـع االنتخابـا               

  .التشريعية والرئاسية
واتهم الزهار الرئيس محمود عباس بأنه يحاول ان يستفرد بتشكيل لجنة االنتخابات المركزية، مشيرا الى               

  .ان هذا االمر من شأنه ان يعزز فرص تزوير االنتخابات حال اجرائها في المرحلة القادمة
ات للمجلس الوطني، بحسب ما نصت      كذلك اتهم الزهار الرئيس عباس وحركة فتح برفض اجراء انتخاب         

عليه التفاهمات التي جرت برعاية مصرية في القاهرة من قبل، وراى القيادي البـارز فـي حمـاس ان                   
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يحيون منظمة التحرير في بعض االحيان، ويعملون على        "حركة فتح وبعض مسؤولي السلطة الفلسطينية       
  ".خدمة لمصالحهم "، وقال انهم يفعلون ذلك"تدمير مؤسساتها في احيان اخرى

وخالل تصريحاته اكد الزهار ان حركة حماس ال تخشى عقد االنتخابات الفلـسطينية، مـشيرا الـى ان                  
، اذا مـا    2006حركة حماس ستفوز في هذه االنتخابات كما فازت في االنتخابات التي اجريت في العام               

  .اجريت بدون تزوير
الـسلطة اغلقـت    "لسطينية في الضفة الغربيـة، وقـال        وارجع الزهار السبب في ذلك لسياسة السلطة الف       

جمعيات خيرية، كانت تقدم مساعدات ألسر فقيرة، من شتى قطاعات الشعب الفلسطيني، وهذه العـائالت               
، وعن وضع الحركة فـي      "ستنتخب حماس، بعد ان عملت السلطة على وقف االموال التي كانت تقدم لها            

  .يتهاغزة قال الزهار ان حركته لم تفقد شعب
سواء االمريكية او البريطانية او االسرائيلية توصي بعدم عقد االنتخابات          " اجهزة االمن المعادية  "وقال ان   

  .حتى ال تفوز حماس
وفي موضوع تلويح الرئيس عباس بعدم ترشيح نفسه لوالية قادمة، وموقف حركة حماس من االمر، قال                

) ابـو مـازن   (ة، وجر الحرب على غزة، وهـو االن         برنامج ابو مازن رفض االنتخابات الفلسطيني     "ان  
واكد عضو المكتب السياسي لحماس ان برنامج حركته ال يتقاطع بالمطلق مـع برنـامج               ". يتباكى عليه 

  .الرئيس عباس وحركة فتح
االسـرائيلي  " كاديمـا "وعن قراءة حركة حماس لتصريحات شاؤول موفاز الرجل الثاني فـي حـزب              

 الى عقد مفاوضات ولقاءات مع حماس، رأى الزهـار ان هـذه التـصريحات               المعارض، التي دعا فيها   
، مشيرا الى انه إن كان موفاز يريد الجلوس مع حمـاس مـن بـاب                "اعتيادية لرجل خرج من السلطة    "

  .الجلوس، فان الحركة ترفض االمر، متسائال عن الحلول التي يمكن ان يحملها موفاز
 اسـيرة   20يتم دون الجلوس مع حماس، كما تم في صفقة خروج           إن كان يحمل حلوال، فاالمر      "واضاف  
  ".فلسطينية

فتح جلست معهم وتنازلت، وان حمـاس سـتجلس         "ورأى الزهار ان االسرائيليين لديهم نظرية تقول ان         
  ".ال يوجد قرار في حماس للجلوس مع االسرائيليين"، مؤكدا على انه "وتتنازل

  12/11/2009القدس العربي، 
  

   دويك انتهت واليته منذ كان في السجن ولن يكون رئيساً: حمداأل عزام .16
عزام األحمد في تصريحات " فتح"عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني قال : رام اهللا

أن المجلس التشريعي مشلول منذ مدة طويلة، ووصف تصريحات رئيس المجلس " قدس برس"خاصة لـ 
مثيرة "ة ستؤول إليه في حال أقدم الرئيس محمود عباس على التنحي بأنها عزيز دويك عن أن الرئاس

هذه تصريحات مثيرة للسخرية والضحك حقيقة، فالدكتور عزيز دويك "وقال . ، حسب وصفه"للضحك
يعرف قبل غيره أن واليته انتهت وهو داخل السجن وكان المفروض أن تجري االنتخابات وقتها، وهو 

  ".شريعي مشلول وأنه وفق القانون ال يحق له أن يكون رئيسايعرف أن المجلس الت
ودعا األحمد دويك وحركة حماس إلى توقيع الورقة المصرية للمصالحة أو الذهاب إلى االنتخابات، وقال 

 يوما ثم يتم الذهاب بعدها إلى انتخابات، 60ما دام أن الدكتور دويك يقول بأن الرئاسة ستؤول إليه لمدة "
أن " حماس"وبتقديري فإن على . لذلك فتصريحاته مثيرة للضحك حقا!  نتوجه لالنتخابات اآلنفلماذا ال

، "يقرروا أوال أن لديهم اإلرادة إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة، بعدها التفاصيل ال تعود ذات أهمية
    .على حد تعبيره

  11/11/2009قدس برس، 
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  م الحد األدنى من متطلبات المصالحة  لم يقدو..  خطاب عباس فارغ المضمون:حماس .17
محمود عبـاس   ) المنتهية واليته (أكدت حركة حماس أن خطاب الرئيس        :فلسطين -)وكاالت( –رام اهللا   

فارغ المضمون، ويسعى من خالله لتبرئة نفسه من األخطاء والمنزلقات الخطيرة التي أوردها للـشعب               
  .الفلسطيني

إن عباس يتحدث عن المـصالحة      :" ركة في  تصريح صحفي أمس     وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الح     
".   معتقل سياسي معظمهم من أعضاء وأنصار الحركة بالـضفة الغربيـة           1200وال زال يعتقل أكثر من      

، معتبرا أن   "رغم انه تحدث عن الحقوق والثوابت     ، عباس في خطابه لم يتحدث عن المقاومة      : " وأضاف
  ".ة إلغاء لهذا الحقهو بمثاب"عدم تطرقه للمقاومة 

وهذا الخطاب ال يعبـر عـن       " ، وشدد على أن خطاب عباس هو عبارة عن دغدغة للمشاعر والعواطف          
إن عباس أعلـن مـسبقا      : " وتابع". إعادة االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني وال للمقاومة المشروعة       

ني أنه يفضل االنسحاب مـن الـساحة        وهذا يع ، وجدد إعالنه أنه لن يترشح لالنتخابات الرئاسية القادمة       
  ". أو أن يصوب هذه األخطاء التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، الفلسطينية دون أن يعترف بأخطائه

ألن ، تضليل للرأي العـام الفلـسطيني     "واعتبر برهوم أن تطرق عباس في حديثه إلى المصالحة بمثابة           
مؤكـداً أن حمـاس هـي       ، "ات ومستلزمات المصالحة  عباس على األرض لم يقدم الحد األدنى من متطلب        

  .صاحبة الموقف الوطني المسئول
  12/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  وإقصاء حماس ..  مركزية فتح قررت عدم اجراء انتخابات":المستقبل العربي" .18

اتخذت " فتح"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن أن اللجنة المركزية لحركة           : شاكر الجوهري  -عمان  
ارا سريا قبل إعالن محمود عباس رغبته بعدم ترشيح نفسه لوالية ثانية في اإلنتخابـات التـي حـدد                   قر

  . يناير المقبل/موعدا لها في الرابع والعشرين من كانون ثاني
  : قرار اللجنة المركزية نص على ما يلي

  . عدم اجراء اإلنتخابات في الموعد الذي قرره عباس: أوال
 والية محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية، وكذلك إعالن انتهاء والية المجلـس             إعالن انتهاء : ثانيا

  .التشريعي الفلسطيني بأغلبيته الحمساوية
  .تكليف المجلس المركزي لمنظمة التحرير القيام بمهمام المجلس التشريعي:  ثالثا
ر الفلسطينية، ورئيـسا لدولـة      مواصلة عباس الحكم بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحري        :  رابعا

  .2008نوفمبر /فلسطين، وهو الموقع الذي شغله اعتبارا من الخامس والعشرين من تشرين ثاني
دعوة المجلس المركزي الفلسطيني لإلنعقاد بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر المقبـل، مـن              :  خامسا

  .أجل ايجاد تخريجة لكل هذه القرار، وغيرها
 هذه القرارات مطلوب منها اإلفالت من اجراء انتخابات رئاسية وتـشريعية، وذلـك              المصادر تقول إن  
  :لألسباب التالية

اإلفالت من صناديق اإلقتراع، حيث تؤكد استطالعات الرأي أن فرص عباس بالفوز فـي أيـة                :  األول
 ومـا كـشفه     انتخابات رئاسية مقبلة منعدمة، خاصة بعد موقفه من الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة،            

من تورط عباس في اغتيال الرئيس السابق ياسر عرفـات،          " فتح"فاروق القدومي القائد المؤسس لحركة      
  .وفضيحة تقرير غولدستون، ووصول مفاوضات عباس مع اإلسرائيليين إلى نهاية طريق مسدود

ها تسيطر علـى    ، ودورها في النظام السياسي الفلسطيني كون      "حماس"الرغبة بالتخلص من حركة     : الثاني
  . األغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني
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وكـذلك اسـتحالة اجـراء      . استحالة اجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية دون أن تشمل القـدس          : الثالث
  .انتخابات دون أن تشمل قطاع غزة، ألن من شأن ذلك تكريس اإلنفصال السياسي بين الضفة والقطاع

اء والية رئيس السلطة، والمجلس التشريعي يهدف إلى تفويت الفرصـة            وتضيف المصادر أن إعالن انه    
من تولي رئاسة الـسلطة الفلـسطينية       ) حمساوي(على الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي        

لفترة انتقالية، لحين انتخاب رئيس جديد للسلطة، محسوم أن يكـون اسـماعيل هنيـة، الـذي ترشـحه                   
  .هذا الموقعاستطالعات الرأي للفوز ب

وتكشف المصادر عن أن الجولة األخيرة التي قام بها عباس، وحملته إلى عواصم اإلعتـدال العربـي،                 
  .، حيث حصل على تبريكاتهم"حماس"هدفت إلى وضع قادة هذه الدول في صورة مخططه لعزل 

  12/11/2009المستقبل العربي، 
  

   الفلسطينية إلى عمقها العربي الرشق يدعو مؤتمر األحزاب العربية إلى إعادة القضية .19
دعا عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس المشاركين في المؤتمر العام الخـامس              : دمشق

لألحزاب العربية المنعقد في دمشق، إلى البحث في سبل إعادة القضية الفلسطينية إلى عمقها العربي قوالً                
  . تعصف بعناوينها الرئيسة، وفي مقدمتها القدسوفعالً، والعمل من أجل إنقاذها من المخاطر التي

مع بدء أعمال المـؤتمر العـام الخـامس         ) 11-11(وقال الرشق في تصريحٍ صحفيٍّ له اليوم األربعاء         
تنعقد هذه الدورة فيما تتصاعد عمليات التهويد في القدس واستهداف المسجد األقصى،            : "لألحزاب العربية 

فـي الـضفة    " االسـتيطان "ى أهلنا في قطاع غزة، وتتواصل عمليات        وبينما يستمر الحصار الجائر عل    
الغربية؛ وذلك كله في ظل حالة انقسام فلسطيني كانت حجر الزاوية في مخطط الجنرال كيـث دايتـون                  

  ".لضرب المقاومة وفرض تسوية وفق الشروط الصهيونية
 على خيار المفاوضات، وتتالشـى      إن هذا المشهد يتكامل بينما تتساقط الرهانات      : "وأضاف الرشق قائالً  

أوهام نسجها بعض الفلسطينيين والعرب حول الموقف األمريكي باتجاه القضية الفلسطينية في ظل إدارة              
، مشيرا إلى أن الطرف الفلسطيني ذاته الذي تعاطى مع مخطط دايتون، قد أقر بعبثية المفاوضات                "أوباما

  .وانسداد أفق التسوية
ترتقي أعمال المؤتمر العام الخامس لألحـزاب العربيـة         "حه باإلعراب عن أمله أن      وختم الرشق تصري  

ونتائجه إلى مستوى طموحات الشعب الفلسطيني، وأن تجد مقررات المؤتمر طريقها إلى تنفيذ مـا فيـه                 
 ".خير األمة

 5/11/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  عرفات واألخيرة تنفياحتفاالت بذكرى  أي إقامة بمنع الحكومة المقالة بغزةفتح تتهم  .20
اتهمت حركة فتح في قطاع غزة أجهزة األمن التابعة لحكومة حمـاس المقالـة               : أشرف الهور   -غزة  

بتكثيف حملة اعتقاالتها ضد ناشطيها يوم أمس، الذي صادف ذكرى مرور خمسة أعوام علـى رحيـل                 
فرضت حظـرا علـى أي نـشاط إلحيـاء          زعيم الحركة الراحل ياسر عرفات، وقالت ان تلك األجهزة          

وفي تصريحات متالحقة قالت فتح ان أجهزة األمن التي تديرها الحكومة المقالـة فـي غـزة                  .الذكرى
  .اعتقلت العشرات من ناشطيها لمنعهم من االحتفال بالذكرى الخامسة لرحيل الزعيم ياسر عرفات

ـ       ا العام هي وهيئة العمل الوطني منعـت        ان الحركة هذ  " القدس العربي "وقال مسؤول في فتح من غزة ل
من إحياء ذكرى وفاة عرفات بشكل نهائي، حرمها حتى من طباعة صـور وملـصقات لوضـعها فـي              

  .الشوارع
وبحسب المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه فان المطابع التي توجهت لها الحركة فـي غـزة لطباعـة            

  . بعد تلقيها تهديدا من أجهزة أمن حماسملصقات وصور للرئيس الراحل عرفات، امتنعت عن التعاون
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وقالت هيئة العمل الوطني في غزة التي تضم فصائل منظمة التحريـر ان أجهـزة األمـن حالـت دون       
  .تنظيمهم لمؤتمر صحافي لالعالن عن منعهم من تنظيم الفعاليات

وات األمـن منعـت     لكن الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إيهاب الغصين نفى ان تكون ق             
أحدا من إقامة احتفاالت، وقال ان الوزارة لم تبلغ من أي جهة أن هناك أي فعالية إلحياء ذكـرى أبـو                     

  .عمار
  12/11/2009القدس العربي، 

  
  عباس سيلقى مصير عرفات إذا بقي متمسكا بالثوابت الفلسطينية: الجهاد .21

فلـسطين  "اد في تصريحات نشرها موقـع       قال خالد البطش، القيادي بحركة الجه      : أشرف الهور  -غزة  
، "سيواجه مصير سلفه أبو عمار، طالما تمسك بثوابت شعبنا وحقوقه         "الموالي للحركة ان أبو مازن      " اليوم

وأكد البطش أن الجهاد اإلسالمي يثمن إصرار أبو مازن على مواقفه بعدم التنازل عن أي من الحقـوق                  
  .الفلسطينية

على ترتيب البيت الداخلي وتعزيز دعائمه والتأكيـد علـى فـشل خيـار              ودعا البطش أبو مازن للعمل      
  .المفاوضات

وجدد القيادي في الجهاد في ذكرى مرور خمس سنوات على وفاة الرئيس الفلـسطيني الراحـل ياسـر                  
  ".خيار الوحدة الوطنية"عرفات تمسك حركته بـ 

