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  في مفاوضات صفقة األسرى" غير مسبوق"تقدم : مصادر فلسطينية .1

أكدت لـ  مصادر فلسطينية متطابقة، أن غزةمن فتحي صباح  عن، 24/11/2009الحياة، ذكرت 
". تقدماً غير مسبوق"حققت " حماس"أن مفاوضات صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة " الحياة"

  . بعض تفاصيل ما يجرى في المفاوضات الدائرة حالياً في شكل حثيث إلتمام الصفقةوكشفت
في المفاوضات غير " تقدماً مهماً غير مسبوق"وقالت المصادر إن الصفقة شهدت خالل األيام الماضية 

ى وأضافت أن إسرائيل وافقت عل. المباشرة التي يقودها الوسيط األلماني ارنست أورالو برعاية مصرية
أحمد سعدات في إطار الصفقة، على أن يعود " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"إطالق األمين العام لـ 

  .إلى منزله في مدينة رام اهللا، بعدما كانت تصر على إبعاده إلى خارج األراضي الفلسطينية
مروان " فتح"ووافقت إسرائيل أيضاً، بحسب المصادر، على إطالق عضو اللجنة المركزية لحركة 

وزار عضو اللجنة المركزية للحركة رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة . البرغوثي في رام اهللا أيضاً
  .الفلسطينية حسين الشيخ، البرغوثي في سجنه أمس، كما تردد أن عائلته أبلغت بتضمينه في الصفقة

لجان المقاومة "و " اسحم"وأكدت المصادر أن الوسيط األلماني حصل على ضمانات تطالب بها حركة 
، بأن ال تقوم إسرائيل باغتيال المشمولين 2006) يونيو( حزيران 25اللتان تأسران شاليت منذ " الشعبية

  .في الصفقة أو إعادة اعتقالهم
وحددت نقاط الخالف ". اليومين المقبلين حاسمان جداً، إذ سيشهدان إتمام الصفقة أو تعثرها"واعتبرت أن 

، 1948ألسماء من األسرى الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، وأراضي عام بضع عشرات ا"في 
لكنها لفتت ". وأسير أو أسيرين من الضفة الغربية، وهؤالء ما زالت إسرائيل تصر على عدم إطالقهم

، في تنازل مهم، بعدما 48إلى أن إسرائيل وافقت أخيراً على عدد من األسماء من القدس وفلسطيني 
  .فض البحث في الموضوع أو مجرد إدراجه على الطاولة أثناء الجوالت السابقةكانت تر

في مدينة غزة، " حماس"وأوضحت أن الوسيط األلماني أجرى أمس جولة جديدة من المفاوضات مع قادة 
في " حماس"قبل قليل من توجه وفد من قادة الحركة في القطاع إلى القاهرة للبحث مع وفد من قيادة 

  . آخر مستجدات الصفقةدمشق في 
وفي وقت أكدت مصادر فلسطينية أن مصلحة السجون االسرائيلية تقوم حالياً بحركة تنقالت لألسرى في 

من غير المؤكد أن يكون هناك تجميع "السجون لتجميعهم تمهيداً إلطالقهم، قالت مصادر أخرى أنه 
نشر أسماء األسرى المشمولين بالصفقة وأشارت إلى أن إسرائيل ست". لألسرى في ثالثة سجون كما أشيع

لفتح باب االعتراض عليها من قبل اإلسرائيليين، ومن ثم سيصدر عفو عنهم من الرئيس شمعون بيريز 
  . ساعة من توقيع الصفقة48بموجب القانون اإلسرائيلي، ما يعني أن ال تبدأ العملية إال بعد 

مـن حركـة    ، أن وفـداً     ة، القاهرة ــ األخبار   القدس المحتلة، غز  ،  24/11/2009األخبار،  وأضافت  
 إلى مصر لوضع الترتيبات األخيرة لصفقة تبـادل األسـرى مـع              وصل بقيادة محمود الزهار  " حماس"

، محادثات مـع مـساعدين لـرئيس        "كتائب عز الدين القسام   "بدأ الوفد، الذي يضم قيادياً من        و .إسرائيل
  .يم إعالمي وإجراءات أمنية مشددةاالستخبارات المصرية عمر سليمان، وسط تعت

وكشفت عـن   . وقالت مصادر إن هناك أمالً في إبرام اتفاق بحلول عيد األضحى نهاية األسبوع الجاري             
ستسلّم في الجزء األول من االتفاق األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط إلى مصر لتفرج إسرائيل              " حماس"أن  
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فرج عن مزيد من األسرى بعد نقل شاليط من مصر إلـى             سجيناً، على أن ي    450 إلى   350بالتزامن عن   
حماس وافقت على خروج البعض إلى المنفى بدالً من العودة إلـى الـضفة              "وقالت مصادر إن    . إسرائيل

  ".الغربية أو قطاع غزة
، أحمـد   "حمـاس "وفي سياق التصريحات اإليجابية، قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة            

فجر الحرية الح وسنحتفي    "تماع مع عائالت أسرى فلسطينيين محتجزين في إسرائيل، إن          بحر، خالل اج  
  ".قريباً بأسرانا األبطال

، عن مصادر فـي الحركـة       "حماس"، المقرب من    "الرسالة نت "وتزامنت تصريحات بحر مع نقل موقع       
". ي قدمتها حركـة حمـاس     متوقفة على اسم أسير واحد من بين قائمة األسماء الت         "قولها إن الصفقة اآلن     

كذلك ترافقت أيضاً مع إعالن اإلذاعة اإلسرائيلية عقد اجتماع والدي شاليط أمس مع المنسق اإلسرائيلي               
في هذه القضية حاجي هداس على مدى ساعتين، وتسرب أنباء عن بدء مصلحة الـسجون اإلسـرائيلية                 

  .فته مصلحة السجون الحقاًبتجميع أسرى فلسطينيين استعداداً لإلفراج عنهم، وهو ما ن
إلى أن عدداً من األسرى الفلسطينيين، ممـن وصـفتهم بـأن           " يديعوت أحرونوت "كذلك أشارت صحيفة    

، اتصلوا بأفراد عائالتهم ليبلغوهم بأن أسماءهم مدرجة في قوائم الـسجناء            "تلطخت بدماء اليهود  "أيديهم  
  .وأنهم سيحرّرون قريباً" حماس"التي قدمتها 

الوسيط األلماني دخل على الصفقة التي كان ، أن حلمي موسى عن، 24/11/2009السفير، ونشرت 
ومعروف أن هيكل الصفقة . المصريون قد حققوا فيها اتفاقاً بين إسرائيل وحماس على هيكلها وحدودها

 :يقوم على التبادل على ثالث مراحل تتم على النحو التالي
 أسير فلسطيني حال تسليم حماس لألسير اإلسرائيلي جلعاد شاليت المرحلة األولى تفرج إسرائيل عن مئة

وتبدأ المرحلة الثانية بإفراج إسرائيل عن . للمصريين وتأكد بعثة إسرائيلية في العريش من شخصيته
أما المرحلة الثالثة فتعقب .  أسيرا فلسطينيا من القائمة حال تسلمها لألسير شاليت من المصريين350

 أسير فلسطينيا كأنها بادرة 550 ومن دون جدول زمني محدد وتفرج فيها إسرائيل عن إنجاز التسليم
 .حسن نية

ففي . هذه شكلت للوسيط األلماني فسحة يحل فيها عددا من الخالفات" حسن النية"ومن الجائز أن مرحلة 
ار  وإصر1948مقابل إصرار حماس على اإلفراج عن أسرى فلسطينيين من القدس وأراضي العام 