  12/11/2009القدس العربي، 
  

   يثق بالسياسة األمريكية المتبعة في الوقت الراهنالجانب الفلسطيني لم يعد: الشعبية .22
أكدت خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ان الجانب الفلسطيني لم  :غزة ـ أشرف الهور 

يعد يثق بالسياسة األمريكية المتبعة في الوقت الراهن، موضحة أنه ال يوجد أي تغيير جدي أو ايجـابي                  
وقالت جرار في تـصريح تلقـت        .اما، فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية     مع مجيء الرئيس باراك أوب    

نسخة منه معقبة على لقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس أوبامـا              " القدس العربي "
ه إن الدعم األمريكي لالحتالل االسرائيلي ال زال متواصال رغم استمرار سياسته التعسفية تجا            "قبل يومين   

  ".الفلسطينيين، والتي لم تتغير في عهد أوباما
 .وأوضحت جرار أن زيارة نتنياهو تأتي في إطار التواصل والتنسيق المستمر مـع اإلدارة األمريكيـة               

إذا لم تكن الواليات المتحدة األمريكية تؤيد االستيطان وتدعمه، فهي ال ترغب في أن تلزم نتنياهو          "وقالت  
  ."بوقفه

  12/11/2009القدس العربي، 
  

 اختلفنا مع عرفات على التسوية واتفقنا على الثوابت والمقاومة والوحدة : حماس .23
في الذكرى » حماس«قال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة :  أنس عبد الرحمن- غزة

 عن إن اغتيال الرئيس ياسر عرفات جاء في سياق انه لم يستطع التنازل«السنوية الخامسة لوفاة عرفات 
الثوابت الفلسطينية وخاصة الجدار األخير وهو القدس وبالتالي كانت هذه المؤامرة الغتياله والخالص 

إن الرئيس ياسر عرفات حتى مع مساره التفاوضي فكان «: وأضاف رضوان في تصريح له . »منه
بالتالي ربما كذلك في يؤمن بخيار المقاومة وان الشعب الفلسطيني إذا فقد هذا الخيار فقد قوته الحقيقية و

واتفقنا، اختلفنا معه في ) عرفات(اختلفنا معه «وتابع . »وجوده حافظ على شيء من الوحدة مع االختالف
المسار التفاوضي الذي جعل القضية الفلسطينية تتراجع كثيرا، واتفقنا في الحفاظ على الثوابت والمقاومة 

 قارنا بين عرفات وعباس نجد أن عرفات لم يستطع الشك انه إذا«: وأضاف رضوان. »والوحدة الوطنية
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التنازل عن الثوابت وخاصة القدس ورفض التنازل وكان في النهاية أنه اغتيل وكان هو األقدر على أن 
يقدم ثمنا للعدو الصهيوني ولكنه لم يقدم الثمن، لكن عباس الذي وصل إلى حالة من اإلحباط بعد فشل 

  .»ثل األكثر تنازال عن الثوابتالمفاوضات العبثية هو الذي م
  12/11/2009الوطن، قطر، 

  
  لسنا في مرحلة للبحث عن بدائل والجميع يؤكد دعمه التام لعباس: الديمقراطية .24

شدد قيس عبد الكريم ابو ليلي عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيـة فـي               : وليد عوض  -رام اهللا   
 للـذكرى   إحيـاء  بمقر الرئاسة برام اهللا      أقيملمركزي الذي   المهرجان ا ، خالل   كلمة عن الفصائل الوطنية   
  .بان على التمسك بعباس ورفضهم لرغبته بعدم الترشح لفترة رئاسية ثانية، الخامسة لرحيل عرفات

اننا لسنا في مرحلـة     "وقال ابو ليلى ان الجميع يؤكد دعمه التام لعباس رئيسا للشعب الفلسطيني، مضيفا              
يس عباس وانما بوضع االستراتيجيات للتصدي للتحديات، وشدد ابو ليلـى علـى             للرئ"للبحث عن بدائل    

لنـتمكن مـن التـصدي للمخططـات        "ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية واعادة اللحمة للشعب الفلسطيني         
  ".والتحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية

  12/11/2009القدس العربي، 
  

  "الى االسى واالستهجان" عرفات يدعومنع الحكومة المقالة احياء ذكرى : الشعبية .25
استهجنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين االربعاء اقدام حماس التي تسيطر على            : وليد عوض  -رام اهللا   

وقـال جميـل المجـدالوي     .غزة على منع المواطنين هناك وحركة فتح من احياء ذكرى رحيل عرفات         
ومة المقالة في غزة احياء ذكرى وفاة عرفات بكـل          عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ان منع الحك       

واشار المجدالوي في بيان صحافي الى ان قرار المنـع    ".الى االسى واالستهجان  " اشكال االحتفال، يدعو  
منع احياء ذكرى قائد مسيرة الشعب الكفاحية طيلة اربعة عقود من الزمان، ومهمـا كـان حجـم                  "يعني  

عرفات فان ما اقدمت عليه الحكومة المقالة شيء يـدعو الـى االسـى              االتفاق او االختالف مع الشهيد      
  ".والحزن واالستهجان

  12/11/2009القدس العربي، 
  

  أمر مؤسف وغير مقبولعرفات إحياء ذكرى الحكومة المقالةمنع : حزب الشعب .26
لحكومة قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ان قيام األجهزة األمنية التابعة ل: غزة

 إحياء الذكرى الخامسة الستشهاد الرئيس أبو عمار أمر مؤسف ويثير أشكالالمقالة بمنع أي شكل من 
وأشار العوض إلى أن ما جرى فيما يتعلق بمنع إحياء ذكرى استشهاد الرئيس أبو عمار يؤكد .االستغراب

 . لقيم النضالية واألخالقية لشعبناأن استمرار حالة االنقسام الراهنة وتداعياتها تدمر حال استمرارها كل ا
 12/11/2009الحياة الجديدة، 

  
   تهدف للنيل من عزيمته  عباسالمؤامرات ضد الرئيس: فتح في تركيا .27

 قالت حركة فتح في اقليم تركيا، ان المؤامرات والدسائس تتوالى ضد رمز شرعيتنا ):وفا( –أنقرة 
واعتبرت، أن  .ثوابت الوطنية وحقوقنا المشروعةالرئيس محمود عباس للنيل من عزيمته وتمسكه بال

الهجمة االسرائيلية والضغوط األميركية الظالمة، واألبواق الحمساوية النشاز التي تتناغم مع العدو ضد 
رمز الشرعية الفلسطينية، تحاول النيل من مشروعنا الوطني الذي يمثل األخ أبو مازن صمام األمان له 

 . دت دعمها للموقف الثابت للقائد العاموأك. والمدافع القوي عنه
 12/11/2009الحياة الجديدة، 
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  وفدان قياديان من حماس والديمقراطية يبحثان آخر التطورات السياسية .28

وضم الوفد . عقدت حركة حماس والجبهة الشعبية اجتماعا ناقشا خالله آخر التطورات السياسية: غزة
 صالح زيدان، ورمزي رباح، وأعضاء اللجنة المركزية القيادي من الجبهة عضوي المكتب السياسي

الدكتور خليل الحية عضو " حماس"صالح ناصر، ومحمود خلف، وعصام أبو دقة، بينما ضم وفد حركة 
وبحسب بيان للجبهة فإن االجتماع تناول قضايا . المكتب السياسي، والقياديين جمال أبو هاشم، وأيمن طه

  .ة التحديات الخطيرة التي تجابه الشعب الفلسطينيالحوار والمصالحة وسبل مواجه
 11/11/2009قدس برس، 

  
   خالل يومين250 من أنصارها واستدعاء 5حماس تتهم أجهزة أمن السلطة باعتقال  .29

نسخة " قدس برس"اتهمت حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، في خبر صحفي لها وصل : رام اهللا
 خالل اليومين السابقين في   من أنصارها5للسلطة الفلسطينية، باعتقال  األجهزة األمنية التابعة ،منه

شنت حملة "وأشارت إلى أن األجهزة األمنية الفلسطينية،  .محافظات نابلس والخليل وبيت لحم
 250استدعاءات في مدن الضفة المحتلة، خالل اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنه تم استدعاء أكثر من 

  ".الحركة في محافظتي الخليل ونابلس من رجال ونساء 
 11/11/2009قدس برس، 

  
   وإعمار الباردالحقوق المدنية لالجئين لحكومة لبنان تضمين البيان الوزاري تطالب حماس .30

ـ               إدراج "رحب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة بتشكيل الحكومة اللبنانية، مطالباً بـ
الجئين الفلسطينيين في لبنان وإعادة إعمار مخيم نهر البارد وعودة سكانه اليه            الحقوق المدنية والسياسية ل   

تعزيز العالقات اللبنانية الفلسطينية والعمل إلرسـاء       "وأكدت الحركة حرصها على      ".في البيان الوزاري  
 يحفـظ   األمن واالستقرار في المخيمات الفلسطينية ومواجهة تداعيات فشل عملية التسوية في المنطقة بما            

  ".حق العودة ويساعد على رفض التوطين والتهجير
  12/11/2009المستقبل، 

  
  نتنياهو يصادق على قانون يمنع التوصل التفاق مع الفلسطينيين :"معاريف" .31

نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي كشفت صحيفة معاريف أمس خبرا يفيد بتصديق  :فرح سمير -القدس 
علـى  ) الالجئين اليهـود  (نع التوصل إلى اتفاق سالم من دون حصول         على سن مشروع قانون يم     أخيرا

 .ظروف مماثلة لالجئين الفلسطينيين
وذكرت الصحيفة أن الهيئة العامة للكنيست صادقت األسبوع الماضي على مشروع قانون بالقراءة 

ضي بعدم التمهيدية قدمه عضو الكنيست نيسيم زئيف من حزب شاس المشارك في التحالف الحكومي، يق
تمكين إسرائيل من التوقيع على اتفاق سالم مع الفلسطينيين أو أية دولة عربية أخرى من دون ترتيب 

وينص مشروع القانون على المساواة  .1948الذين قدموا إلى إسرائيل في عام ) الالجئين اليهود(شؤون 
لى اتفاق سالم بين إسرائيل والالجئين الفلسطينيين خالل المفاوضات ع) الالجئين اليهود(بين ظروف 

 .والعرب
وأفادت معاريف أن اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون سن القوانين رفضت مشروع القانون هذا ولم 
تصادق عليه، وإثر ذلك، توجه نائب الوزير يتسحاق كوهين من حزب شاس، الذي أعد مشروع القانون، 

 .لى الكنيست وقد استجاب نتنياهو للطلبإلى نتنياهو ومارس ضغوطا عليه من أجل تمريره إ
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بعد ذلك، قدم الوزير موشيه كحلون من حزب الليكود استئنافا إلى اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين 
على قرارها السابق برفض مشروع القانون، وصادقت اللجنة هذه المرة عليه وتم طرحه على الهيئة 

  .ة التمهيدية األسبوع الماضيالعامة للكنيست التي صادقت عليه بالقراء
  12/11/2009عكاظ، 

  
   يحمل ساركوزي رسالة خاصة لألسد الستئناف محادثات السالم دون شروطونتنياه .32

وجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو امس االربعاء رسـالة إلـى             :زهير اندراوس  -تل ابيب   
اده الستئناف محادثات السالم بـين إسـرائيل        الرئيس السوري بشار األسد أعرب من خاللها عن استعد        

وأفادت القناة األولى للتلفزيون اإلسرائيلي مساء امس بأن نتنياهو وجه الرسالة إلى األسد عبر               .وسورية
  .الرئيس الفرنسي ساركوزي خالل لقائهما في باريس امس

ئيل الستئناف محادثات السالم    ووفقا للتلفزيون اإلسرائيلي فإن نتنياهو شدد في رسالته على استعداد إسرا          
من دون شروط مسبقة، في إشارة إلى مطالبة إسرائيل باالنسحاب من هضبة الجوالن إلى حدود الرابـع                 

  .1967عام ) يونيو(من حزيران 
كمـا  .وسيزور الرئيس السوري فرنسا اليوم ويلتقي مع ساركوزي الذي يتوقع أن يبلغه برسالة نتنيـاهو            

  .ئيلي إلى أن عالقة متينة تربط ساركوزي واألسدلفت التلفزيون اإلسرا
  12/11/2009القدس العربي، 

  
   تنشر وثائق تزعم بأن سفينة األسلحة مصدرها ايران "إسرائيل" .33

نشرت السلطات االسرائيلية أمس ما زعمت أنها وثائق وصور تبرهن ، ان            : )ا ف ب  ( –القدس المحتلة   
  .  شحن في البحر المتوسط االسبوع الماضي مصدرها ايران        شحنة االسلحة التي ضبطتها على متن سفينة      

نشرت و. وبحسب مزاعم اسرائيل فان هذه السفينة كانت تنقل اسلحة من ايران الى حزب اهللا عبر سوريا               
 أمس ما زعمت انها وثائق وصور تدعم ادعاءاتها بان مصدر السفينة هو ايران ، التي نفت هذا                  إسرائيل

وارفقت اسرائيل هذه الوثائق بمعلومات مفصلة عن شحنة االسلحة         . وحزب اهللا االمر على غرار دمشق     
  .التي صاردتها

ـ   36السفينة كانت تنقل مجموعة من      "وجاء في بيان اسرائيلي رسمي ان         طن من   500 مستوعبا محملة ب
خـرى  االسلحة المرسلة الى منظمة حزب اهللا في لبنان عبر سوريا ومخبأة بين عشرات المستوعبات اال              

 9000وتضمنت قائمة السالح المضبوط بحسب مزاعم اسرائيل حوالي         ". ومموهة ببضائع غير عسكرية   
و الف قنبلة يدوية واكثر من      20و قذيفة مدفع عديم االرتداد      3000و صاروخ كاتيوشا    3000قذيفة هاون   

ملم ايراني   107 صاروخا من عيار     2124وفي القائمة ايضا    . نصف مليون قطعة ذخيرة السلحة خفيفة     
  .التي تصنعها ايران حصرا" 2 اي - 111اي زد"الصنع ، واالف صواعق التفجير من طراز 

ولمـستوعبات مدموغـة    ) مانيفست(وارفق البيان االسرائيلي بمجموعة من الصور لبيان حمولة السفينة          
" المية االيرانية الخطوط البحرية للجمهورية االس   "وهي االحرف االولى من اسم      " اي ار اي اس ال    "بكلمة  

وتظهر صور اخرى مرفقة بالبيـان ،       . باالنكليزية ، وعليها ملصقات لجمارك القوات المسلحة االيرانية       
  ".قطع تبديل للجرافات"صناديق من الورق المقوى مملوءة بالصواريخ وقد كتب عليها 

  12/11/2009الدستور، 
  

  للمرة األولى في برلين" اإلسرائيلية"اجتماع الحكومة  .34
برئاسة بنيامين نتنياهو " اإلسرائيلية"، أمس، أن الحكومة "اإلسرائيلية"ذكر مصدر في الحكومة : )ب ف ا(

وقال مسؤول الحكومة الرفيع المستوى . تشرين الثاني/ نوفمبر30ستجتمع للمرة األولى في برلين في 
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" اإلسرائيلية"ين األلمانية والذي طلب عدم كشف هويته إن هذه المبادرة تأتي بعد اجتماع مشترك للحكومت
ويفترض ان يعقد االجتماع في مبنى البرلمان األلماني . 2008آذار /في مارس" إسرائيل"في 

" اإلسرائيلية"وبعد ذلك ستعقد الحكومتان . في الذكرى العشرين لسقوط جدار برلين) الريخستاغ(
  . واأللمانية اجتماعاً مشتركاً

  12/11/2009الخليج، 
  

  كنت أصلّي حتى ينجو مشعل من الموت: ساد اإلسرائيلي األسبقرئيس المو .35
بعد اثني عشر عاما على الجريمة، اعترف الرئيس األسبق للمخابرات الخارجية اإلسرائيلية : تل أبيب

، داني ياتوم، بالخطأ، لكنه أضاف أنه لم يكن وحيدا في ذلك، وألقى بالالئمة على رئيس »الموساد«
 آنذاك، بنيامين نتنياهو، الذي أمر بتنفيذ العملية رغم اطالعه على تقرير يقول إنه الحكومة اإلسرائيلي،

  . سيلحق ضررا فادحا بالعالقات مع األردن
وجاءت هذه االعترافات في كتاب جديد سيصدر في األيام القريبة عن حياة ياتوم، واختار ياتوم أن 

 سبتمبر 25المكتب السياسي لحماس في يستهل كتاب ذكرياته بقصة محاولة اغتيال مشعل، رئيس 
فيقول إن نتنياهو اطلع على تقرير بخصوص خطة اغتيال مشعل وقرأ فيه تحذيرا . 1997) أيلول(

واضحا من أن هذه العملية ستلحق أضرارا بالعالقات مع األردن وستغضب العاهل األردني الملك 
ويقول إن . مر بمختلف الطرق الدبلوماسيةومع ذلك أمر بتنفيذها قائال إن باإلمكان تصحيح األ. حسين

ما زلت أذكر جيدا تلك الساعات، التي كنت فيها أصلي «: ويكتب. تقديرات نتنياهو كانت خاطئة جدا
. »وأتمنى أن ينجو مشعل، الذي كنت قد أرسلت قوة كوماندوز خاصة من الموساد الغتياله قبل ساعات

شديدة ضد إسرائيل في حالة موت مشعل، وعدد هذه ويضيف أن الملك حسين هدد باتخاذ إجراءات 
إصدار أمر بإعدام عميلي الموساد اإلسرائيليين اللذين اعتقال، واقتحام : اإلجراءات بكل وضوح وصراحة

السفارة اإلسرائيلية في عمان، واعتقال بقية العمالء اإلسرائيليين الذين هربوا إليها بعد تنفيذ العملية، 
  . ن األمني واالقتصادي والسياسي وإغالق السفارة األردنية في تل أبيبوقطع عالقات التعاو

ويقول ياتوم إنه يتحمل مسؤولية هذه العملية الفاشلة، ولكن هناك شركاء آخرون له في السر وفي القرار 
وزير الدفاع يستحاق مردخاي، ورئيس : بتنفيذ هذه العملية، وهم باإلضافة إليه وإلى نتنياهو، كل من

كان الجيش أمنون لفكين شاحك، ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية موشيه يعلون، ورئيس جهاز أر
ويؤكد ياتوم أن هذه العملية انتهت بفشل سياسي خطير، . عامي ايلون) المخابرات العامة(» الشابك«

وليس فقط بالفشل العسكري، حيث إن إسرائيل اضطرت إلى إطالق سراح مؤسس حماس ورئيسها في 
وتركت جرحا لم يندمل في العالقات بين .  أسيرا أردنيا آخر20ذلك الوقت، الشيخ أحمد ياسين، و

إسرائيل واألردن وبينها وبين الملك حسين، الذي قال في تعقيب عليها إنه شعر بأن إسرائيل فعلت مثل 
 .الضيف الذي تدخله بيتك، فما إن تُدر ظهرك حتى يخونك ويطعن في شرفك

  12/11/2009سط، الشرق األو
 

  نتنياهو يحاصر السالم كما حوصر عرفات: بركة .36
اتهم عضو الكنيست العربي محمد بركة من حزب الجبهة الديمقراطية للـسالم            : )بترا( –القدس المحتلة   

والمساواة اسرائيل بانها تحاصر السالم وهي التي تسببت بقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس               
غبة في الترشح لفترة رئاسية ثانية في االنتخابات المقررة في كانون الثاني المقبل ، وفق               االخير بعدم الر  

  .ما نقله عنه الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية
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وقال بركة خالل مشاركته باحتفال اقيم في رام اهللا في الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسـر                 
،مـضيفا ان نتنيـاهو     " حاول اسرائيل استخدام سم سياسي لقتل خيار ابو مـازن للـسالم           االن ت "عرفات  

  .يحاصر السالم االن مثلما حاصرت اسرائيل عرفات
  12/11/2009الدستور،         

  
   إسرائيلي يعترف بالتمييز ضد العرب في القضايا األمنيةقاض .37

وجه قاض إسرائيلي في محكمة لألحداث في مدينة الناصرة داخل األراضي المحتلة             :أحمد راشد  - جنين
، أمس، انتقادا للشرطة والنيابة العامة، فيما يتعلق بتعاملها مع األحداث الفلسطينية فـي القـضايا                48عام  

  .ذات الطابع األمني،  مقارنة مع أحداث يهود ارتكبوا نفس المخالفات
بالسجن الفعلي على الفتى القاصر المتهم، إال أن القاضي قبل ادعـاءات محـامي              وطالبت النيابة بالحكم    

. الدفاع الذي شرح للمحكمة موقفه من التمييز ضد المعتقلين الفلسطينيين مقارنة مع أمثالهم مـن اليهـود                
وأضاف أن غالبية اإلجراءات ضد فتية يهود يجري تجميدها، مما يعني عدم معـاقبتهم، بينمـا تـستمر                  

جراءات ضد المتهم العربي حتى صدور حكم بحقه، غالبا ما يكون بالسجن الفعلي أو الحبس المنزلـي        اإل
  . أو الغرامات الباهظة

وأشار القاضي في قراره إلى أن النيابة لم تقدم للمحكمة أي حكم سابق كنموذج على إصدار أحكام فعلية                  
. النيابة عن المطالبة بالسجن الفعلي للمتهم العربـي       ضد فتية يهود قاموا بمخالفات مماثلة، بينما ال تتردد          

 .   وقد رفض القاضي إصدار حكم بالسجن الفعلي ضد الفتى واكتفى بغرامة مالية
  12/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
   يقول إن البرازيل يمكنها أن تساعد في كبح إيرانبيريز .38

زيل على استخدام صوتها المتنامي على  البرازحث الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيري:  القدس-برازيليا 
 .الساحة الدولية للمساعدة في كبح طموحات إيران النووية ودعمها للجماعات الفلسطينية المتشددة

، وتسعى إلى »خطرا عالميا« إيران قائال إنها تمثل زوفي كلمة ألقاها في الكونغرس البرازيلي هاجم بيري
سرائيلي قبل أسبوعين من زيارة يزمع الرئيس اإليراني محمود وجاءت كلمة الرئيس اإل. تدمير إسرائيل

 .أحمدي نجاد القيام بها إلى البرازيل
أعرف أن البرازيل ترفض تهديدات التدمير واإلرهاب، وإذا أعلنت البرازيل صوتها «: زوقال بيري

 .»بوضوح فإن صداه سيتردد في أرجاء العالم
 في المساعي الدولية لكبح برنامج إيران النووي الذي يشتبه وأضاف أن للبرازيل دورا ينبغي أن تلعبه

ال أريد أن أخوض في جدال «: زوقال بيري. الغرب في أنه يهدف إلى إنتاج أسلحة، وهو ما تنفيه طهران
ال يمكنني أن أتجاهل أن ... بشأن رئيس إيران على أرض البرازيل، لكننا نعتقد أن سياساته خطر عالمي

ومن المقرر أن يزور أحمدي نجاد البرازيل في الثالث .»ة وتريد أن تدمر إسرائيلإيران تصنع أسلح
  ). تشرين الثاني(والعشرين من نوفمبر 

 12/11/2009الشرق األوسط، 
  

   مليون دوالر350بدون طيار بـ  "تجسس"تل أبيب تبيع البرازيل طائرات  .39
 تتعلق بطائرات إسرائيلية بدون طيار،      وقعت تل أبيب والبرازيل، أمس ، على صفقة عسكرية،         :الناصرة

فقد أعلن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز ونظيره        .تستخدم في عمليات التجسس والقيام بعمليات حربية      
البرازيلي لوال دا سيلفا، خالل مؤتمر صحفي مشترك عقد الليلة الماضية عقب محادثاتهما في برازيليـا،                

ا الصناعات الحربية اإلسرائيلية البرازيل طائرات بدون طيـار         عن صفقة عسكرية مشتركة تبيع بموجبه     
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وذكرت مصادر إسرائيلية أن عدة اتفاقات ثنائية أخرى قد وقعت على            . مليون دوالر  350بمبلغ يتجاوز   
هامش زيارة بيريز للبرازيل، ومن بينها اتفاق لتسليم المجرمين بين الجانبين، مشيرة إلى أنها أول اتفاقية                

  .ا بين الدولة العبرية وأي من دول أمريكا الالتينيةمن نوعه
 12/11/2009 قدس برس

 
  على هدف صاروخي" باتريوت" تختتم بإطالق المناورة العسكرية اإلسرائيلية األمريكية .40

انتهت أمس المناورة الكبرى المشتركة للدفاع الجوي بين الجيـشين اإلسـرائيلي واألميركـي المـسماة                
 بإطالق صـواريخ بـاتريوت      ، تشرين األول الماضي   21بدأت في   ي كانت قد بدأت     ، الت "جونيبر كوبرا "

وبحسب المصادر اإلسرائيلية فإن المنـاورة والـدروس        . "إسرائيل"حية نحو صاروخ تمثيلي موجه إلى       
وكان جنود أميركيون   ". درجة إضافية في مستوى جاهزية المنظومات الدفاعية      "المستخلصة منها، شكلت    

وقد شارك في المنـاورة      .ن قد تدربوا أمس األول على مواجهة الحرب الكيماوية والبيولوجية         وإسرائيليو
 جندي من أربع أذرع مختلفة في الجيش والحـرس الـوطني            1500من الجانب األميركي ما ال يقل عن        

وشملت المناورة ثالث مراحل كان آخرها إطالق صواريخ باتريوت يوم          . ووكالة الدفاع ضد الصواريخ   
وتمثلت المرحلة األولى في التدرب ميدانيا على التعـاون بـين           . أمس من بطاريات أميركية وإسرائيلية    

أما المرحلة الثانيـة فركـزت      . المنظومات المختلفة ذات الشأن في الجيشين ضمن سيناريوهات متنوعة        
 . على المناورة في المقرات القيادية لمنظومات الدفاع الجوي

 اإلسرائيلية عن قادة عسكريين أميركيين إعرابهم عن رضاهم عن نتائج المناورة،            ونقلت وسائل اإلعالم  
كما أن قائـد    . وأشاروا إلى أنها سمحت للمشاركين فيها بالتعلم من الخبرات التي تراكمت لدى الطرفين            

رة القيادة األوروبية في الجيش األميركي األميرال جيمس ستافرديس تفاخر بوسائل التعاون فـي المنـاو              
عظمة وتطور الواليات المتحدة وإسرائيل تشهدان على التزامهما المـشترك باالسـتقرار فـي              "وقال أن   

 ". الشرق األوسط
وقال . واعتبر قادة الجيش اإلسرائيلي أن هذه المناورة تشهد على تنفيذ االتفاقات بعيدة المدى بين الجيشين              

استخدمنا منظومة  " "جونيبر كوبرا   "نه خالل مناورة    قائد الدفاع الجوي اإلسرائيلي العميد دورون غبيش أ       
والمناورة تعاملت مع سيناريوهات متحدية، ودمـج       . الدفاع النشط بالتعاون بين قوات أميركية وإسرائيلية      

 ". لمنظومات سالح هي األكثر تقدما في العالم في هذا المجال
ى، وإنما كذلك مع التعرض على األرض       وقد تعاملت المناورة ليس فقط مع التصدي لصواريخ بعيدة المد         

" إسـرائيل "وعلى استقبال   " إسرائيل"ولذلك تم التدرب على إخالء جنود أميركيين من         . لخطر الصواريخ 
 . لوحدات أميركية في أوقات الطوارئ

 10/11/2009السفير، 
  

   شقة في القدس بالهدم 25 ينذر عمارة سكنية مكونة من االحتالل .41
أصدرت بلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة أمس، إنذارا بهدم عمـارة             :)كاالتو( –القدس المحتلة   

   . شقة في بلدة بيت حنينا شمال المدينة، بحجة البناء دون ترخيص25سكنية مكونة من 
، وتقطنهـا   "شرحبيل علقم "في البلدة، إلى المواطن المقدسي      " تل الفول "وتعود ملكية العمارة الواقعة بحي      

وبحسب أمـر   .  مواطناً، وقد قامت هذه العائالت بشراء الشقق منذ أكثر من عامين           170لة تضم    عائ 25
كانون ثان سيكون موعـدا     / فإن األول من ديسمبر   " رئيس البلدية "الهدم الصادر من البلدية والموقع باسم       

  .نهائيا إلخالء العمارة تمهيدا لهدمها
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 حاتم عبد القادر أن مكتبه سـيتوجه للمحكمـة العليـا            من جهته، أكد مسئول ملف القدس في حركة فتح        

  .الستصدار أمر احترازي بتجميد قرار الهدم
12/11/2009صحيفة فلسطين،   

  
  مخطط لبناء مركز للمتطرفين اليهود في ساحة البراق  .42

نـاء  أودعت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس مؤخرا مخططا جديدا لب    ): وكاالت( –القدس المحتلة   
والمخطط هو توسـيع    . مركز ديني كبير يديره المتطرفون اليهود سيقام في الجهة الشمالية لساحة البراق           

الذي تبلغ مساحته حاليا نحو     " بيت شطراوس "للمركز اليهودي الحالي الموجود في ساحة البراق والمسمى         
  . مترا مربعا750
 : نحو شهر بتجميد مخطـط بـاب المغاربـة         المحامي قيس ناصر، الذي ألزم حكومة إسرائيل قبل       وقال  

 مترا مربعا ستتقسم على أربعة طوابق ، وسيشكل المركـز           1750ستصبح مساحة المركز المقترح نحو      "
الواجهة الشمالية لساحة البراق ومدخال مباشرا إلى األنفاق التي حفرت تحت األقصى وسـيحجب قبـة                

  ."الصخرة من الجهة الغربية الشمالية للقدس
طلب شرطة إسرائيل سيحوي قسم من المركز نقطة شرطة ستخدم األجهزة األمنية اإلسـرائيلية              وحسب  

التي تعمل في منطقة الحرم القدسي الشريف، ونصبت كاميرات مراقبة على مدار الساعة فـي محـيط                 
  .الحرم القدسي، مثلما كشف مدير قسم المخطوطات في المسجد األقصى ناجح بكيرات

  12/11/2009الدستور، 
  

  "تهويد األجيال"وضع التعليم في القدس كارثي واالحتالل يسعى لـ: "هيئة مقدسية" .43
مما آلت إليه أوضاع التعليم " الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات"حذّر : القدس المحتلة

نشء واألجيال تهويد ال"في القدس بفعل اإلجراءات والمخططات اإلسرائيلية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى 
  ".المقدسية