إسرائيل على عدم إدراجهم في الصفقة ثمة من يقول ان أحد المخارج هو االتفاق على تقليص مدة 
 . حكمهم بنسبة الثلث مما يعني اإلفراج عنهم في وقت قريب

 ، أن تل أبيب مننظير مجلي، و غزة منصالح النعامي عن، 24/11/2009 الشرق األوسط، وأوردت
فقة تبادل األسرى بين حركة حماس وإسرائيل، باتت تتوقف على اسم علمت أن إتمام ص" الشرق األوسط"

أسير واحد تصر حركة حماس على تضمينه قائمة مئات المعتقلين الذين تصر حماس على إطالق 
 .سراحهم مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي المختطف لدى الحركة جلعاد شاليط

. ل حاليا جهودا كبيرة لتحقيق اختراق في هذه المسألةوذكرت مصادر موثوقة أن الوسيط األلماني يبذ
وفي . ورفضت المصادر الكشف عن هوية المعتقل الذي تتمحور حوله المفاوضات الحاسمة بين الجانبين

أن مصلحة السجون " الشرق األوسط"أول مؤشر عملي على قرب انتهاء صفقة تبادل األسرى، علمت 
د كبير من المعتقلين في ثالثة سجون إسرائيلية، وذلك لتسهيل عملية اإلسرائيلية قامت بالفعل بتجميع عد

وقال معتقلون . اإلفراج عنهم عندما تصادق الحكومة اإلسرائيلية على إطالق سراحهم نتاج الصفقة
فلسطينيون في سجون االحتالل إن سلطات االحتالل شرعت منذ يوم أول من أمس، بتجميع المئات من 

ن الثالثة، مشددين على أن حالة من التفاؤل العارم تسود أوساط المعتقلين الذين أخذ المعتقلين في السجو
 . بعضهم يقوم بتوديع زمالئه في السجن
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من ناحية ثانية، أكدت مصادر إسرائيلية مطلعة األنباء المتفائلة عن احتمال تنفيذ صفقة تبادل األسرى 
 . ل عيد األضحى المبارك، ولكنها استبعدت أن تنفذ قب"حماس"بين إسرائيل و

أن جهودا تبذل حاليا من أجل جعل صفقة تبادل األسرى ضمن صفقة " الشرق األوسط"إلى ذلك علمت 
شاملة تشمل التوصل لتهدئة معلنة بين فصائل المقاومة في القطاع وإسرائيل، وإعادة فتح المعابر 

 . الحدودية بين القطاع وكل من إسرائيل والسلطة
  

  لن نبدأ انتفاضة جديدة والشعب يفكر بالسالم فقط: رئيسة األرجنتينئه  بعد لقاعباس .2
الرئيس محمود عباس قال يوم االثنين إن ، أن بيت لحممن  24/11/2009وكالة معاً، نشرت 

 من الجمود في جهود السالم التي إحباطهم رغم "إسرائيل"الفلسطينيين لن يبدأوا انتفاضة جديدة ضد 
 يروا تكرارا النتفاضتهم التي أن الفلسطينيين ال يريدون أن أوضحلكن عباس  .تحدةترعاها الواليات الم
  . ساحقاًإسرائيلياً  عسكرياً رداًوأثارت 2005 و2000استمرت بين عامي 

 انتفاضة جديدة الشعب الفلسطيني ال إلى نأتي أنال سمح اهللا  "األرجنتين إلى زيارة أثناءوقال للصحفيين 
  ."انتفاضة جديدة إطالقيفكر بشأن 
لن . آخرالشعب الفلسطيني يفكر فقط في الطريق تجاه السالم والمفاوضات وليس في طريق  "وأضاف

  ." عانينا أكثر مما ينبغيألننا انتفاضة إلىنعود 
 الوحدات االستيطانية وإقامة جدار الفصل آالفووصف الرئيس ما تفعله الحكومة اإلسرائيلية من بناء 

 وسيحول دون ، خطير جدابأنهنع المؤمنين الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين من دخولها وإغالق القدس وم
  .قيام الدولة الفلسطينية المترابطة جغرافيا، وسيهدد إمكانية إنهاء الصراع وتحقيق السالم

ن  أباستطاعتهنحتاج يا فخامة الرئيسة لكل من  ":األرجنتينية كريستينا فرنانديز وأضاف مخاطباً الرئيسة
يقول للحكومة اإلسرائيلية أنها على خطأ، وأن عليها أن تتراجع عن سياساتها التوسعية، وأن تنفذ 
القرارات الدولية، والمبادرات التي سبق للحكومات اإلسرائيلية أن قبلتها، وخاصة خارطة الطريق، وذلك 

  ".طانحتى نتمكن من استئناف المفاوضات النهائية، فال سالم مع االحتالل واالستي
نشكر األرجنتين على اعترافها ببعثتنا، وعلى المساعدات التي قدمتموها في مجال الصحة  "وأضاف

  ".وغيرها، كما نشكركم على التصويت لصالح تقرير غولدستون في لجنة حقوق اإلنسان
وقع عام  األسس إلقامة سالم معروفة ومتفق عليها دوليا، وهي إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي إن" وقال

، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفي هذه الحالة ستعترف كل الدول العربية 1967
  ".إسرائيل" بدولة 57واإلسالمية ال

، أن  لويس اندريس هيناو،بوينس ايرسنقالً عن مراسلها في  23/11/2009وكالة رويترز، وأضافت 
 منزل جديد في 900 الماضي عن خطط لبناء األسبوع "رائيلإس" إعالن انتقدت  األرجنتينيةالرئيسة

 . من الواليات المتحدة تكثيف مشاركتها في عملية السالمأيضاً األرجنتينيةوطلبت الرئيسة . المستوطنات
 أن مشتركة واحترام القانون الدولي نحتاج ألرضية جانب التوصل إلىلبناء السالم "وقالت فرنانديز 

 وان الواليات المتحدة يمكنها بصدق أساسي هذا عنصر أناعتقد "وأضافت ." السالم إرادةتكون لدينا 
  ." فيما يتعلق بذلكاآلن مما تفعله أكثرعمل 

  
  " وغير طبيعيوضع استثنائي"  الفلسطينياالنقسامو ...سوريا دولة ممانعة تحتضن المقاومة: هنية .3

مانعة تحتضن ثقافة المقاومة من خالل إن سوريا دولة م: قال رئيس الوزراء إسماعيل هنية :غزة
 موجها التحية للرئيس السوري بشار األسد لدعمه القضية ،"احتضانها لفصائل المقاومة الفلسطينية

وشدد هنية خالل استقباله للوفد الفني السوري في مقر  .الفلسطينية وتضامن شعبه مع نظيره الفلسطيني
 سوريا دولة ساندت الصمود والمقاومة والمواقف الوطنية  على أن،الحكومة بمدينة غزة، أول من أمس
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إن موقف سوريا هذا ليس سهالً في : وأضاف. ووحدة الشعب الفلسطيني على أساس الثوابت الفلسطينية
وهذا أمر عظيم في نظرنا  "،، مؤكداً أنها وقفت في وجه العواصف"ظل الهيمنة األمريكية على المنطقة

 نشعر بالقرب من ،نحن هنا جزء ال يتجزأ من بالد الشام: "وتابع ".اريخكشعب فلسطيني سيكتبه الت
 فشعبنا الفلسطيني يتابع العطاء الفني في سوريا الذي ال يغيب ،األشقاء في سوريا قيادة وحكومة وشعبا