 20، إضافة إلى 2010وأوضحت الهيئة أن مدينة القدس بحاجة إلى ثالثة آالف غرفة صفية بحلول عام 
  .مدرسة جديدة دفعة واحدة من أجل سد النقص الشديد في الغرف الصفية

لتي  يدرسون في مدارس البلدية االحتاللية، ا7500وأشارت إلى أن خمسة آالف طالب من مجموع 
 مدرسة حكومية تابعة إلى وزارة األوقاف، 38 مدرسة، تنقسم إلى 146 مدرسة من أصل 54تشكل 

  ". األونروا" مدرسة خاصة وأهلية، وثمانية مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 46و
طفل في مدينة  ألف 19وأوضحت الهيئة أن هنالك زيادة في نسبة تسرب الطالب بالقدس، حيث هنالك 

القدس المحتلة وضواحيها، لم يتواجدوا على مقاعدهم الدراسية نتيجة تسربهم من المدرسة في سنوات 
تعليمهم األولى، األمر الذي دفعهم للخروج إلى الشارع وأسواق العمل الرخيصة أو التوجه إلى مدارس 

  .المقاوالت
11/12/2009قدس برس،   

  
  في القدس اسم حي الشيخ جراح جمعيات استيطانية تستعد لتغيير .44

أقامت الجماعات اليهودية المتطرفة التي تقيم في المنازل التي استولت عليها           ): توكاال( –القدس المحتلة   
في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة، وتعود لعائالت الغاوي وحنون والكرد، أمـس احتفـاال                 

وقالت أم أيمن الغاوي    ). الصديق شمعون (جراح وهو   أعلنت فيه عن إطالق اسم عبري على حي الشيخ          
في بيان مشترك صدر عن العائالت الثالث ان مجموعة من المستوطنين الذين استولوا علـى منازلنـا                 
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 عن باإلعالنبالحي جلبت عددا كبيرا من الكراسي والمشروبات والعصائر واإلعالم اإلسرائيلية لالحتفال           
  تغير اسم حي الشيخ 

12/11/2009الدستور،   
  

  القدس والمسجد األقصى يتعرضان لمؤامرة غير مسبوقة : التميمي .45
القدس تتعرض اآلن "أن  قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي قال:  جيهان الحسيني–القاهرة 

 إسرائيل تعمل مع الجماعات اليهودية المتطرفة، على إلغاء معالم القدس وأن ،ألوسع عملية تطهير عرقي
: وأضاف. ية واإلسالمية، وهدم بيوت أهلها والمباني التاريخية واألثرية خصوصاً في البلدة القديمةالعرب

  ." منزل خالل هذا العام وحده1700إسرائيل صادقت على هدم أكثر من "
 القدس الكبرى التي يهدفون الى تنفيذها ستكون معزولة عن محيطها العربي الفلسطيني من وأشار إلى ان
 50مشيراً إلى أن أكثر من .  جهة أخرى ستفصل بين الضفة الغربية وتمنع تواصل أراضيهاجهة، ومن

في المئة من أراضي الضفة الغربية صودرت تحت ذرائع كثيرة منها زيادة المساحات الخضراء أو 
  . المناطق العسكرية والمستوطنات الزراعية أو المستوطنات المدنية

ئيلية القاسية على أهل المدينة أدت إلى تناقص خطير في أعداد أهلها من وأشار إلى أن اإلجراءات اإلسرا
 ألف مسيحي واآلن ال يتجاوز عدد المسيحيين 30 كان هناك 1967عام ": المسلمين والمسيحيين، وقال

  ."الخمسة آالف
ى وطالب بالرد على هذه االنتهاكات التي تمثل عدواناً صارخاً، مؤكداً أن القدس والمسجد األقص

  . يتعرضان لمؤامرة غير مسبوقة لم تحدث في التاريخ
12/11/2009الحياة،   

  
  في الخليل نار على طلبة في بيت لحم والمستوطنون يعتدون على شقيقينإطالق .46

، الرصاص باتجاه طلبة مدرسة تقوع الثانوية       أمسأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي     : عالء المشهراوي 
إن مواجهات اندلعت فـي      ":وقالت مصادر أمنية  . جههم لمقاعد الدراسة فيها   للذكور في بيت لحم، لدى تو     

 الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز الـسامة،  أطلقوامحيط المدرسة بين الطلبة وجنود االحتالل الذين       
 . ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة باالختناق

تـل  "سديهما، إثر اعتداء مستوطني      برضوض وكدمات في ج     فلسطينيان وفي وقت آخر، أصيب شقيقان    
 . المستشفىإلى نقلهما  وتم وسط مدينة الخليل عليهم بالضرب"الرميدة
 شابا من محافظات الضفة الغربيـة وعبثـت         12 أمس ذلك اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر        إلى

 .بمحتويات المنازل
12/11/2009اإلتحاد، اإلمارات،   

 
 شرق قلقيلية" المولوتوف"مهاجمة سيارة إسرائيلية بـ .47

، لسيارة إسرائيلية تابعة للمستوطنين اليهود في شمال الضفة اليومكمن فتية فلسطينيون، مساء : قلقيلية
  .حارقة، مما أدى إلى إصابتها" مولوتوف"الغربية، وهاجموها بقنبلة 

فوف ركاب ، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صواعترفت الشرطة اإلسرائيلية بإصابة السيارة
  .السيارة

11/11/2009قدس برس،   
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 بالحقوق المدنية لالجئين اللبنانية تذكّر الحكومة " راصد"و" شاهد"و" ثابت" .48
بياناً هنأت فيه لبنان رئيساً وشعباً على والدة الحكومة   ثابت–أصدرت المنظمة الفلسطينية لحق العودة 

 . ر، متمنية لها التوفيق والنجاحالتي جاء تشكيلها بعد مخاض دام أكثر من أربعة أشه
تولي مسألة توفير الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين " الحكومة الجديدة إلى أن "ثابت"ودعت 

الفلسطينيين في لبنان أولويات اهتماماتها، على قاعدة رفض التوطين والتمسك بحق العودة، حيث انه وفقاً 
 في نيسان "ثابت"لألبحاث والمعلومات بتكليف من منظمة لالستطالع العلمي الذي أجراه مركز بيروت 

 في المئة من الالجئين الفلسطينيين يعتبرون أن توفير الحقوق المدنية 87,6الماضي أثبت أن 
 . "واالجتماعية لالجئين في لبنان يساهم في تكريس حق العودة ورفض التوطين وليس العكس

ما دامت جميع الكتل النيابية في لبنان قد "ئيس الحريري  بسؤال مباشر إلى الر"ثابت"وتوجهت منظمة 
أجمعت على ضرورة توفير الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان فما الذي يمنع من 

، داعية الحكومة إلى استصدار قوانين وتشريعات تنظم الوجود الفلسطيني »اتخاذ خطوات تنفيذية مباشرة؟
 الحياة الكريمة لالجئين إلى حين العودة، وإيالء االهتمام الخاص بتوفير الشخصية في لبنان وتوفر

 الجئ فلسطيني من فاقدي األوراق الثبوتية الذين قدموا إلى لبنان في العام 3500 لحواليالقانونية 
 وهم ممنوعون من ممارسة حقهم في التعليم أو االستشفاء أو الزواج أو حتى 1970 والعام 1967

 . "دخول أو الخروج من وإلى المخيماتال
االلتزامات التي قطعها " لحقوق اإلنسان بتشكيل الحكومة وذكرتها بـ "شاهد"من جهتها، رحبت مؤسسة 

 . "أعضاؤها على أنفسهم كأفراد أو ممثلين ألحزابهم بالعمل بجدية على منح الفلسطينيين في لبنان حقوقهم
، اللبنانيين بتشكيل حكومة الوحدة " راصد–فلسطينية لحقوق اإلنسان الجمعية ال"وفي السياق نفسه، هنأت 

أن تولي مــسألة توفير الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين "الوطنية، ودعت الحكومة الجديدة إلى 
 . "الفلسطينيين في لبنان أولويات اهتماماتها

12/11/2009السفير،       
  

 الجاري من الشهر  20 في "باردالنهر " مخيم استئناف إعمار : لبنان .49
أكد مسؤول ملف االعمار في مخيم نهر البارد مروان عبد العال، ان ورش االعمار : الباردمخيم نهر 

 عملها في الوقت المحدد لها في العشرين من الشهر الحالي، مشيراً انه لم تعد هناك عقبات ستبدأ
 . القضية من الناحيتين السياسية والقضائيةمفترضة تحول دون مباشرة العمل، خصوصاً بعدما حسمت 

 المكتشفة األثرية في المخيم، طمر المواقع األعماليأتي ذلك في وقت واصلت فيه الشركة الملتزمة تنفيذ 
 األولى تشهد وضع اللبنة أن المسح الجيوفيزيائي للمنطقة المفترض إلجراء تمهيداً األولىفي الرزمة 
 مصادر متابعة لسير وأكدته عبد العال، أوضحهر الحالي، بحسب ما  في العشرين من الشلألساسات
 . األرض على األعمال

12/11/2009السفير،   
  

  من الزيارة لمدة أسبوع واألسرى يهددون بإضراب مفتوح" نفحة"أسرى  االحتالل يحرم .50
هم لهم، اإلسرائيلي الصحراوي األسرى الفلسطينيين من زيارة أهالي" نفحة"حرمت إدارة سجن : غزة

  ".كعقاب لهم على اإلضراب الذي نفذوه"وذلك لمدة أسبوع 
في سجون االحتالل " حماس" للهيئة القيادية العليا ألسرى  عن اللجنة اإلعالمية" أحرار ولدنا"ونقل موقع 
بعد اإلضراب الذي خاضه األسرى لمدة يوم احتجاجاً على التفتيش العاري وحمالت التفتيش : "قولها إنه

ية؛ زادت إدارة السجن من ممارساتها الال إنسانية واالنتهاكات ضد األسرى لتحرم جميع أسري سجن الليل
  ".نفحة من الزيارة ولمدة أسبوع
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اإلضراب كان تحذيرياً، وإن لم تتجاوب إدارة السجن مع مطالبهم وتتراجع عن "وأكدت اللجنة أن 
باإلضراب المفتوح عن الطعام حتى   سنبدأ حرمانهم من الزيارة وانتهاكاتها اليومية بحق األسرى،

  .، على حد تعبيرها"االستجابة إلى مطالبهم العادلة واإلنسانية
21/11/2009قدس برس،   

 
   آخر إشعار تغلق مكاتبها في فلسطين حتى "رامتانوكالة " .51

، 2009بر  نوفم/  قرر مجلس إدارة رامتان اليوم األربعاء، الحادي عشر من تشرين ثاني           : رام اهللا  -غزة  
  .إغالق مكاتبها في فلسطين ووقف العمل فيها حتى إشعار آخر

تأتي هذه الخطوة بعد تراكم عدة عوامل لها عالقـة بانتهـاك         "سما  "  وقالت رامتان في بيان وصل وكالة     
القانون وحرية التعبير وحرية الصحافة ومضايقات تتعرض لها رامتان توجها اقتحام مقر رامتان مـساء               

التابعـة  " األمـن الـداخلي   "، بشكل غير قانوني من قبل قوة من         2009ثاء، العاشر من أكتوبر     أمس الثال 
  ".للحكومة المقالة في غزة، ومنعها هيئة العمل الوطني في غزة عقد مؤتمر صحفي

أن هذه الخطوة لم تأت كرد على االقتحام أمس فقط، بل أيـضاً نتيجـة لتراكمـات مـن                   "  واكد البيان   
الممارسات التي تتعرض مكاتب رامتان في فلسطين ومنها األزمة الماليـة التـي تعيـشها               المضايقات و 

الوكالة، وعدم إيفاء عدد ال بأس به من الزبائن وعلى رأسهم قناة الجزيرة وقناة القدس بمستحقات رامتان                 
  ".المالية وامتناعهم عن أداء هذه المستحقات

الستثنائي لوكالة رامتان، التي لها الفضل في كسر االحتكار         بعد عشر سنوات من العطاء ا     " وتابع البيان   
اإلسرائيلي للبث الفضائي، وبعد نيل شرف ريادة بث الصورة الفلسطينية فضائياً بعيـدة عـن الرقيـب                 
اإلسرائيلي وفضح الممارسات اإلسرائيلية في انتفاضة األقـصى وتفـصيالتها والحـرب علـى غـزة                

  ". قبل ذلك إلغالق مكاتبها في القدس ونابلس والخليلوتداعياتها اضطرت وكالة رامتان
11/11/2009وكالة سما،   

  
  دروز فلسطين محبطون ويطالبون بخدمة عسكرية طوعية: إستطالع .52

يستدل من استطالع للرأي العام في أوساط دروز فلـسطين شـعورهم            :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
  . بمؤسسات دولة إسرائيلباإلحباط واإلجحاف في حقوقهم، وأنهم ال يثقون

ويظهر االستطالع الذي اجراه المحاضر الجامعي سليم بريك، أن دروز فلسطين يتوقون للحصول علـى               
مواطنة متساوية أسوة باليهود، وأنهم محبطون جدا من السياسات اإلسرائيلية وتعامـل الـسلطات مـع                

  .القضايا التي تواجههم في حياتهم اليومية
من دروز فلسطين يطالبون بأن تكون الخدمة العسكرية في الجيش االسرائيلي           % 62وقال االستطالع ان    

  . تطوعية وليس إجبارية
، نظمتـه جمعيـة   "الطائفة الدرزية حاضر ومستقبل   : "وجاءت نتائج االستطالع خالل يوم دراسي بعنوان      

ات المحليـة الدرزيـة،     والمجلس الديني األعلى للطائفة الدرزية ومركز السلط      " تطوير الطائفة الدرزية  "
  ".مأتي"و" أبرت"بالتعاون مع صندوق 

12/11/2009المستقبل،   
  

  "لدفع الثمن"منظمة شبابية بغزة تطالب عائلة وأصدقاء شاليط بممارسة الضغط على نتنياهو  .53
دعت منظمة شبابية فلسطينية، تُعنى بشؤون األسرى، عائلة وأصدقاء الجندي اإلسرائيلي األسير : غزة

شاليط والهيئة اإلسرائيلية المكلفة بمتابعة ملف الجندي، إلى ممارسة المزيد من الضغط على جلعاد 
  .حكومة تل أبيب لدفع الثمن المطلوب والموافقة على مطالب آسري الجندي شاليط إلنهاء هذا الملف
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عاناة أسيركم إننا نتفهم م: "، في رسالة بعثوها إلى عائلة وأصدقاء شاليط"أنصار األسرى"وقالت منظمة 
 أجمع معاناة تسعة آالف أسير  جلعاد شاليط ونطالب بإطالق سراحه، ولكن ليس قبل أن تتفهموا والعالم

فلسطيني في سجون إسرائيل وأن تطالبوا بإطالق سراحهم، ويعودوا إلى بيوتهم وعائالتهم، ال سيما 
سنين، والمرضى بأمراض أمضوا أكثر من عمر شاليط نفسه، ومن أمضى عشرات ال العشرات الذين

واألسيرات والنواب   والمحتاج لعمليات جراحية سريعة مزمنة كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والكبد
  ".واألطفال والممنوعين من الزيارة لعشر سنوات ومن هم في العزل االنفرادي منذ سنين طويلة