عنه االلتزام بقضايا األمة، وخاصة فلسطين، والتي كانت آخرها قضية الحصار من خالل تجسيد مسلسل 
 بل أصبحت رسالة ،لم تعد تقتصر على الترفيه"وأوضح هنية أن رسالة الفن  ".لحصار غزة" اب الحارةب"

ذات مغزى، خاصة إذا كانت نابعة من عواصم الممانعة والرفض، وتعمق االنتماء لألمة ولقضايا الشعب 
ليمان لدوره في بطولة  مشيداً بالفنان جمال س،"وتجلي الذاكرة العربية باتجاه القضية المركزية فلسطين

  ".التغريبة الفلسطينية"مسلسل 
وأكد على أهمية التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية ينهي االنقسام المستمر على الساحة الفلسطينية، 

إن : "وأضاف". إننا نبذل قصارى جهدنا مع األشقاء العرب للتوصل إلى اتفاق مصالحة حقيقي: "وقال
 طبيعي، وال يفرح أي عربي وال أي فلسطيني وال أي حر، لكن نريد وحدة االنقسام وضع استثنائي وغير

، مؤكدا االلتزام بعدم التنازل عن "فلسطينية حقيقية على أساس التمسك بالثوابت الوطنية وبرنامج المقاومة
  ".حقوق وواجبات الشعب الفلسطيني، ومشروع المقاومة الوطنية

  .اء أعضاء الوفد الفني السوري وقدم لهم الهدايا التذكاريةوفي نهاية الزيارة كرم رئيس الوزر
  24/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  أن الضمير الحي يرفض الحصاريؤكد و  يلتقي وفًدا من القساوسة األمريكان واإلنجليزهنية .4

 من القساوسة األمريكان واإلنجليز  أمس، وفداً،التقى أمس، رئيس الوزراء إسماعيل هنية :غزة
ين غزيين مسيحيين بحضور أمين عام مجلس الوزراء محمد عوض، ووكيل وزارة الخارجية ومواطن

  ...أحمد يوسف، ورئيس القضاء الشرعي حسن الجوجو
على الزيارة وسعادته به وخاصة أنها " ألدروا"وأعرب هنية عن شكره للوفد الذي يرأسه القس األمريكي 

  ".  ثم زارهم بعد عودتهم والتقى قياداتهمفقد زار القس مبعدي مرج الزهور"ليست األولى 
 كاحتالل وحيد في العصر الحديث في وقت يتوجه فيه وشرح هنية للوفد سياسة االحتالل منذ ستين عاماً

وأشار إلى سياسات االحتالل العنصرية ومحاوالت تهويد مدينة القدس . العالم إلى إنهاء ظاهرة االستعمار
وعروبتها وفلسطينيتها، وقضم األرض في الضفة الغربية، والحرب على المحتلة وتقويض إسالميتها 

  .قطاع غزة والحصار المفروض منذ فوز حركة حماس في االنتخابات الحرة والنزيهة
وأكد على أهمية هذه الزيارات التي تساهم في توضيح المعاناة والحق الفلسطيني وكسر الحصار، 

فلسطيني ليس وحده، وأن الضمير الحي في أمريكيا وأوروبا تعطي رسالة أن الشعب ال"مضيفاً أنها 
ودعا الجميع إلى أن يعرف عن حماس من خالل الحركة ومن خالل حكومتها، ال من ". يرفض الحصار

  . السماع عنها من االحتالل وأعوانه، مجددا ترحيبه بكل الزائرين واللقاءات لتحقيق هذا الغرض
 اإلسالم وبقية األديان مبنية على الحوار والتواصل والتسامح لخير الجوجو أن العالقة بين. أكد دو

االحتالل هو "وأضاف أن  .البشرية واإلنسانية، مشددا على حسن العالقة بين مسلمي فلسطين ومسيحييها
  ".الذي يدمر ويقتل ويحاصر، ونحن شعب مسالم يرنو إلى الحرية والعيش بكرامة وسالم وهدوء

 والوفد المصاحب هنية على حسن االستقبال، واسترجع ذكريات مرج الزهور، من جهته، شكر القس
ثقافة "وأكد أنه ينشر للقادة والساسة في بلده  ".نحن نؤمن بالحوار، وعدم سيطرة أحد على غيره: "وقال

 إنني"، مضيفًا "عدم الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة وسالح كثير ما دمنا نريد السالم والخير واألخالق
  ".أدعو إلى عدم االنتقام
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وسلم هنية في نهاية اللقاء الوفد هدايا تذكارية عبارة عن قبة الصخرة المشرفة، والكوفية الفلسطينية 
  .الموشَّحة بالعلم الفلسطيني

  24/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

   تجدد رفضها للحلول الجزئية والمرحليةحكومة فياض .5
 تسيير األعمال الفلسطينية رفضها المطلق لكل ما يتم تداوله في أعلنت حكومة : منتصر حمدان-رام اهللا 

من حلول جزئية ومرحلية، ومخططات أحادية إلقامة دولة فلسطينية منقوصة السيادة، أو " إسرائيل"
بحدود مؤقتة بهدف االلتفاف على إنهاء االحتالل، مؤكدة ضرورة إنهاء المرحلة االنتقالية التي بدأت قبل 

قالت الحكومة في ختام اجتماعها في رام اهللا، إن الدولة التي نسعى إلقامتها بعد زوال و . عاما16ً
 وفي قلبها القدس، وحدودها 1967االحتالل ليست دولة الفتات، بل على األراضي التي احتلت عام ،

  .سالشرقية هي مع األردن فقط، مشيدة بالموقف المصري الرافض للدولة المؤقتة والمؤكد عروبة القد
وشددت على ضرورة الحفاظ على االصطفاف الدولي الداعي للوقف الشامل والتام لالستيطان، وأكدت 
مسعاها الدولي من اجل التعامل مع المعتقلين في سجون االحتالل كأسرى حرب، مشيدة بترك الجامعة 

 من محكمة العربية على مستوى الجمعية العامة لألمم المتحدة الستصدار قرار بطلب رأي استشاري
  .العدل الدولية في الهاي حول الوضع القانوني لألسرى

ومن جانب آخر، اتهمت الحكومة االحتالل بالعمل على زعزعة جهودها لضبط األمن الداخلي من خالل 
  .مالحقة واستهداف عناصر القوى األمنية

  24/11/2009الخليج، 
  

  ائل على وقف إطالق الصواريخالفصمع  على وجود توافق اجدد تأكيدهتالحكومة المقالة  .6
جدد وزير الداخلية واألمن الوطني فتحي حماد تأكيده على أن الحكومة الفلسطينية توافقت مع  :غزة

الفصائل الفلسطينية على عدم إطالق الصواريخ على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وبقاء الرد 
د في تصريح وزعته وزارة الداخلية، أمس، على وشدد حما .مفتوحاً على االجتياحات اإلسرائيلية للقطاع

، نافياً التصريحات "يأتي في إطار التوافق الوطني الذي تعمل من خالله وعلى أساسه الوزارة"أن ذلك 
  .الصادرة عن الفصائل التي تتنصل من هذا التوافق

 يجب أن يكون إن حماس ال تقف ضد المقاومة بل تشدد على أن النشاط المقاوم ضد االحتالل" :وقال
وأشار إلى أن وزارة الداخلية أجرت سلسلة لقاءات مع الفصائل ". باإلجماع السيما بعد الحرب األخيرة

وأنه تم التوافق معهم على وقف أعمال إطالق الصواريخ "الفلسطينية في إطار تقويم الوضع بعد الحرب، 
جماع والتوافق الوطني الذي تعمل من هذا هو اإل"وتابع  ".إال في إطار الرد على اعتداءات االحتالل

خالله الوزارة، وجميع ما صدر من تصريحات تنفي ذلك هي غير صحيحة، والواقع الميداني بعد 
  .، داعياً جميع األطراف إلى ضرورة عدم التسرع في التصريحات والتثبت منها"الحرب يثبت ذلك

  24/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  رانا من سجون االحتاللسنحتفل قريباً بخروج أس: بحر .7
 أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي إلى قرب انتهاء صفقة تبادل األسرى مع .ألمح د :غزة

االحتالل اإلسرائيلي، وخروج األسرى الفلسطينيين من سجون االحتالل وفق المعايير التي وضعتها 
ر خالل مشاركته في اعتصام أهالي األسرى وقال بح .الفصائل اآلسرة للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط

، الفتاً إلى أن "كونوا على يقين بأن نور الفجر قد الح، وكونوا على يقين بلقاء أبنائكم: "في غزة أمس
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الشعب الفلسطيني سيحتفل قريباً بخروج األسرى من سجون االحتالل خاصة أصحاب المحكوميات 
  .العالية والمؤبدات

  24/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  زيارة عباس للبرازيل أثبتت أنه ال يصلح ألن يكون رئيساً: النائب عدوان .8
عاطف عدوان زيارة الرئيس محمود عباس  . وصف عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس د:غزة

 وال حتى  بأن يكون رئيساً، وأثبتت بأن الرئيس عباس ليس جديراً"مخجلة ومحزنة"للبرازيل، بأنها زيارة 
  .حسب قوله.  للشعب الفلسطينيسياسياً

يأتي تصريح عدوان عقب ما قامت به الفدرالية الفلسطينية برئاسة عليان طاهر بإصدارها تعريفة بقيمة 
 دوالر تطلب من أي فلسطيني يرغب بحضور اللقاء الذي سيجمع عباس بالفلسطينيين المقيمين في 27

  .البرازيل
قرار واصفا إياه باألمر المخزي من قبل الرئيس عباس،  واستنكر عدوان في تصريح مكتوب له هذا ال

 للشعب الفلسطيني كان يجب عليه أن يقوم هو يمثل السياسة األبوية بصفته رئيساً) عباس(كونه : "وقال
  ".بدفع مكرمة رئاسية لمن يأتي لمقابلته، ال أن يجبر الالجئ الفلسطيني على دفع ضريبة لمقابلته

بتبني قضيتهم، وأن يكون لهم المنقذ من الوضع المأساوي الذي ) عباس(قوم كنا نتوقع أن ي" :وأضاف
يعيشونه، إال أن العكس هو ما حدث، وهذا ال يشرف أي فلسطيني، وال يشرف أي مسئول يدعي تمثيله 

  .على حد تعبيره". للشعب الفلسطيني
تي لم تستطع احتواء الالجئين واستهجن الدور السلبي الذي تقوم به الجالية الفلسطينية في البرازيل ال

وهذا أدعى لهم،  الجدد ومساندتهم في ظروفهم الصعبة، داعيا أبناء الجالية إلى مد يد العون إلخوانهم،
  .بدال من طلب السند والعون من أناس آخرين

  23/11/2009 قدس برس،
  

  دعم مالي من اإلمارات بعد تلقيها قبل العيدحكومة فياض تصرف رواتب الموظفين  .9
أشادت السلطة الفلسطينية، أمس، بالدعم المالي الذي تقدمت بها دولة اإلمارات العربية المتحدة  :رام اهللا

 مليون يورو، األمر الذي انعكس بصورة مباشرة على تعزيز إمكان 100للخزينة العامة للسلطة بقيمة 
  .التزام الحكومة بصرف رواتب موظفي السلطة مع اقتراب حلول عيد األضحى

وفي أعقاب المساعدة اإلماراتية، أعلن رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومة تسيير األعمال 
سالم فياض، أنه سيتم صرف رواتب الشهر الحالي اليوم الثالثاء لتمكين الموظفين من . الفلسطينية د

متحدة، رئيساً وأعرب فياض على شكره العميق لدولة اإلمارات العربية ال. تأمين احتياجاتهم في العيد
وحكومةً وشعباً، على هذه المساعدة السخية، ووقوف دولة اإلمارات دوماً إلى جانب الشعب الفلسطيني 

  .وقضيته العادلة سياسياً ومعنوياً ومادياً
  24/11/2009الخليج، 

  
   هي من ينسب بتقاعد العسكريين في الفصائل الفلسطينيةواإلدارةهيئة التنظيم : خيري .10

 واإلدارة هيئة التنظيم إناهللا خيري  قال السفير الفلسطيني في عمان عطا:  زكارنة كمال-عمان 
 المالية والرواتب الخاصة بالعسكريين من اإلدارةوهي مسؤولة عن ) مؤسسة تابعة لمنظمة التحرير(

 أوعد  المنظمة، هي التي تنسب بتقاعد الذين بلغوا سن التقاإطارجميع الفصائل الفلسطينية المنضوية في 
الذين خدموا سنوات تؤهلهم للتقاعد وان نسبة كبيرة منهم يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة علما بأن 
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 يتم خصم نسبة قليلة وإنما التقاعد ال تتأثر رواتبهم التي يتقاضونها قبل التقاعد كثيرا إلىالذين يحالون 
  .منها، كما يستمر شمولهم بنظام التأمين الصحي

 فصيل أي حركة فتح ليست صاحبة القرار في هذا الموضوع وشأنها شأن إن" الدستور"وقال خيري لـ
من  %100 فتح تسعى الن يكون الراتب التقاعدي للذي يصل سن التقاعد أنمن فصائل المنظمة مبينا 
  .لى التقاعدإ إحالتهالراتب الذي يتقاضاه قبل 

ين من الناحية الفعلية وان التقاعد بالنسبة لهم  التقاعد غير عاملإلىن جميع الذين يحالون أ إلى وأشار
  . جانب رواتبهم التقاعديةإلى تعزز دخلهم أخرى أعمال يفيدهم في البحث عن أنيمكن 

  24/11/2009الدستور، 
      

  من السابق ألوانه الحديث عن نتائج أو مواعيد محددة إلتمام صفقة األسرى : حماس .11
المتحدث باسم حركـة حمـاس،      ، أن    غزة  من اشرف الهور  عن،  23/11/2009القدس العربي،   ذكرت  

سامي أبو زهري قال امس االثنين، إنه من السابق ألوانه الحديث عن نتائج أو مواعيد محـددة إلتمـام                   
واعتبر أبو زهري أن المعلومات التي راجت عن قرب التوصل إلـى             .صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل    

ومـن   .'ت صهيونية تهدف إلى التأثير على مشاعر األسرى وعائالتهم        مجرد تسريبا 'إتمام صفقة التبادل    
دمشق اكد قيادي بارز في حركة حماس ان ال مستجدات في قضية االسير االسرائيلي غلعاد شـليط وان                  
المواقف ما زالت متباعدة دون اي اقتراب في تلك المواقف حسب تعبيره، ونفى القيادي المقيم في دمشق                 

ـ   صحة تصريحات الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس التي ادلى بها خـالل           ' قدس العربي ال'منير سعيد ل
زيارته للقاهرة حول اقتراب اتمام صفقة شليط ووصف كالم بيريس بغير الدقيق، لكنه اشار الى جهـود                 
يبذلها الوسيط االلماني بهذا الخصوص متحدثا عن مجموعة نقاط يطرحها هذا الوسيط دون ان يكـشف                