11/11/2009قدس برس،   
 

 ة القدس تدعم إعداد دليل خاص بمدين" األيسيسكو" .54
 وقع األمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم إسماعيل التالوي، ):وفا( –الرباط 

وعميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية لبنى سليمان، اتفاقية لدعم إعداد وإصدار دليل مفصل 
 .حول مدينة القدس الشريف

تتمحور حول إصدار دليل " دليل المدينة المقدسة"ن الفكرة األساسية من في بيان لها إ" األيسيسكو"وقالت 
مصور لمدينة القدس الشريف، يتألف من ستة فصول ابتداء بمقدمة تاريخية عن مدينة القدس، ثم إلى 

 .الفصول التي تتضمن كل منها شرحاً مفصالً عن المعالم التاريخية في المدينة المقدسة
ي على جميع المعالم واآلثار اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس وخارج وأضافت أن الدليل يحتو

أسوار المسجد األقصى، وداخل سور البلدة القديمة، وسيسلط الضوء على المدينة المقدسة في هذا الدليل 
 .بأسلوب جديد

12/11/2009الحياة الجديدة،   
 

  تحمل مسؤولياتهاسالمية القدس خط أحمر وعلى الدول اإل : "الوسطية"مؤتمر  .55
 اجمع متحدثون في افتتاح اعمال المؤتمر الدولي الـسادس للمنتـدى العـالمي              : حيدر المجالي  - عمان

ن المدينة المقدسـة هـي      أحمر ال يجوز تجاوزه، و    أن القدس خط    أ "القدس دين وتاريخ  "للوسطية بعنوان   
 مسؤولياتها تجاه ما تقـوم بـه   سالمي للمسلمين كافة، وعلى الدول االسالمية ان تتحملإرث حضاري و إ

خطيب المسجد االقصى    و وزير الثقافة صبري ربيحات   وأكد  المشاركون، ومنهم     . اسرائيل من انتهاكات  
كما . ، على ضرورة دعم المقدسيين وانقاذ االقصى      مندوب جامعة الدول العربية    و الشيخ عكرمة صبري  

  . ية الذي يتسم باالعتدال والتسامحيهدف المؤتمر إلى إبراز الوجه المشرق للحضارة اإلسالم
12/11/2009الرأي، األردن،   

   
 الحرب المقبلة قد تبدأ من ما بعد بعد بعد حيفا : "إسرائيل"نصر اهللا يحذر  .56

 تحذيره الى إسرائيل     أمس،  خالل احتفال بيوم الشهيد    ،كرر األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا        
على لبنان فإن الحرب قد تبدأ من ما بعد بعد بعد حيفا، متعهداً بتدمير فرق               من أنها إذا شنت حرباً جديدة       

الجيش اإلسرائيلي اذا ما دخلت اراضي لبنان، واعتبر انها ستكون فرصة للمقاومـة إلحـداث التحـول                 
عجز أميركا عن وقف االستيطان الصهيوني، وممارستها الضغط على         "أشار الى   كما  . الكبير في المنطقة  

يني ليعود الى المفاوضات بال شروط، ما أدى الى إحباط شديد لدى الفريق المفاوض الفلـسطيني،                الفلسط
 الـى عـام     82 سنة من المقاومة من عام       18 سنة من المفاوضات الفاشلة، بينما       18وإعالنه أننا خضنا    

ة من احد،   ألفين حررت المقاومة بيروت والجنوب من االحتالل الصهيوني، وبعزة وكرامة ومن دون منّ            
د      ": أضاف و. ..."واليوم عندما نستمع الى المؤيدين للتسوية لن نجد أحداً يعلـو صـوته             ا أن نبع إذا أردن

ان ستؤدي                        ى لبن دة عل ه الجدي الحرب عن لبنان يجب أن ُنفهم اإلسرائيلي أن تهديداته ال طائل منها، وأن حرب
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سامًا،   يس انق املة ول ة ش ة لبناني ى وقف اب...ال ت س ا قل و أرادوا أن   وأن ن ل د الحرب، ولك م نحن ال نري قًا، نع
ى فرصة،                د ال ذا التهدي نبدل ه ا س دتنا وثباتن ا ووح دأ      ...يجربوا هذا األمر فبمقاومتن د تب ة ق رة القادم  وفي الم

  . "وسندمر الفرق االسرائيلية ونأسر جنودهم. القصة ليس من حيفا وبعد حيفا قد تبدأ من ما بعد بعد بعد حيفا
  12/11/2009 السفير،

  
 حزب اهللا يعرف عن الجيش اإلسرائيلي كل شيء  : يديعوت أحرونوت .57

أنها حصلت على نشرة داخلية سرية لحزب اهللا تصف بشكل مفصل           " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   
وتقول الصحيفة فـي    .  في المنطقة الحدودية   91وقيادة منطقة الشمال ولواء      نشاطات الجيش اإلسرائيلي  

النشرة تُظهر إلى أي مدى نجحت استخبارات حزب اهللا فـي           "در صباح اليوم، الخميس، إن      عددها الصا 
 ."التغلغل داخل الجيش اإلسرائيلي، وتثبت أن حزب اهللا لديه مصادر معلومات ال بأس بها

 صفحة، وتصف بشكل مفـصل انتـشار قـوات الجـيش            150وحسب الصحيفة فإن النشرة مكونة من       
رد صور كثيرة، معظمها صـورت فـي الجانـب          وتو ،البرية والبحرية والجوية  اإلسرائيلي، ونشاطاته   

 –وتضيف الصحيفة أن المواد التي جاءت في النشرة تعتمد على مـصادر بـشرية    .اإلسرائيلي للحدود
جواسيس يشغلهم حزب اهللا داخل الجيش وفي إسرائيل، إلى جانب ما ال نهاية من المـصادر المعروفـة                  

من الصعب  : "وتنهي الصحيفة تقريرها بالقول   .  اتصال الجيش، وربما السرية منها     كالتنصت على شبكات  
أن ال نصدق أن رجال االستخبارات التابعين لحزب اهللا قاموا كما يبدو بنسخ وثائق إسرائيلية سرية تابعة                 

 ".قيادة المنطقة الشمالية
 12/11/2009، 48عرب

  
  اومة نعمل لبناء شرق أوسط جديد جوهره المق: األسد .58

أكد الرئيس السوري بشار االسد، أن سوريا تعمل من أجل بناء شرق أوسط :  جمال العلوي-دمشق 
جديد في المنطقه جوهره المقاومة بكل أشكالها الثقافية والعسكرية، مبيناً أن فلسطين هي القضية 

فيما اكد ان . هالمحورية لألمة العربية وليس الجوالن المحتل رغم حرص سوريا للعمل من أجل تحرير
  . ال شروط لدى سوريا لتحقيق السالم بل حقوق لن نتنازل عنها

واضاف خالل كلمة القاها في حفل افتتاح المؤتمر القومي العام الخامس لألحزاب العربية الذي عقد في 
شرق "، أن الشرق االوسط الجديد بمفهومنا سيحل محل "دورة القرار العربي المستقل"دمشق بعنوان 

وقال أن عملية السالم في المنطقة بحاجة الى المزيد من الصمود، والسالم ليس ". طهم الذي ولد ميتاأوس
ليست مستعدة للسالم وعلينا أن ال نقع بالوهم فهي ليست " إسرائيل"مفاوضات بل مقاومة، مشيرا الى ان 

نازالت المطلوبة، مبيناً أن يعني أن تقدم كل الت" مكان تحت الشمس"وقال ان مفهوم . شريكا جاهزا للسالم
  .والتضامن مع مصالحنا العربية" شمس المقاومة"الشمس العربية جوهرها 

  12/11/2009الدستور، 
  

  لجنة المبادرة العربية تجتمع لدعم عباس ومناقشة عملية السالم .59
صر والسعودية تعقد لجنة المبادرة العربية للسالم اجتماعاً طارئاً اليوم برئاسة قطر وعضوية م: القاهرة

وفلسطين واألردن وسورية ولبنان والمغرب واليمن وتونس والجزائر والسودان والبحرين واألمين العام 
للجامعة العربية عمرو موسى، لمناقشة ما آلت إليه عملية السالم في ظل التطورات األخيرة والعثرات 

إعالن الرئيس محمود عباس أنه لن أمام استئنافها، والموقف الفلسطيني بعد " إسرائيل"التي تضعها 
  .يخوض االنتخابات المقبلة
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اللجنة الوزارية ستصدر بياناً منفصالً يطالب الرئيس الفلسطيني بعدم "وقالت مصادر في الجامعة إن 
التنحي واالستمرار في قيادة السفينة، ودعمه في مواقفه الرافضة الستئناف المفاوضات مع إسرائيل من 

  ".اندون وقف االستيط
وصول "وسيناقش الوزراء مذكرتين مقدمتين من السلطة الفلسطينية ومن األمين العام للجامعة تؤكدان 

هناك جدالً واسعاً "، وأن " اإلسرائيلية إلى طريق مسدود وتراجع حل الدولتين-المفاوضات الفلسطينية 
لسلمية المنشودة في ظل سياسة في شأن مستقبل عملية السالم برمتها وإمكان نجاحها في تحقيق التسوية ا

التسويف والمماطلة التي تنتهجها إسرائيل واستمرارها في رفض مبادرة السالم العربية بكل عناصرها 
ورفض البنود األخرى المتعلقة بالقدس ) التطبيع(ومكوناتها والتعامل معها انتقائياً والقبول ببعض بنودها 

  ".والالجئين والحدود
استمرار إسرائيل في تهويد القدس وتكثيف االستيطان وتقطيع "ادرة من الجامعة وتنتقد المذكرة الص

إسرائيل "وتحذر من أن ". أوصال الضفة الغربية، ما يجعل من المستحيل إقامة دولة متصلة قابلة للحياة
قليمية تحاول فرض السالم بالقوة المسلحة وسياسة الهيمنة واألمر الواقع وتقويض كل الجهود الدولية واإل

المبذولة الستئناف مفاوضات جدية وحقيقية ضمن جدول زمني محدد يؤدي إلى الوقف التام لالستيطان 
  ". وإنهاء االحتالل وتحقيق التسوية السلمية
ال يوجد أي إرادة إسرائيلية حقيقية لتحقيق التسوية "، أنه "الحياة"واعتبرت المذكرة التي أطلعت عليها 

وأيدت الجامعة موقف عباس الرافض الستئناف ". قضايا الوضع النهائيالسلمية وإيجاد حلول ل
بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي وإزالة البؤر "المفاوضات من دون وقف كامل لالستيطان 
ال يمكن العودة إلى التفاوض على القضايا "واعتبرت أنه ". االستيطانية والرفع الكامل لكل أشكال الحصار

ية، بينما القضية الرئيسة وهي قضية إنهاء االحتالل غائبة وإسرائيل تزيد من تعقيدات الجزئية والفرع
ال يمكن الوصول إلى سالم عادل وشامل طالما استمرت إسرائيل "وأكدت أنه ". األوضاع على األرض

  ". في تعنتها ورفضها للمبادرة العربية
هناك "ة في الوقت الحالي، لكنها قالت إن ونفت مصادر عربية أن يكون هناك توجه عربي لسحب المبادر

تقويماً ومراجعة لالستراتيجية العربية وخطة التحرك إزاء مسار جهود إحياء السالم، وستعرض 
  ".والمبادرة لن تبقى على الطاولة إلى األبد... الخيارات كلها وخطوات التحرك العربي المقبلة

  12/11/2009الحياة، 
 

  ي غزة من السفر ألداء الحجمصر تتراجع عن منع قادة ف .60
سمحت السلطات المصرية، أمس، لنائبين عن حركة حماس وقادة آخرين في فصائل : غزة، القاهرة

وقال مصدر أمني . فلسطينية بالسفر عبر معبر رفح ألداء فريضة الحج، بعدما منعتهم من السفر لساعات
  .يحها للجانب الفلسطيني في حينهإن منعهم جاء ألسباب أمنية تم توض" الخليج"مصري في رفح لـ

وواصلت السلطات المصرية، أمس، ولليوم السادس على التوالي فتح معبر رفح لتمكين حجاج غزة من 
 حجاج ليصل 205وغادرت مطار العريش آخر رحالت نقل الحجاج من أبناء غزة والتي أقلت . السفر

  . حاجا4450ً بذلك إجمالي عدد الحجاج المسافرين من غزة هذا العام إلى
  12/11/2009الخليج، 

  
  اشتباكات بين الشرطة وبدو قرب رفح : مصر .61

ذكرت مصادر أمنية ان ضابط شرطة مصريا وعدداً من جنوده أصيبوا بجروح في :  رويترز–العريش 
وقال مصدر ان الضابط وعشرات . مصادمات مع بدو بالقرب من مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة

 لضبط اسمنت تقول الشرطة انه كان معدا للتهريب الى قطاع غزة، لكن البدو حاصروهم الجنود توجهوا
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واضاف ان البدو رشقوا القوات بالحجارة ما أدى الى اصابة ضابط . في قرية جوز ابو رعد جنوبي رفح
ع وقال المصدر ان القوات ألقت قنابل الغاز المسيل للدمو. كما اصيب حوالي عشرة جنود. برتبة عميد

. على البدو لكن الحصار استمر ساعات واستخدم البدو فيه اطارات السيارات المشتعلة وطلقات نارية
  . طن من االسمنت200وعثرت الشرطة على حوالي 

  12/11/2009الدستور، 
  

  بدالً من القدس المحتلة كعنوان للكنيست" تل أبيب"ذكر رسالة تركية ت .62
حمد علي شاهين رسالة إلى رئيس الكنيست الصهيوني روفين بعث رئيس البرلمان التركي م: آي.بي.يو

تل "ريفلين أكد فيها على التزام بالده بمواصلة تعزيز العالقات الودية والتعاون بين البلدين، إال انه ذكر 
  .بدالً من القدس المحتلة كعنوان للكنيست" أبيب

ت الثالثاء باللغة التركية، وقال في عددها، أمس، أن الرسالة وصل" جيروزاليم بوست"وذكرت صحيفة 
. مكتب ريفلين إن المسؤولين اإلسرائيليين شعروا بالرضا لمضمون الرسالة وما تضمنته من كالم ودي

. وليست القدس" للكنيست"على أنها مقر " تل أبيب"لكون شاهين ذكر "  اإلسرائيليون"وانزعج المسؤولون 
  ".ارحةمالحظة دبلوماسية ج"ووصف ريفلين ذلك بأنه 

  12/11/2009الخليج، 
  

  300وتسليمها صواريخ إس .. إيران تدعو موسكو لمقاومة النفوذ الصهيوني .63
" للضغوط الصهيونية"دعا وزير الدفاع اإليراني الجنرال أحمد وحيدي روسيا إلى عدم الرضوخ : طهران

، على ما 300از إس وتنفيذ العقد الموقع بين البلدين لتسليم إيران صواريخ مضادة للطائرات من طر
 .أفادت وكالة األنباء العمالية اإليرانية

  12/11/2009الشرق األوسط، 
  

  بان كي مون يحيل تقرير غولدستون إلى مجلس األمن رسمياً .64
أحال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون رسمياً أمس على مجلس األمن             :  راغدة درغام  - نيويورك

وتبنى المجلس قـراراً باإلجمـاع       .ي ترأسها القاضي ريتشارد غولدستون    تقرير بعثة تقصي الحقائق الت    
طالب جميع الدول واألطراف في النزاعات المسلحة بالتنفيذ التام لجميع قرارات مجلس األمن واحتـرام               