  .هذه النقاط او تلك الجهودماهية 
" حماس"إن قيادة " الحياة" قالت لـ  في دمشقمصادرأن :دمشق، من 24/11/2009 الحياة، وأضافت

عقدت أمس اجتماعات مكثفة برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل لدرس العرض الجديد الذي قدمه 
  . سترد عليه اليوم" حماس"الوسيط األلماني لقيادة الحركة في غزة أمس، مشيرة إلى أن 

واعتبرت ". ملف صفقة األسرى لم ينجز بعد"أن " الحياة"أكدت لـ " حماس"غير أن مصادر موثوقة في 
المفاوضات ال تزال جارية، وهناك "، مشيرة إلى أن "تفاؤالً في غير موضعه"الحديث عن قرب إبرامها 

 يصل على اإلطالق إلى درجة إتمام تفاصيل دقيقة لم تحسم بعد والتطور اإليجابي الذي جرى ال
  ".الصفقة

 اسماً من 70 معتقالً منهم 450موقف الحركة هو إنجاز صفقة تتضمن إطالق سراح "وذكرت بأن 
هؤالء "، مشيراً إلى أن "أصحاب المحكوميات العالية وكذلك شخصيات بارزة، منها سعدات والبرغوثي

 الحقاً في دفعة ثانية ضمن 220نواب، ثم إطالق سراح هم لب الصفقة والنساء واألطفال والوزراء وال
  ". معايير متفق عليها بين الجانبين

ممثل حماس في لبنان أسامة ، أن  غزة منضياء الكحلوت عن، 24/11/2009 العرب، قطر، ونشرت
ى حمدان قال إن الحركة جاهزة إلبرام اتفاق لمبادلة سجناء فلسطينيين بشاليط، لكن لم يتم التوصل إل

نحن جاهزون لتحقيق الصفقة لكن ال شيء يمكن الحديث "اتفاق كهذا بعد، وقال حمدان في اتصال هاتفي 
 ".عنه حتى اآلن

نحن ال نخفي أننا نحاول أن نبلور صفقة منذ اللحظات األولى ألسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد "وأضاف 
 ".عدشاليط، ولكن هل وصلنا إلى نهائيات هذه الصفقة؟ ال لم نصل ب
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الناطق اإلعالمي لكتائب  أبو عبيدة، أن  غزة منعبد القادر فارس عن، 24/11/2009عكاظ، وجاء في 
كثيرا ما يحدث "القسام، لم ينف ولم يؤكد األنباء التي أكدت وجود تقدم حقيقي في صفقة شاليط، وقال 

 ".تقدم في الصفقة ثم يتم التراجع في اللحظة األخيرة
  

   لن تكون هناك صفقة بدون البرغوثي وسعدات بأنه أبلغتناحماس : ثيمحامي مروان البرغو .12
 مصادر مقربة من قادة كتائب عز الدين القسام الجناح  أكدت:من وليد عوض' القدس العربي'رام اهللا ـ  

ـ    االثنين ان صفقة تبادل االسرى بين الحركة واسـرائيل دخلـت           ' القدس العربي 'المسلح لحركة حماس ل
  .يرة قبل الشروع بالتنفيذ خالل المرحلة القادمةمرحلتها االخ

ـ          االثنين بـأن حمـاس     ' لقدس العربي 'ومن جهته اكد خضر شقيرات محامي االسير مروان البرغوثي ل
  .ابلغته بان اي صفقة تبادل لالسرى مع اسرائيل ستشمل البرغوثي

ـ    ك صـفقة بـدون مـروان       حماس ابلغتنا بانه لن يكـون هنـا       ' 'القدس العربي 'واضاف شقيرات قائال ل
  .'البرغوثي واحمد سعدات وجميع قادة العمل الوطني في سجون االحتالل

ورجح شقيرات ان تشمل الصفقة العديد من اسرى حركة فتح وخاصة قادة كتائب شهداء االقصى الجناح                
  .المسلح للحركة

 لحركة فتح في سـجون      وذكرت مصادر فلسطينية االثنين ان عددا من قادة كتائب شهداء األقصى التابعة           
االحتالل اإلسرائيلي، قد أجروا عدة اتصاالت بأفراد عائالتهم وذويهم خالل االيام الماضية ليبلغوهم بأن              
أسماءهم مدرجة في قوائم األسرى التي قدمتها حركة حماس إلى إسرائيل، وذلك ضمن صـفقة تبـادل                 

  .االسرى المنتظرة
إنه بين المفرج عنهم مـن سـجون        ': لالنباء' قدس نت 'الة  وقالت كتائب شهداء االقصى في تصريح لوك      

  .'االحتالل ثالثة من أبرز مؤسسي كتائب شهداء األقصى ضمن صفقة شليط
  24/11/2009القدس العربي، 

  
  استصدار قرار من مجلس األمن إلقامة الدولة بحاجة إلى توافق وطني: الشعبية .13

ة للجبهة الشعبية أن السلطة الوطنية تمـر بمـأزق          أكد الرفيق جميل مزهر عضو اللجنة المركزي      : غزة
سياسي وخاصة بعد فشل المفاوضات ما أدى إلى تخبط سياسي وطرح خيارات جديدة، داعياً لمراجعـة                
سياسية شاملة لخيار المفاوضات الذي لم يحقق شيئا وبناء إستراتيجية تقوم على التمسك بالثوابت الوطنية               

ة موحدة تدير تكتيكات المقاومة اين ومتى وكيف انطالقا مـن مـصالح             والمقاومة في إطار جبهة مقاوم    
  .الشعب الفلسطيني

وطالب خالل ندوة حول أبعاد التوجه لمجلس األمن الدولي إلعالن الدولة الفلـسطينية نظمهـا منتـدى                 
ـ               س اإلعالميين الفلسطينيين بضرورة العمل على إعادة بناء منظمة التحرير عبر إجراء انتخابـات للمجل

  .الوطني وفق إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني
  24/11/2009الحياة الجديدة، 

  
  بعده  لم نتلق دعوة رسمية لزيارة القاهرة قبل العيد أو..ة ال جديد بموضوع المصالح:حماس .14

ال جديد  ""الشرق"قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح خاص بـ  : القدس المحتلة—غزة 
المصالحة حتى اآلن، ولم نتلق دعوة رسمية لزيارة القاهرة قبل العيد أوبعده، وإن دعينا فإن بموضوع 

الذهاب يأتي في إطار تلبية الدعوة ولكن النقاش سيكون في إطار االستجابة لتعديالت حماس على 
 ".الورقة

  24/11/2009الشرق، قطر، 
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  سجونثالثةبادل في  حماس ينفون تجميع األسرى المشمولين في صفقة التأسرى .15

في بيان ، في سجون االحتالل" حماس"أعلنت اللجنة اإلعالمية للهيئة القيادية العليا ألسرى حركة : غزة
 ]أمس [ أن ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم، اليوم االثنين،نسخة منه" قدس برس"مكتوب لها وصل 

ع األسرى الذين شملتهم صفقة التبادل في ، من أن سلطة السجون اإلسرائيلية قامت بحملة لتجمي)23/11(
، على حد "أمر عارٍ عن الصحة"ثالثة سجون، استعداداً لإلفراج عنهم خالل األيام القليلة القادمة، 

  .تعبيرها
 23/11/2009قدس برس، 

  
 يطالبون عباس بمواقف تخدم الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني أسرى فتح  .16

بأخذ المواقف ") "فتح"رئيس حركة (يس الفلسطيني محمود عباس الرئ" فتح"طالب أسرى حركة : غزة
التي تخدم الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على 

وأيد أسرى الحركة، في بيان لهم، ما جاء في خطاب الرئيس عباس  ".1967حدود الرابع من حزيران 
 بالشرعية الفلسطينية أوالً لحقوق الشعب الفلسطيني، وكما نصت عليها الشرائع بعدم التنازل والتثبت

  .وأكدوا وقوفهم خلف القيادة الفلسطينية الشرعية ودعمها في جميع خطواتها وبرامجها وقراراتها .الدولية
". مقاومةالشرعية األولى واألخيرة لل"، "فتح"واعتبروا منظمة التحرير الفلسطينية، وفي طليعتها حركة 

إن احترامنا والتزامنا بالمشاركة السياسية بقدر احترام والتزام الفصائل الفلسطينية ": "فتح"وقال أسرى 
  .، على حد تعبيرهم"بالسيادة والقانون الفلسطيني

 23/11/2009قدس برس، 
  

   جرحى في مهمة جهادية شرق غزة أربعةشهيدان من القسام و .17
الشهيد عز الدين القسام، وأصيب أربعة آخرون بجراح مختلفة أثنـاء           استشهد مقاومين من كتائب      :غزة

وأكد مـدير    .كما أعلن المكتب اإلعالمي للقسام    -بحي الشجاعية شرق مدينة غزة    " مهمة جهادية "تنفيذهم  
وجـود شـهيدين وأربـع      " فلسطين"معاوية حسنين لصحيفة    . عام اإلسعاف والطوارئ بوزارة الصحة د     

أحمـد محمـد أبـو      : أن الشهيدين هما  " فلسطين"وقد أوضحت مصادر أمنية لـ       .إصابات في االنفجار  
  .غنيمة، ومحمد شعبان النواتي

  24/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

   توافق على تجميد البناء في المستوطنات لمدة عشرة شهور الستئناف المفاوضات"إسرائيل" .18
 وافقت على تجميد البنـاء      إسرائيل أن الليلة   ئيلياإلسرا من التلفزيون    األولى القناة   أفادت : القدس المحتلة 

  . اشهر10في المستوطنات لمدة 
 بنيامين نتنياهو سيتقدم بمثل هذا االقتـراح الـى          اإلسرائيليان رئيس الوزراء     "األولىوأوضحت القناة   

  " .القدس المحتلة"مشيرةً الي ان تجميد البناء لن يشمل . مجلس الوزراء للمصادقة عليه 
ت السياق ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم أن الجيش اإلسرائيلي يستعد في هذه األثنـاء               وفي ذا 

  . لتطبيق تجميد أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية في حال قررت الحكومة ذلك
أن المستشار القانوني للجيش اإلسرائيلي أنهى في األيـام الماضـية إعـداد أوامـر               "وأضافت الصحيفة   

  ".سكرية بخصوص تجميد كامل ألعمال البناء في جميع المستوطنات في الضفة الغربيةع
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وتم إعداد هذه األوامر العسكرية بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة اإلسـرائيلية، اسـتعدادا الحتمـال                
ائد أمر ق "وفي حال تحقق ذلك فإن األوامر ستتحول إلى         . استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين    

  .على الضفة الغربية" صاحب السيادة"الذي يعتبر في إسرائيل " المنطقة الوسطى العسكري
وأطلع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش ايهود بـاراك، الـرئيس األميركـي،               

وعين، علـى   باراك أوباما، وكبار المسؤولين في اإلدارة األميركية، خالل زيارتهما لواشنطن قبل أسـب            
. االستعدادات بخصوص تجميد االستيطان في الضفة فقط في حال استئناف المفاوضات مع الفلـسطينيين             

  ". في هذا اإلطار تعهدت إسرائيل بتجميد مطلق للبناء في المستوطنات"وقالت يديعوت أحرونوت إنه 
  24/11/2009وكالة سما، 

  
  لقرار سيجري مناقشته في الكنيستالتقارير عن صفقة شاليط غير موثوقة وا: نتنياهو .19

غير موثوقة "أكد مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو أن التقارير عن الصفقة : الناصرة
تتواصل كل الوقت بعيداً من أعين "، مشيراً إلى أن الجهود إلطالق شاليت "وبعضها مغلوط عمداً

وقال نتانياهو في وقت الحق أمام اجتماع حزبي إن ". اإلعالم، وال نية لدينا للتطرق إلى الموضوع
الحكومة ستتخذ قراراً في هذا الشان، ثم تجرى "لم تتوصال بعد إلى اتفاق، وأن " حماس"إسرائيل و 

  ".مناقشته في الكنيست
الوقت ليس "وقال والد الجندي شاليت بعد لقائه المنسق اإلسرائيلي الخاص للمفاوضات حاغاي هداس إن 

وأضاف أنه لم يتلق معلومات رسمية عن تحقيق اختراق ". اآلن، وعامل الوقت يلعب دوراً حاسماًللكالم 
وتجربة الماضي علمتنا أنه في مثل هذه القضايا الحساسة يجب عدم اللجوء إلى "أو التوصل إلى صفقة 

  ".فرضيات واستنتاجات ال تستند إلى أرض الواقع
 24/11/2009الحياة، 

  
  استقاالت في مجلس األمن القوميموجة ": يديعوت" .20

امس األول، ان أحد كبار الضباط في مجلس األمن القومي " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : ا ش ا
 . اإلسرائيلي، استقال بعد أربعة أسابيع فقط من انضمامه إلى المجلس

من القومي وأوضحت الصحيفة ان استقالة هذا الضابط تأتي بعد موجة من االستقاالت في مجلس األ
 . رئيسه، عوزي أراد" بسبب تصرفات"

قلقا كبيرا يسود أوساط الجيش اإلسرائيلي بعد موجة االستقاالت في صفوف ضباط "ان " يديعوت"وتابعت 
فمن أصل أربعة ضباط في المجلس، استقال ثالثة ولم يتبق .. كبار في الجيش من مجلس األمن القومي

 ". إال ضابط واحد
  24/11/2009السفير، 

  
  مستشار باراك يعلن استقالته من حزب العمل .21

مستشار رئيس حزب العمل إيهود باراك عن استقالته مـن منـصبه            " شالوم كيتيل " أعلن   :القدس المحتلة 
 أوضحت صحيفة هآرتس أن كيتيل شغل منصب المستشار االسـتراتيجي لبـاراك فـي                .داخل الحزب 

  .زباألشهر األخيرة كما تولى رئيسة مقر رئيس الح
وحسب الصحيفة يدور الحديث عن استقالة مفاجئة ومن غير الواضح لغاية اآلن السبب الواضـح وراء                

  .متوقعة أن يكون السبب نتيجة لخالفات في الرأي بين كيتيل وباراك ، استقالته
  24/11/2009وكالة سما،  
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  "تبكي الرجال"الحرب المقبلة على غزة خاطفة و :مصادر إعالمية إسرائيلية  .22
 أفادت مصادر إعالمية إسرائيلية أن حكومة نتينياهو والمؤسسة العسكرية :عبد القادر فارس - غزة

للداللة على مدى شدة الحرب » عملية بكاء الرجال«بدأت تلوح بحرب جديدة على القطاع تحت مسمى 
 . هدفا للمقاومة215اآلتية، وأن الضربة األولى ستؤدي لتدمير 

لعسكريون واالستراتيجيون يرون أن الحرب آتية ال محالة، ويبررون ذلك بأن المحللون السياسيون وا
هناك معطيات لها وأول هذه المعطيات هي التصريحات األخيرة لمسؤولين سياسيين وعسكريين من دولة 
االحتالل، أكدوا فيها وجود صواريخ تصل إلى مسافة بعيدة وتطول مدينة تل أبيب في عمق داخل 