للقـانون  " معارضته القوية لإلفالت من العقاب في ما يتعلق باالنتهاكات الخطيـرة          "القانون الدولي، وأكد    
  .يالدول

احتضان توصيات تقرير   "وحضت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان نافي بيالي مجلس األمن أمس على            
من أجل ضمان محاسبة الجميع ومن أجل إدخال ضمانات حقوق اإلنسان على جهود صنع              ... غولدستون

  ". السالم
ل ضمان امتثـال  يتحمل مسؤولياته من خال "طالب مندوب فلسطين رياض منصور مجلس األمن بأن         كما  

  ".إسرائيل للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة
  12/11/2009الحياة، 

  
  بيض يتبنى نظرية عودة الفلسطينيين الى التفاوض من دون شروطرئيس موظفي البيت األ .65

 قائـد المواجهـة االميركيـة مـع     ،تراجع رئيس موظفي البيت االبيض: حسين عبد الحسين  - واشنطن
ئيلية، رام عمانوئيل، عن التصعيد، وتبنى النظرية االسرائيلية القائلة بـضرورة عـودة             الحكومة االسرا 

الفلسطينيين الى المفاوضات من دون شروط، اي من دون ان توقف تل ابيب التراخيص التـي تمنحهـا                  
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حاد واعتبر في خطاب القاه في ختام المؤتمر السنوي الت         .لبناء مستوطنات جديدة في االراضي الفلسطينية     
، مـشيرا الـى حتميـة تقـدم         "السالم هو في مصلحة اسـرائيل     "الجمعيات اليهودية اول من امس، ان       

كما حـاول التقليـل مـن اهميـة          ".غرب نهر االردن  "الفلسطينيين في السباق السكاني مع االسرائيليين       
  . الخالفات القائمة بين االدارة االميركية والحكومة االسرائيلية

اول هذه االدارة االنخراط مع المنطقة، فسر البعض هذا على انه تناقص في مـستوى     في وقت تح  : "وقال
ليس هذا هو المقصود من سياسة االنخراط، ولن يكـون كـذلك            : "واضاف". السرائيل) االميركي(الدعم  
ان الطريق نحو السالم لن تسير فيـه        ... اياكم ان تخطئوا  : "قال ايضا  و ".بل العكس هو الصحيح   ... ابدا

كصديق حقيقي، فـي    " إسرائيل"وحدها، بل الواليات المتحدة ستبقى منخرطة وتقف الى جانب          " إسرائيل"
  ".خطوات نحو السالم" إسرائيل"الوقت الذي تتخذ فيه 

  12/11/2009الرأي، الكويت، 
  

   في عملية السالم وتنتظر انعاكاسات تنحِّيه لتتخذ موقفاًشريكاً مهماً محمود عباس برلين تعتبر .66
أكدت الحكومة األلمانية أمس أنها تعتبر الرئيس الفلسطيني شـريكاً مهمـاً فـي              : اسكندر الديك  - رلينب

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية شتيفان بريدول رداً        . عملية السالم يحظى بثقتها وثقة المجتمع الدولي      
ياة السياسية احتجاجاً علـى     إن حكومته أخذت علماً بنية عباس االنسحاب من الح        " الحياة"على سؤال لـ    

وقف سياسة االستيطان في األراضي المحتلة، كما أخذت علماً بمطالبة حركة فـتح لـه             " إسرائيل"رفض  
بالعودة عن موقفه واالستمرار في الترشح في االنتخابات الرئاسية المقبلة، لكن برلين تفـضل االنتظـار                

  .في المنطقة قبل اتخاذ موقف مما يجريلمعرفة انعكاس موقف الرئيس على التطورات الالحقة 
ال تزال على موقفها الرافض لالستيطان وتبذل مع شـركائها فـي المجتمـع              "وذكر بريدول أن ألمانيا      

  ". الدولي، خصوصاً االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، كل جهد ممكن لتحريك عملية السالم
  12/11/2009الحياة، 

  
   دون شروط مسبقةمفاوضات روافع للأربعةواشنطن ترى  .67

حدد البيت األبيض أربعة أسس على خط التسوية تضمنت معالجـة مواضـيع             : يحنان البدر  - واشنطن
الحل النهائي بما فيها الحدود والالجئون والقدس من خالل مفاوضات ينبغي أن تبدأ مـن دون شـروط                  

، حل كل   "ثقافة السالم "اللتزام بنشر   وا" اإلرهاب"مسبقة، االعتراف المتبادل بنبذ العنف والتحريض على        
المواضيع بالمفاوضات من دون أحكام مسبقة، وأن يكون السالم قائماً على حق الفلسطينيين في االستقالل               

  .بحدود معترف بها" إسرائيل"و
  12/11/2009الخليج، 

  
 " إسرائيل"منظمات يهودية تستغل األزمة االقتصادية لتشجيع الهجرة إلى  .68

ستغل مؤسسات يهودية مرتبطة باسرائيل، األزمة االقتصادية لتنقل عددا متزايدا من اليهـود              ت :)رويترز(
األميركيين إلى الدولة العبرية بشكل شبه مجاني، في ظل ارتفاع معدالت البطالة األميركية إلـى أعلـى                 

اليهودية، عددا   وتقدم الحكومة االسرائيلية والمنظمات      . في المئة  10,2 عاما، يوازي    26مستوى لها منذ    
بـشكل  " إسرائيل" أشهر في    6من المنح التعليمية والهبات المالية، لتمكين الكثيرين من اليهود، من قضاء            

 فـي  20والهدف األساسي من ذلك، هو الحفاظ على غالبية يهودية في دولة يشكل العـرب         . شبه مجاني 
ـ " يهودي إلى    15400، انتقل   2008وفي العام   . المئة من سكانها    مـن أميركـا     3200بيـنهم   " رائيلإس

 . الشمالية
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التي تـشرف علـى     ) بالعبرية" رحلة"أو  " (ماسا"أما أبرز المنظمات التي تعنى بهذا الشان، فهي منظمة          
ويظهر أيـضا اسـم     .  برنامجا في هذا السياق، ازداد عدد المشاركين فيها أربعة أضعاف هذا العام            160

 في المئة فـي     100، الذي سجل تناميا بنسبة      "اسرائيل هاداسا "رنامجه  ، وب "االتحاد العالمي للطلبة اليهود   "
مـع األوضـاع    "مايك ميتشل   " إسرائيل"ويقول مدير االتحاد في     . عدد المشاركين فيه خالل العام الحالي     

االقتصادية الحالية في الواليات المتحدة، يقرر عدد متزايد من المتخرجين الجـامعيين اليهـود الـذين ال     
 ". لفترة معينة" إسرائيل"وظيفة، أن يؤخروا مسيرتهم المهنية ويأتوا إلى يجدون 

ياهيل سيغيف، ان التزايد في أعـداد الوافـدين إلـى           " ماسا"من جهتها، تقول مديرة التسويق في منظمة        
" خطة تحفيـز أفـضل    "يعكس نجاح االستراتيجية التسويقية للمنظمة، فيما تقدم حملتها بعنوان          " إسرائيل"

 مالية ليهود من أميركا الشمالية لتشجيعهم علـى  ستوحاة من خطط التحفيز االميركي بعد األزمة، منحاً    الم
بينمـا تـسوء    " إسرائيل"نحاول أن نقنعهم بأنهم يستطيعون قضاء وقت في         "وتضيف  . العمل في اسرائيل  

 ". األوضاع االقتصادية في الواليات المتحدة
 12/11/2009السفير، 

  
  الستئناف المفوضات" اسرائيل"ا مستعدة للتوسط بين سوريا وساركوزي فرنس .69

السورية تنشره فـي    " الوطن"كرر الرئيس الفرنسي في حديث لصحيفة       : سعاد جروس  -لندن   - دمشق
عددها الصادر اليوم، ونشرت وكالة األنباء األلمانية أجزاء منه أمس، استعداد فرنسا للتوسط بين سورية               

في الوقـت ذاتـه   " إسرائيل"فرنسا تقيم عالقات وثيقة مع سورية ومع    "وقال  . الموإسرائيل في عملية الس   
يمكننا مع االتحاد األوروبي وبالتنسيق مع تركيـا أن         "وأضاف  ". والتقارب مع هذين البلدين تم بدفع مني      

ل ندفع نحو استئناف المحادثات بصيغة أو بأخرى وأن نظهر لإلسرائيليين وللسوريين أن التوصل إلى ح              
فرنسا مثلها مثل سورية تعتبر أن الـسالم  "واعتبر ساركوزي أن  ".في نهاية المطاف هو في مصلحتهما

يجب أن يكون شامال ودائما وقد أقررنا دائما بحقوق سورية في إطار عملية السالم وخاصة من خـالل                  
 ".  ومبدأ األرض مقابل السالم338 و242الدعوة لتنفيذ قراري مجلس األمن 

12/11/2009ألوسط، الشرق ا    
  

  جدل التنحي أم جدل استراتيجية العمل؟: فلسطين .70
  بشير موسى نافع. د

ثمة شعور سائد بأن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة بالغة االضطراب وفقدان البوصلة، االنقسام الداخلي              
مـسار  . قع لـه  بين الضفة والقطاع، أو بين سلطة رام اهللا وحكومة غزة، امتد لزمن أطول مما كان يتو               

التفاوض حول ما بات يعرف بالحل النهائي متوقف كلية؛ بل إن أحداً ال يعرف على وجه اليقين ما هـو                    
  .الحل النهائي الذي ينبغي التفاوض عليه من وجهة نظر األمريكيين واإلسرائيليين

سـبة أن قيـام    الحكومة اإلسرائيلية الحالية ليست في مزاج تفاوضي، وقد صرح رئيسها في أكثر من منا             
ولكن هناك ما هو أسوأ؛ فبالنظر إلى حجم القمع الذي          . دول فلسطينية ليس على جدول أعماله التفاوضية      

تمارسه سلطة رام اهللا ضد كل فصائل المقاومة وعناصرها المسلحة، وإلى اإلشراف واسع النطاق الـذي     
 األمنية، صار واضحاً أن السلطة قد       تتمتع به الواليات المتحدة وبعض الدول الغربية على أجهزة السلطة         

الحكومة اإلسرائيلية، من ناحيتها، لم تـوف باإللتزامـات التـي           . أوفت بالتزاماتها تجاه خارطة الطريق    
هذه، كما هو معروف، باتت عقدة العقـد        . تفرضها خارطة الطريق، سيما تلك المتعلقة بإيقاف االستيطان       

  . الوضع على األرضفي استئناف التفاوض، لسبب يتعلق بحقائق
. في أساسه، وقبل أن تبدأ سردياته المختلفة في التبلور، الصراع على فلسطين هو صراع علـى األرض                

وألن مفاوضي أوسلو من الجانب الفلسطيني، وفي مقدمتهم عضوا لجنة فتح المركزية آنـذاك، محمـود                
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ـ              اق، فقـد اسـتمر التوسـع       عباس وأحمد قريع، لم يصرا على إدراج مسألة االستيطان في نـص االتف
االستيطاني اليهودي في الضفة الغربية منذ منتصف التسعينات، بل وتصاعدت وتيرته خالل سنوات مـا               

يقوم التصور الفلسطيني للتسوية النهائية على حـل الـدولتين؛ ولكـن            . بعد أوسلو تصاعداً غير مسبوق    
ولة فلسطينية قابلة للحياة؛ وهذا ربما ما       االستيطان في الضفة الغربية وصل مستوى لم يعد يسمح بقيام د          

دفع الرئيس عباس إلى التصميم، هذه المرة، على إيقاف االستيطان قبل بدء التفاوض، استجابة على األقل                
وقد وجد الموقف الفلسطيني تأييداً من إدارة أوباما، التي أبدت فـي شـهورها              . لشروط خارطة الطريق  

أوفد أوباما جورج ميتشل، الذي يعتبر من خبراء        . لة التفاوض والتسوية  األولى التزاماً ال يخفى بدفع عج     
وسرعان . الملف الفلسطيني، مبعوثاً خاصاً للعمل على إطالق المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين          

  .ما أظهر ميتشل عزماً على االستجابة للمطالب الفلسطينية األولية حول إيقاف االستيطان
ارة األمريكية وال النظام العربي في موقع يسمح بممارسة ضغط كـاف علـى الحكومـة                بيد أن ال اإلد   

األمريكيون فـي وضـع ال      . اإلسرائيلية، أو أنهما افتقدا منذ زمن الصالبة الكافية لممارسة هذا الضغط          
وال يبـدو أن ملـف      . يحسدون عليه في أفغانستان، بينما لم يزل الوضع العراقي مفتوحاً على مصراعيه           

وفي ظل أزمة اقتصادية    . البرنامج النووي اإليراني في طريقه إلى الحل، على األقل في المدى المنظور           
ممتدة، تخوض إدارة أوباما معركة طاحنة من أجل تمرير مشروع اإلصالح الصحي، الذي أصبح عنوان           

  .نجاح أو إخفاق اإلدارة
اطت بوصول أوباما إلى البيت األبيض، لـم        في مثل هذه الظروف، وبالنظر إلى الشكوك الثقيلة التي أح         

أمـا النظـام العربـي      . يكن ممكناً ال لميتشل وال لرئيسه خوض مواجهة حاسمة مع نتنياهو وحكومتـه            
. الرسمي فيعاني من االنقسام على الذات، من جهة، ومن تراجع في دور دوله الرئيسية، من جهة أخرى                

ة المعنية بتطورات المسألة الفلسطينية، دخلـت بالفعـل         مصر، التي يفترض أن تكون أكثر الدول العربي       
ولـم  . أجواء توريث الحكم، وال تريد تبني سياسة قد تؤثر على التأييد األمريكي واإلقليمي للرئيس القادم              

يكن مدهشاً، بالتالي، أن توافق القاهرة، بعد لقاء وحيد وسريع بين الرئيس مبارك ووزيـرة الخارجيـة                 
تصور األمريكي الجديد الستئناف المفاوضات، الذي أعفى حكومة نتنياهو من اإليقاف           األمريكية، على ال  

  .الكلي والقاطع لالستيطان
بعد أن عقد الرئيس عباس آماالً كبرى على إدارة أوباما، جاءت لحظة خيبة االمل والـشعور المتعـاظم                  

لمـسار التفاوضـي، وعلـى      راهن عباس منذ مرحلة مبكرة في تاريخه الوطني على ا         . باليأس والقنوط 
إمكانية التوصل إلى تسوية للصراع على فلسطين، وإن كانت تسوية متواضـعة وال تلبـي الطموحـات                 

  .الوطنية الفلسطينية
واليوم، يصل الرجل الذي قاد مفاوضات أوسلو، وخاصم عرفات، قائده ورئيسه ورفيقه طول عقود، من               

عواء على كل من خالفه من القوى الوطنية واإلسـالمية،          أجل الحفاظ على مسار التسوية، وأعلن حرباً ش       
  .للتوكيد على التزامات سلطة الحكم الذاتي تجاه عملية السالم، يصل إلى نهاية الطريق

لسنوات طويلة مرت منذ فشلت مباحثات كامب ديفيد، كان الملك يقف عارياً أمام شعبه بدون أن يـدرك                  
عـدم  'وهذا، ربما، ما أدى إلى إعـالن        . هو على يقين من عريه    اليوم يقف الملك عارياً و    . حقيقة عريه 