 .إسرائيل
 أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي صرح بأن الحرب على قطاع غزة رئيس

سوف تكون في فصل الشتاء الحالي، ومسؤول إسرائيلي آخر يصرح بأن الحرب المرتقبة سوف تكون 
 في نفس الميعاد الذي نفذت فيه الحرب األخيرة على القطاع في الذكرى السنوية األولى، وأن هذه الحرب

 .سوف تكون قصيرة جدا
محرر الشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أليكس فيشمان قال إنه يمكن 

الرصاص «االفتراض بأن المواجهة ستستأنف بحجم واسع في يناير المقبل، مع ختام سنة على حملة 
 .»المصبوب

ة اإلسرائيلية إلى أن العد التنازلي ولفت فيشمان المقرب من دوائر صنع القرار في المؤسسة الحربي
 .للحرب المقبلة على غزة قد بدأ بالفعل الخميس الماضي

وزعم فيشمان أن حركة حماس أجرت في ظل حالة الطقس العاصفة تجربة أولى على صاروخ بعيد 
المدى أطلق من شاطئ غزة نحو البحر، موضحا أن حركة حماس بذلت كل جهد مستطاع إلخفاء هذا 

ورأى فيشمان أن تجربة حماس المشار إليها تأتي . ق عن العيون اإلسرائيلية ـ بحسب زعمهاإلطال
ضمن تطبيقها أحد الدروس المركزية من الحرب التي شهدتها غزة مطلع العام الجاري، حين قال إن قادة 

ت لديهم أية المنظمة توصلوا إلى االستنتاج بأنه طالما ال تكون في أيديهم صواريخ تهدد تل أبيب، فليس
 ورقة حقيقية تؤثر على الرأي العام في إسرائيل وتردع بشكل حقيقي الحكومة والجيش اإلسرائيلي

  24/11/2009عكاظ، 
  

  ستوصي باالنسحاب من شمال الغجر" اإلسرائيلية"السباعية  .23
بنيامين " ياإلسرائيل"الوزارية برئاسة رئيس الوزراء " السباعية"قررت هيئة  :آي.بي.، يو"الخليج"بيروت 

نتنياهو التوصية أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية بإقرار االنسحاب من القسم 
  .الشمالي لقرية الغجر اللبنانية المحتلة

قررت في اجتماع عقدته أول أمس األحد، التوصية بتبني " السباعية"أمس، أن " هآرتس"وذكرت صحيفة 
سحاب من الجنرال كالوديو غراتسيانو باالن) يونيفيل(العاملة في جنوب لبنان خطة قائد القوات الدولية 
   .القسم الشمالي من الغجر

الذي رسمته " الخط األزرق"ووفقا للصحيفة فإن خطة غراتسيانو تقضي بانسحاب جيش االحتالل إلى 
تزويد " إسرائيل" مسؤولية المسؤولية األمنية، بينما تكون" يونيفيل" وأن تتولى 2000األمم المتحدة عام ،

التي يحملونها وأن يتواجد في " اإلسرائيلية"السكان بالخدمات المدنية وأن يحتفظ سكانه ببطاقة الهوية 
  .القرية ضابط ارتباط من الجيش اللبناني

  24/11/2009الخليج، 
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   وسورية"إسرائيل"على تركيا ممارسة دورها بين : بن اليعازر في اسطنبول .24
 أكد وزير التجارة والصناعة اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر أمس في اسطنبول، - أ ف ب -اسطنبول 

في النزاع بين سورية وإسرائيل، داعياً أنقرة " إعادة األمور إلى نصابها"أن تركيا تستطيع أن تسهم في 
  ".ممارسة دورها"إلى 

تركيا يمكنها أن تساهم في إعادة " إن ونقلت وكالة أنباء األناضول عن الوزير اإلسرائيلي الزائر قوله
وجود "وأكد أن ". وعلى تركيا أن تمارس دورها. األمور إلى نصابها في النزاع بين إسرائيل وسورية

  ".عالقات جيدة بين تركيا وسورية شيء ال يزعجنا
  24/11/2009الحياة، 

  
  الجديد لدى القاهرة نجل جاسوسة سابقة في لبنان" اإلسرائيلي"السفير  .25

)  عاما65(أمس، أن السفير الجديد لدى مصر اسحق ليفانون " إسرائيلي"كشف مصدر حكومي : ب.ف.أ
تعيين هذا الدبلوماسي "وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن .سابقة" إسرائيلية"هو نجل جاسوسة 

 محل المخضرم الناطق بالعربية والمستشرق ما زال ينتظر موافقة رسمية من الحكومة، بعد ذلك سيحل
  ".شالوم كوهين

 عاما من العمر، تعرضت 92 كيشيك التي تبلغ حاليا -وقال المصدر إن والدة ليفانون شوال كوهين
 عاما لمصلحة 14 بتهمة التجسس طوال 1961للتعذيب وحكم عليها باإلعدام بيد السلطات اللبنانية عام 

  ".إسرائيل"
السجن إلى أن أفرج عنها في صفقة لتبادل األسرى واستأنفت الجاسوسة السابقة الحكم فخفف حكمها إلى 

  .1967بعد حرب يونيو 
  24/11/2009الخليج، 

 
   تخشى هجرة معاكسة لألدمغة نحو روسيا ودول االتحاد السوفياتي"إسرائيل" .26

. تبدي إسرائيل هذه األيام، خشيتها من هجرة معاكسة لألدمغة نحو روسيا ودول االتحاد السوفياتي سابقاً
مت هذه الخشية في أعقاب نداء وجهه وزير العلوم والتعليم الروسي أندري بورسنكو، دعا فيه وقد تنا

ومن المعروف أنه في موجة الهجرة اليهودية السوفياتية إلى . العلماء من أصل روسي للعودة إلى وطنهم
لق أساس  ألف عالم أسهموا في خ17إسرائيل في التسعينيات فقط، وصل إلى الدولة العبرية حوالى 

 . القفزة التكنولوجية التي تحققت
وأرفق وزير العلوم الروسي نداءه للعلماء الذين هاجروا إلى إسرائيل بالعودة الى وطنهم األم، باإلعالن 

أننا "وقال . عن منح محفزات على شكل منح تعليمية وبحثية خاصة ووظائف تعليمية بشروط مغرية
  ".  الوطن ممن نجحوا في الخارج، إلى العمل المشتركنطور اآلن خططاً لجذب العلماء أبناء

ويعمل .  ألف عالم17إلى أنه وصل منذ مطلع التسعينيات إلى إسرائيل، " معاريف"وأشارت صحيفة 
 منهم في 650 من بين هؤالء العلماء في مراكز بحث وصناعة من دون دعم حكومي، فيما يعمل 3800

يفة أن العلماء الروس واجهوا الكثير من مصاعب في وأوضحت الصح. مشروع استيعاب المعلمين
  . إسرائيل

  24/11/2009السفير، 
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  والمسلمين في مطار بن جوريونللمسيحيين ضغوط لمنع إقامة أماكن للصالة ": هآرتس" .27
العبرية أن قرار إقامة أماكن للصالة للمسيحيين " هآرتس"ذكرت صحيفة  :  ردينة فارس- غزة

في المبنى الجديد لمطار بن جوريون الدولي في تل أبيب، يتأخر تنفيذه منذ سنوات والمسلمين المقرر 
 .تحت ضغط األوساط اليهودية المتشددة