إن من الصعب، بالطبع، أخذ إعالن      . في الترشح لالنتخابات الرئاسية القادمة لسلطة الحكم الذاتي       ' الرغبة
الرئيس مأخذ الجد؛ فال تاريخ الرجل، وال اللغة التي استخدمها، توحي بأنه عازم فعالً على التخلي عـن                  

األرجح، أن عباس اعتقد أن مثل هذا اإلعالن سيـشكل ضـغطاً علـى األمـريكيين                . ئاسيمنصبه الر 
واإلسرائيليين لتقديم بعض التنازالت اإلضافية التي قد تساعده على تحسين وضعه الشعبي، وعلى الحلفاء              

  .العرب، ليخرجوا من مناخ عدم االكتراث والالمباالة، وممارسة ضغط أعلى على الحليف األمريكي
بيد أن ذلك ال يعني أن األمور لن تتداعى نحو دفع الرئيس الفلسطيني إلى التنحي فعالً؛ بمعنى أن تنقلب                   

ماذا لو أن واشنطن أبلغت عباس بأنها قامت بكل ما تستطيع أن تقوم بـه؛ وأن                . المناورة إلى موقف جاد   
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اره بـأن المفاوضـات ال      نتنياهو رفض تقديم أية تنازالت جديدة في مجال االستيطان، وظل على إصر           
تتعلق بقيام دولة فلسطينية، بل برفع مستوى الحكم الذاتي وحسب؛ وأن القاهرة والرياض وعمان أعلنت               
أن ليس من حيلة تبقت في اليد؟ رد الفعل المنطقي، واألشرف بالتأكيد، هو تنحي عبـاس، لـيس عـن                    

أما إن قرر الرئيس العودة     . لى التقاعد الرئاسة وحسب، بل وعن كل مناصبه القيادية األخرى، والذهاب إ         
عن إعالنه، استجابة لضغوط ما، واختار التفاوض في ظل الموقف األمريكي اإلسرائيلي الحالي، فسيعود              

  .رئيساً بال رصيد، رئيسا يفتقد احترام األغلبية العظمى من شعبه
سة العربية المعهود خـالل نـصف       والمسألة هنا ال تتعلق بما يحمله قرار العودة من تذكير بتقاليد السيا           

عبـاس  . القرن األخير، ولكن بما يحمله من دالالت على المسار التفاوضي وعلى مصير القضية الوطنية     
ال يستطيع أن يعود رئيساً مقاوماً لالحتالل، فهو لم يصنع من مادة المقـاومين؛ وال يـستطيع أن يعـود                    

سياسية الفلسطينية ارتبطا نهائياً، وفي صورة قطعيـة،        رئيساً بال مفاوضات، فموقعه ودوره في الحياة ال       
إن عاد إلى الرئاسة، بالتالي، فسيعود إلـى القبـول بالتـصور األمريكـي              . بالمفاوضات وعملية السالم  

اإلسرائيلي الستئناف التفاوض، ليس فقط فيما يتعلق باستمرار التوسع األستيطاني، ولكن أيضاً القبول بأن              
  .حول دولة فلسطينية، بل مجرد حكم ذاتي موسع قليالًالمفاوضات ال تدور 

دار الجدل . غير ذي معنى' عدم الرغبة'هذا ما يجعل الجدل الذي أثير في الساحة الفلسطينية حول إعالن            
الفلسطيني حول ما إن كان عباس جاداً أو مناوراً؛ حول ما إن كان هناك من مرشح بديل، وما إن كـان                     

هم من مانع من ذهاب الشخصية الفلسطينية األكثر التزاماً بمسار التسوية الـسلمية،          األمريكيون لم يعد لدي   
وإيصال شخصية مثل سالم فياض لرئاسة سلطة الحكم الذاتي، ودالالت هذا الموقف؛ جدل آخر شـهدته                
أوساط حركة فتح، وما تبقى من تنظيمات منظمة التحرير، حول ما إن كان يمكن القبول بـرئيس مـن                   

فوف فتح وتنظيمات المنظمة؛ وجدل حول ما إن كان إعالن عباس يعني في النهاية تأجيل غير                خارج ص 
كـانون ثـاني    / محدد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان عباس أعلن عزمه على عقدها في يناير            

لق به لم يعد ذا     الحقيقة أن هذا الجدل وما يتع     . المقبل، سيما أن مشروع المصالحة الوطنية عاد إلى التعثر        
تماماً كما أن ورقة المصالحة المصرية التي اشتعل حولها الخـالف مـن جديـد               . صلة بالقضية الوطنية  

ففي حين أن المصالحة الوطنية ضرورة ال       . خالل األسابيع القليلة الماضية هي ورقة خارج السياق تماماً        
ت لكيف تعقـد االنتخابـات التـشريعة        يمكن أن ينكرها أحد، فإن الورقة ليست أكثر من إطار تقني بح           

القادمة، لكيف تقاد منظمة التحرير خالل الفترة االنتقالية السابقة على خطوة إعادة البنـاء واإلصـالح،                
  .وكيف يمكن أن تعود السلطة وأجهزتها إلى قطاع غزة، وقضايا أخرى مشابهة

غرق في التقنيات ومصيدة التفاصيل، ال      ما يتطلبه الوضع الفلسطيني، وما تتطلبه القضية الوطنية، ليس ال         
ما يتطلبه الوضع الفلسطيني هو تقـدير       . تلك المتعلقة بمنصب رئاسة السلطة وال تلك المتعلقة بالمصالحة        

جديد للموقف، يدرك حقائق الواقع على األرض وحقائق موازين القوة؛ نمط جديـد للتفكيـر الـسياسي،                 
مـا يتطلبـه الوضـع    . يزال يثقل استراتيجية العمل الـوطني يتحرر من وطأة عقل السبعينات، الذي ما   

الفلسطيني هو إعادة نظر جذرية في وهم حل الدولتين، الذي أوصل القضية الوطنية ال إلى دولتين وإلى                 
، بعد أن ابتعلت األرض متراً متراً، وما تـزال،  1967حتى إلى حكم ذاتي على األرض التي احتلت منذ          

  .الوطنية تنظروالقيادات الفلسطينية 
  12/11/2009القدس العربي، 

  
   في االتجاه المعاكس الهروب .71

   مصطفى الصواف
 بعد أن فشلت خطوة محمود عباس التي أعلن عنها أنه لن يرشح نفسه لالنتخابات الرئاسية القادمة، فـي           

عزمـه تـرك    ب) إسرائيل(تحقيق ردة فعل في االتجاه الذي كان يسعى إليه عباس من لفت انتباه أمريكا و              
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أن تواجه حماس وغيرها من القوى الفلسطينية التي ترى في المقاومة           ) إسرائيل(الحلبة السياسية، وعلى    
وسيلة لتحقيق األهداف الفلسطينية، بعد أن فشل في تحقيق سياسته المرتكزة على التفاوض سواء نتيجـة                

وعه، ويحاول اآلن عبـاس البحـث       التعنت اإلسرائيلي، أو بسبب تخلي اإلدارة األمريكية عنه وعن مشر         
  .عن سهام جديدة في جعبته ليزيد من درجة االنتباه الفاترة التي قوبلت به خطوته السابقة

ما يجري في وسائل اإلعالم القريبة من حركة فتح وعباس من ترويج لبعض المواقف التي قد يقدم عليها                  
ستقالة من مركزية فتح واللجنة التنفيذيـة، أي        عباس في األيام القادمة، وعندما يحين الوقت المناسب كاال        

االنسحاب من الساحة السياسية وكل متعلقاتها، هو يصب في نفس اتجاه التصريحات التي أطلقها كبيـر                
المفاوضين في منظمة التحرير، صائب عريقات، وهو يلوح بورقة حماس في وجـه اإلدارة األمريكيـة                

ور مع حماس، وفيها إن لم تعيدوا التفكيـر مـرة أخـرى فـي               ؛ رداً على خطة موفاز للتحا     )إسرائيل(و
تفكير سطحي وأهوج ولكنه محاولة للهـروب       . سياستكم وتدعموا مشروع عباس السياسي فالقادم حماس      

في االتجاه المعاكس، واستجداء رخيص، وفيه هروب واضح من الحقيقـة؛ وهـي أن التفـاوض فـي                  
إلى نتيجة تحقق مصالح الشعب الفلـسطيني، ألن الـصراع   موضوع القضية الفلسطينية تحديدا لن يؤدي  

بين الفلسطينيين ،نيابة عن العرب والمسلمين، واليهود هو صراع ديني إحاللي وليس استيطانياً قد يزول               
لو تحققت بعض المصالح للمحتل، لذلك سياسة التفاوض عقيمة واللجوء إلى األمم المتحـدة والقـرارات                

  .هناك قرارات لها عشرات السنوات ولم تر النور ولن تراهالدولية مضيعة للوقت، ف
لذلك نرى أن محمود عباس قد يجد نفسه محشورا في الزاوية وتتحول مسرحيته الهزليـة إلـى حقيقـة                   

) إسـرائيل (واقعة، وكل هذا الصراخ لن يجدي نفعا، فقد انتهت ورقته التي لعبت بها اإلدارة األمريكية و               
ن يبحثون عن ديكور جديد يرتدي أكثر من ثوب أولها ثوب الوطنية، ولن يكون           برهة من الزمن، وهم اآل    

هذا الديكور هو سالم فياض، ومن يسمع عما دار في المجلس الثوري لحركة فتح حول سـالم فيـاض                   
يدرك أن هناك شخصاً لدى حركة فتح في ثوبها الجديد جاهز للدفع به في الساحة السياسية بعـد كتابـة                    

سية لمحمود عباس، رغب بذلك أو أجبر بطرق غير مباشـرة، وسـالح اإلدارة األمريكيـة                الوفاة السيا 
  .مختلف عن السالح الذي استخدم في التخلص من ياسر عرفات

من خالل كل ما ينشر فإن هدفها ترويج بعض األفكار حتى تدفع صناع القرار في العالم إلعادة التفكيـر                   
س يلعب في الوقت الضائع، وبعد تورطه الكامل في التبعية التي           في قراراتها، ولكن يبدو أن محمود عبا      

وصلت إلى أن تخلى الشارع الفلسطيني عنه، وهذا ُأدرك في أعقاب تأجيل جولدسـتون، وأعتقـد أنهـا                  
النقطة الفارقة التي ارتكزت عليها اإلدارة األمريكية في التخلص من عباس بعد أن عرته من أي ورقـة                  

  .لناحية السياسية، وبات غير مرغوب بهتوت تستر عورته في ا
نظن أن محمود عباس في النزع األخير، وأن لعبة التمنع رغم الرغبة لن تعد تجدي نفعـا، وان القـرار          
الدولي اتخذ، والفرصة بدت سانحة، وما يفعله عباس يوضح ضحالة فكره السياسي، والذي لـم يعمـر                 

ترنح يمنة وشماال، والسقوط واضح من فوق العرش بـل          كثيرا في الساحات السياسية العربية، وها هو ي       
كل العروش، ولكن يبدو أن اإلدارة الدولية لن تحقق سياستها في صناعة شخصية جديدة هي في األساس                 
مكشوفة للشعب الفلسطيني، وما بين يديها من أموال لن يخدمها في الوصول إلى قناعات مؤقتة للـشعب                 

ضية الفلسطينية تعود إلى أصولها األولى ، وأننا نمر في مرحلة مخاض            الفلسطيني ، ومن الواضح أن الق     
عسيرة ولكنها في نهاية المطاف سوف تنتج حالة تعيد الزخم الكامل للقضية الفلسطينية، وفيهـا تجليـة                 
واضحة للطريق نحو تحرير فلسطين رغم السواد الكثيف الذي يكتنف المنطقة، واإلدارة الدولية لن تجـد                

امها إال االنسحاب من الميدان والتخلي عن بعض األطراف والتي ستشكل في النهاية مرجعيات              مجاال أم 
  .سياسية تدعم حالة التحرر الفلسطيني

  12/11/2009صحيفة فلسطين، 
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  !؟"إسرائيل"هل يؤدي إعالن عباس إلى تغيير قواعد اللعبة بين السلطة و .72
  تحسين الحلبي

يس السلطة الفلسطينية عن عدم نيته بترشيح نفسه لوالية ثانية إذا           إن إعالن عباس رئ   : من الصحيح القول  
ما جرت االنتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي في كانون الثاني المقبل فاجأ كل من لم يطلع على هـذه                  

كما أنه من الـصحيح     .. النية ومن الطبيعي أنها لم تفاجئ كل من اطلع عليها أو جرى نقاش حولها معه              
التي استندت إليهـا    » قواعد اللعبة «تقاد بأنها إذا ما أصر عليها فسوف تؤدي إلى تغيير ما في             أيضاً االع 

اتفاقات أوسلو التي لم يعد يتطرق إليها نتنياهو وحكومته، فبمجرد اإلعالن عن هذه النية بدأت تكهنـات                 
ي الضفة الغربية   مشروع إعالن دولة فلسطينية على كامل أراض      «واستنتاجات تطرح ما أطلق عليه اسم       
» التـسريبات «أو  » التكهنات«وأخذ المحللون يربطون بين هذه      » من طرف واحد هو السلطة الفلسطينية     

وما أعلنه رئيس الحكومة الفلسطينية في رام اهللا سالم فياض حول إعداد المؤسـسات الفلـسطينية فـي                  
  .ةالضفة الغربية خالل سنتين لتشكيل قاعدة الدولة الفلسطينية العتيد

وبغض النظر عن السيناريوهات المحتملة للمضاعفات أو للمجريات التي سيخلفها إعالن عباس عن عدم              
ترشيح نفسه لوالية ثانية وعن تنفيذ هذه الرغبة أو التراجع عنها لوحظ أن نشاطاً دبلوماسـياً إسـرائيلياً                  

  .ميركية وباتجاه فرنسايقوده نتنياهو وباراك بدأ يزداد باتجاه واشنطن والمنظمات اليهودية األ
فقد ذكرت صحيفة هآريتس أن إسرائيل تشعر بقلق كبير من محاولة السلطة الفلسطينية اإلعـالن عـن                 

وأن مخاوف نتنياهو تزداد إذا ما      » استقالل الضفة الغربية وتحويلها من طرف واحد إلى دولة فلسطينية         «
صاً أن رئيس السلطة الفلسطينية ربـط       تبين وجود ترتيب سري غربي للتجاوب مع هذا اإلعالن وخصو         

ويبـدو أن وقـع   . أسباب عدوله عن ترشيح نفسه باستمرار االستيطان وبخيبة أمله من واشنطن والغرب           
مثل هذه التكهنات عن إعالن دولة فلسطينية من طرف واحد بدأ يقلق اإلسرائيليين بسبب التوقيت السيئ                

دولي وعلى مستوى الرأي العام العالمي في أعقاب تقرير         والحرج الذي تمر به إسرائيل على المستوى ال       
غولدستون واستعادة السلطة الفلسطينية لعملية توظيفه في جميع مؤسـسات األمـم المتحـدة لمـصلحة                

فالحرب على قطاع غـزة فـي   .. الفلسطينيين ودعواهم ضد االحتالل واستمراره وضرورة التخلص منه 
 ينظرون إلى مضاعفاتها على إسرائيل باالستناد إلـى نتائجهـا            أصبح اإلسرائيليون  2008كانون األول   

السياسية على إسرائيل، فتوصل معظمهم بموجب ما تشير اآلراء التي تعرضها الصحف العبرية إلى أنها               
  .كانت فاشلة من الناحيتين السياسية والمعنوية ولم تحقق أهدافها العسكرية بالشكل المفيد أو الحاسم

لسياسيون في إسرائيل أن نتائج الحرب ولدت أعداء جدداً تصدروا النـشاطات المنـددة              ورأى المحللون ا  
بإسرائيل ولم يفعلوا ذلك في العقدين الماضيين مثل األتراك، وشعوب آسيا الوسطى وجمهور واسع فـي                

 يومياً  كما ازداد عدد المنظمات غير الحكومية ونشطائها في أوروبا والعالم ممن تقوم           .. الدول األوروبية 
بنشاطات تعارض فيها استيراد البضائع اإلسرائيلية القادمة من المستوطنات في األراضي المحتلة سـواء              

وكانت اتحادات مهنية وشعبية بريطانية مثـل اتحـاد نقابـات العمـال             . في الضفة الغربية أم الجوالن    
طات وازداد الحصار علـى     في مقدمة من ظهر على ساحة هذه النشا       ) نوج(البريطاني واتحاد الصحفيين    

المحال التجارية الكبيرة في لندن لمنعها من ترويج وبيع البضائع اإلسـرائيلية، فقـد كـشفت الـصحف                  
البريطانية قبل أيام أن حملة المتضامنين مع الفلسطينيين في لندن أعدت برنامج مقاطعـة الثنـين مـن                  

  .نهما يبيعان منتوجات إسرائيليةأل) ويتروس(و) موريسون سوبر ماركت(المحال التجارية وهما 
وفي ظل هذه الحمالت التي يتعرض لها قادة إسرائيل واإلسرائيليون لم يعـد الوقـت يخـدم مـصلحة                   
االحتالل واالستيطان إذا ما تم استثماره وتكثيف النشاط فيه من أجل التخلص من االحتالل واالسـتيطان                

فنتنياهو وباراك وضـعا    .. الل االستيطاني في العالم   واالحت) األبارتيد(وفرض العقوبات على آخر أنظمة      
: منذ تشكيل الحكومة في آذار الماضي قواعد اللعبة التي يرغبان في فرضها علـى الفلـسطينيين وهـي                 

 مقابـل قيـام إسـرائيل       1948االعتراف بيهودية الدولة اإلسرائيلية داخل األراضي المحتلة منذ عـام           
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ولذلك يرى بعض قادة الليكود أن      .. ية ال يعرف أحد حدودها وطبيعتها     بالمساعدة على إنشاء دولة فلسطين    
الهروب إلى  «السلطة الفلسطينية فضلت تغيير قواعد اللعبة الخاصة بالمفاوضات مع إسرائيل عن طريق             

وإذا صحت التكهنـات    . 1993بدالً من التراجع الذي كان يفرض عليها منذ اتفاقات أوسلو عام            » األمام
ت بأن السلطة الفلسطينية قررت حقاً تغيير هذه القواعد فإن أول ما ينبغـي أن يتبـادر إلـى                   واالستنتاجا

الذهن هو ماذا سيكون موقفها من المصالحة مع قطاع غزة وهل ستمضي وحدها؟وهل تستطيع التشكيلة               
  الجديدة للجنة المركزية لحركة فتح التمتع بهامش واسع لهذا التغيير المفترض؟ 

  12/11/2009 الوطن،سوريا،
  

  ليس شريكاًعباس .73
 موشيه أرنس

قبل تسع سنين طار ايهود باراك، الذي كان رئيس الحكومة آنذاك، الى كامب ديفيد، عازماً انهاء النزاع 
وقف امام ياسر عرفات، الزعيم الفلسطيني الذي كان كما تعلمون ذا صالحية .  الفلسطيني-االسرائيلي

وبرغم ان . ل بل حظي بتشجيع رئيس الواليات المتحدة بيل كلينتونلتطبيق كل اتفاق يوقع مع اسرائي
 وكانت -ارسل باراك. باراك عبر عن االستعداد لتنازالت بالغة، فقد عاد من كامب ديفيد بال اتفاق

 الى طابا وفدا برئاسة وزير الخارجية، شلومو بن عامي، لمتابعة تفاوض ال -االنتخابات تلوح في االفق 
كان استنتاج باراك انه ال يوجد شريك في . وليقترح تنازالت اخرى لم تفض الى شيءجدوى منه، 

كانت المكافأة عن جهوده هزيمة ساحقة في . الطرف الفلسطيني يمكن التوصل معه الى مصالحة معقولة
وزعم . فلم تقدر اكثرية الجمهور االسرائيلي ما بدا حيلة عقيمة نفذها باراك مع عرفات. االنتخابات

باراك من جهة انه عمل لمصلحة الدولة بكشفه عن عدم استعداد القيادة الفلسطينية للتوصل الى اتفاق مع 
 .اسرائيل

لم يكن ثمة سبب لتوقع اكثر من ذلك من عرفات، الذي أتي به من تونس مع انصاره وفرض على 
، وآمن بعد "مخرباً"ان ك. وغزة كجزء من اتفاقات اوسلو" السامرة"و" يهودا"السكان الفلسطينيين في 

هذا السالح، الذي . هو السالح الذي يجب استعماله في مواجهة اسرائيل" االرهاب"ايضا بان " اوسلو"
استعماال واسعا ضد السكان المدنيين في اسرائيل، أخذ منه في عملية " المنتحرون" "المخربون"استعمله 

، في فندق بار 2002 مجزرة عيد الفصح في العام التي قام بها الجيش االسرائيلي، بعد" السور الواقي"
 .في نتانيا

في غزة موجة تهم بأن الجيش االسرائيلي نفذ " الرصاص المصهور"اثارت هذه العملية، مثل عملية 
" يهودا"لم تفض عملية الجيش االسرائيلي وعودته الى . جرائم حرب، لكنها خبئت عندما تبينت الحقائق

لن " االرهاب"الفلسطيني فحسب، بل أقنعت كثيرا من الفلسطينيين بأن " االرهاب"الى نهاية " السامرة"و
 .يقدم شؤونهم لالمام وانه ال يجدي عليهم في واقع االمر

كان محمود عباس واحداً من االشخاص الذين خلصوا الى هذا االستنتاج، والذي أصبح زعيم الشعب 
ان السبيل الى احراز اهدافهم الوطنية هي التفاوض وقد بين للفلسطينيين . الفلسطيني بعد موت عرفات

الذي هدد " االرهاب"هزم . كان ذلك انجازا كبيرا. موجهة الى مواطنيها" ارهابية"مع اسرائيل، ال اعمال 
. المجتمع االسرائيلي زمناً طويالً، والذي لم يكن من الممكن هزمه في رأي كثيرين بوسائل عسكرية

 .لتفاوض كان مفتوحا في ظاهر االمرالسبيل الى اتفاق يحرز ل
على قطاع غزة، ومن هناك هاجم رجالها بالصواريخ " حماس"فقد سيطرت . لكن االمر لم يكن كذلك

" يهودا"لم ينجح عباس في السيطرة على . والقذائف الصاروخية السكان المدنيين في جنوب الدولة
ه غير قادر على تطبيق اي اتفاق قد يحرزه وكان واضحا ان. دون وجود الجيش االسرائيلي" السامرة"و

 .مع اسرائيل
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كان التفاوض الذي اجراه ايهود اولمرت وتسيبي لفني، دون وجود شريك حقيقي من الطرف الفلسطيني، 
ان زعم اولمرت انه عرض على عباس أسخى اقتراح عرض على الفلسطينيين سخافة، النه . سرياليا

فال عجب من ان عباس رفض .  قادرا على تطبيق اي اتفاقاجرى حوارا مع مفاوض غائب، لم يكن
 .اقتراح اولمرت

وعباس ليس شريكا النه ال . لم يكن عرفات شريكا في السالم مع اسرائيل النه لم يرد السالم مع اسرائيل
كل الكالم حول حاجة نتنياهو الى تجديد التفاوض . يملك صالحية التوصل الى اتفاق سالم مع اسرائيل

لن تكون هناك امكانية للتقدم حتى ينتبه . تركه اولمرت ولفني، ليس سوى حيلة اكاديميةالذي 
، "السامرة"و" يهودا"إن االسهام االسرائيلي في تحسين الوضع االقتصادي في . الفلسطينيون ويرتبوا بيتهم

لسطينيين أن اما سوى ذلك فيجب على الف. والمساهمة االميركية في بناء قوات االمن هناك مهمان جدا
 .يفعلوه بأنفسهم

 "هآرتس"
  12/11/2009األيام، فلسطين، 

  
  عصر الهيمنة البحرية اإلسرائيلية؟ .74

  عبداهللا األشعل
 باالنقضاض على الباخرة 2009) نوفمبر(قامت القوات اإلسرائيلية فجر الرابع من تشرين الثاني 

اطئ إسرائيل، قرب جزيرة قبرص،  كلم من ش185 المسجلة في أنتيغوا على بعد Frankop» فرانكوب«
وقد توفرت إلسرائيل معلومات عن هذه السفينة من مصادر متعددة أهمها االستخبارات األميركية 
واشترك في االنقضاض عليها الطيران الحربي والبحرية اإلسرائيلية، واستسلم قائد الباخرة البولندي من 

المعلومات الخاصة بالسفينة والشحنة عن مصادر وتسربت . دون مقاومة وكأنه كان ينتظر هذه اللحظة
الى نفي أي عالقة لهما بالسفينة وشحنتها كما أعلنت إسرائيل » حزب اهللا»إسرائيلية وسارعت سورية و

وأطلعت إسرائيل الديبلوماسيين المعتمدين لديها على . أن السفينة أبحرت من ميناء بندر عباس اإليراني
  .أن قطرتها إلى ميناء اشدود اإلسرائيليمحتويات حمولة السفينة بعد 

  :هذه الحادثة تحتاج إلى تأمل عميق في عدد كبير من الجوانب
هو أن هذه السفينة مسجلة في أنتيغوا وترفع علمها وأنها تحمل أسلحة وانطلقت من ميناء : الجانب األول

كما أن السفينة مرت من الخليج إيراني وتشير أوراق السفينة إلى أن وجهتها هي ميناء الالذقية السوري، 
العربي إلى بحر العرب إلى خليج عدن ثم سارت في البحر األحمر وعبرت قناة السويس إلى بورسعيد 
وكان يجب أن تواصل رحلتها من بورسعيد إلى ميناء الالذقية وفق الخطوط البحرية في البحر المتوسط 

 بأن السفن التي تحمل أسلحة لها خط سير ولكن السفينة ألمر ما اتجهت صوب قبرص وقد يبرر ذلك
يختلف عن السفن التجارية أو أن السفينة تحسبت ألي عمل إسرائيلي فابتعدت تماماً عن الشواطئ 

هذه المعلومات تدل على أن السفينة . اإلسرائيلية حتى تدخل مباشرة من المياه الدولية إلى الميناء السوري
صول المرعية في القانون الدولي، فمن المألوف أن يتم التعامل بين وحمولتها وخط سيرها تتطابق مع األ
  .الدول بالسلع كافة بما في ذلك األسلحة

هو أن السعي إلى جمع معلومات عن كل السفن التي تحمل أسلحة بين إيران وسورية أو : الجانب الثاني
 يتخذ أحياناً الشكل العسكري لبنان تمهيداً العتراضها يمكن فهمه في سياق واحد وهو أن هناك صراعاً

بين إسرائيل والمقاومة اللبنانية وأن هذا الصراع سببه األساسي العدوان اإلسرائيلي المستمر واالحتالل 
الدائم لألراضي العربية ولذلك فإن تسلح إسرائيل يجب أن يراقَب هو اآلخر من جانب المنطقة العربية 

خالف القانون الدولي بذاته إال أنه ينتهي بعدوان وجرائم في ورغم أن التسلح اإلسرائيلي ال ي. بأسرها
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نظر القانون الدولي، فالصراع بين العرب وإسرائيل في الحصول على السالح هو صراع سياسي وليس 
  .صراعاً قانونياً
هو أن إسرائيل والواليات المتحدة وقعتا على اتفاق للتحالف االستراتيجي لمنع السالح : الجانب الثالث

وسمح هذا االتفاق . خصوصاً الوارد من إيران عبر البحار كافة إلى المقاومة في غزة أو في لبنان
إلسرائيل والواليات المتحدة بصالحيات في الشواطئ والبحار وعلى السفن األجنبية بما يتناقض تماماً مع 

قاومة يصطدم مع الحق في أحكام القانون الدولي ولذلك فإن أي عمل إسرائيلي أو أميركي لمنع تسليح الم
المقاومة وحق المقاومة في الحصول على األسلحة ما دام سبب المقاومة مستمراً وهو االحتالل 
واغتصاب االرض وإعالن إسرائيل صراحة أنها لن تنسحب بل ستكمل تهويد األراضي العربية، وهذا 

  .اإلعالن في ذاته يتناقض مع القانون الدولي
رائيل قامت باالستيالء على السفينة األجنبية في البحار العالية ما يعد عمالً واضحاً إن إس: الجانب الرابع

ويترتب من الناحية القانونية .  من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار15من أعمال القرصنة تطبيقاً للمادة 
دة وإلى قرارات مجلس على هذه المخالفة البحث في من له الحق في رفع الدعوى استناداً إلى هذه الما

األمن الخاصة بالقرصنة في البحر األحمر وذلك أمام محكمة قانون البحار، كما يمكن عقد جلسة خاصة 
لمجلس األمن لهذا الغرض ولكن يبدو أن األطراف صاحبة المصلحة في هذه القضية مسكونة بالخوف 

ر والبحر المتوسط وال تعترف بأحكام من القوة اإلسرائيلية التي بدأت تفرض هيمنتها على البحر األحم
  .القانون الدولي
من الواضح أن حمولة األسلحة مرسلة من الحكومة اإليرانية إلى سورية وهذا أمر ال : الجانب الخامس

يخالف أي قاعدة قانونية ولكن يبدو أن المناخ السياسي العام ضد إيران في العالم العربي وفي مجلس 
ي هو الذي دفع إيران وسورية إلى عدم مواجهة هذا الموقف بشكل واضح األمن وبسبب ملفها النوو

  .خصوصاً وأنه تردد أن سفناً إيرانية كانت تحمل أسلحة في بور سودان وقامت إسرائيل بإغراقها
أن مقولة إسرائيل التي فرضتها على المنطقة وعلى لبنان وسورية وإيران هي أن : الجانب السادس

على السالح ولذلك فإن تبرير إسرائيل لعمل » حزب اهللا«نان يحظر حصول  بشأن لب1701القرار 
القرصنة يقوم على أساس سياسي وهو التدليل على فساد تقرير غولدستون وتصديق تصدي إسرائيل 

حزب «لإلرهاب وعدم إدانتها، كما يقوم على أساس قانوني وهو افتراض أن هذه الحمولة ستسلم إلى 
قرار المذكور، وهو مجرد افتراض، وحتى لو صح فإنه ال يعطي إسرائيل الحق في بشكل مخالف لل» اهللا

  .تنفيذ قرارات مجلس األمن بنفسها
وخارج إطار الجوانب القانونية فإن هذا العمل يعلن هيمنة إسرائيل رسمياً على المنطقة بحرياً وسياسياً 

  وعسكرياً فهل تسلم المنطقة بهذه الهيمنة؟
  12/11/2009الحياة، 
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  12/11/2009الوطن، السعودية،   