 والذي يضم كنيسا يهوديا كان من المقرر 2004وأوضحت الصحيفة أن المبنى الجديد الذي افتتح العام 
  .يحيينأن يضم أيضا قاعة صالة للركاب المسلمين وكنيسة صغيرة للمس

 قررت هيئة المطارات التابعة لوزارة النقل اإلسرائيلية تخصيص قاعة في المبنى 2006وفي العام 
وقد رفضت  .للمسلمين، إال أن هذا القرار لم ينفذ بسبب اعتراضات الجماعات اليهودية المتطرفة

 ".دقررنا عدم الر"المتحدثة باسم هيئة المطارات اإلدالء بأي تعليق واكتفت بالقول 
  24/11/2009عكاظ، 

  
  في القدس سكنية  شقة 25االحتالل يسلم أوامر إخالء ألصحاب  .28

 شقة سكنية في منطقة سـمير       25، أوامر قضائية بإخالء     اإلسرائيليةسلمت السلطات   : عبد الرحيم حسين  
  المقامة عليهـا   األراضيشمال مدينة القدس المحتلة، بحجة ملكية       ) خلف جدار الفصل العنصري   (أميس  

 . ألف فلسطيني بالطرد من المدينة20للمستوطنين اليهود،بينما تهدد حاليا 
القادر، عضو المجلس الثوري في حركة فتح ومسؤول ملف القدس في الحركة، إن قوات               وقال حاتم عبد  

، وسلمت الفلسطينيين إنذارات بإخالء منـازلهم،       األحدكبيرة من الجيش اإلسرائيلي اقتحمت المنطقة ليلة        
 .واألطفال فلسطيني معظمهم من النساء 200 من أكثر أن هذه الشقق السكنية تضم إلىمشيرا، 
 إن المنازل المهددة باإلخالء تقع في الجزء الواقع خلف الجدار في الجانب الفلسطيني، اما الجزء                وأضاف

 إن المبـاني المهـددة بـاإلخالء        وأضاف."جزء من القدس  "ئيلي  الثاني فهو حسب تصنيف الجيش اإلسرا     
 . وإن السكان قاموا بشراء هذه األراضي من أصحابها الفلسطينيين بوثائق رسمية2003مقامة منذ العام 

24/11/2009اإلتحاد، اإلمارات،   
 

 مهددون بالترحيل من القدس فلسطيني لف أ 20":مركز حقوقي" .29
ز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، من تداعيات القرار اإلسـرائيلي          حذر مرك : عبد الرحيم حسين  

بترحيل العشرات من عائلة الشهيد مرعي الردايدة من منطقة سكناهم في حي األشقرية في بيـت حنينـا                  
 .شمال القدس المحتلة، بداعي إقامتهم غير القانونية

رائيلي بحق عائلـة الـشهيد الردايـدة ينـذر          وقال زياد الحموري مدير مركز القدس، إن اإلجراء اإلس        
 ألف مواطن فلسطيني مـن أبنـاء الـضفة الغربيـة            20بإجراءات أكثر خطورة قد تطال ما يزيد على         

متزوجين من مقدسيات، وتعتبر إسرائيل إقامتهم داخل حدود بلدية القدس المصطنعة غير قانونية، رغـم               
ة عن وزارة الداخلية اإلسرائيلية بموجب إجراءات جمع        أن العديد منهم يحمل تصاريح إقامة مؤقتة صادر       
 .شمل لم تفض بعد إلى منحهم حق اإلقامة الدائمة

24/11/2009اإلتحاد، اإلمارات،   
 

 حملة دولية تحذر من تدهور الوضع اإلنساني في قطاع غزة .30
رائيل المسؤولية  أمس إس"الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة"حملت ): أ ب د (– لندن

الكاملة عن تدهور الوضع اإلنساني والمعيشي في القطاع الذي يتعرض لحصار مشدد منذ عامين 
 .ونصف العام
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وأشارت الحملة، في بيان صحافي، إلى التحذيرات التي أطلقتها مصلحة مياه بلديات الساحل ومنظمة 
 جراء وصول الوضع المائي فيه لمرحلة العفو الدولية حول الخطر الحقيقي على حياة مواطني قطاع غزة

واستغربت الحملة الصمت الدولي تجاه هذا التدهور الخطير الناتج عن . حرجة مما ينذر بحدوث كارثة
فرض الحصار ومنع االحتالل إدخال المعدات والمواد الالزمة إلصالح محطات المياه وتحسين نوعية 

 .وجودة المياه
24/11/2009الشرق األوسط،   

  
  ضري يطالب الحكومات والمانحين باإليفاء بتعهداتهم بإعادة إعمار قطاع غزةالخ .31

الحكومات والدول المانحة " اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار"طالب النائب جمال الخضري، رئيس : غزة
 ياإليفاء بتعهداتها بإعادة إعمار قطاع غزة، الذي دمرته الحرب اإلسرائيلية األخيرة، من خالل ممارسة

  .ضغوط على سلطات االحتالل للسماح بدخول مواد البناء
نسخة منه أحرار العالم إلى ضرورة تكثيف " قدس برس"ودعا الخضري في تصريح مكتوب، وصل 

جهودهم لكسر الحصار، ولتعزيز الصمود، ولتنظيم الفعاليات السلمية المختلفة وتنويعها في سبيل ممارسة 
  .كسر الحصارالضغط الفعلي على االحتالل حتى 

23/11/2009قدس برس،   
  

   دفعة جديدة من الحجاج الفلسطينيينفتح معبر رفح أمام  .32
قامت السلطات المصرية بفتح معبر رفح استثنائياً، أمس، لعبور ألف حاج فلسطيني من الذين : )ا ب د(

وتكريماً لهم  .نسمحت لهم السلطات السعودية بالحج على نفقتها الخاصة وهم من أسر الشهداء الفلسطينيي
قامت الحكومة السعودية بتقديم مكرمة لحج ألفي فلسطيني وتم االتفاق على مناصفتهم بين الفلسطينيين في 

  .الضفة وغزة
24/11/2009الخليج،   

  
   يهاجمون بالحجارة مركبات فلسطينية نمستوطنو: نابلس .33

رئيس غرب مدينـة نـابلس      هاجم مستوطنون متطرفون مركبات فلسطينية بالحجارة على طريق          :جنين
 مـستوطنا   25أن   وقال مسئول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس         . بالضفة الغربية 

يرجمون المركبات التي تحمل لوحات تسجيل فلسطينية بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم زجاجها وتهـشيم                
المخابرات بلدة يعبد جنوب غـرب      من جهة أخرى، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي وضباط          .هياكلها

وذكرت مصادر أمنية أن قوات كبيرة مـن        . جنين، وقرية رابا جنوب شرق جنين، وداهمت عدة منازل        
جيش االحتالل يرافقها ضابط مخابرات، داهمت عدة منازل في بلدة يعبد، وفتشتها، وأجبرت سكانها على               

  .الخروج منها إلى العراء
24/11/2009صحيفة فلسطين،   

  
  صحافيون يعتصمون تضامنا مع نظرائهم في سجون السلطة: غزة .34

نفذت كتلة الصحفي الفلسطيني بغزة االثنين وقفة تضامنية مع الصحفيين المختطفين من قبل : غزة
األجهزة األمنية في الضفة الغربية، بمشاركة عدد من الصحفيين والحقوقيين إلى جانب مؤسسات إعالمية 

   .اع غزةوحقوقية فلسطينية في قط
  . صحفيا11يشار إلى أن األجهزة األمنية في الضفة تعتقل في سجونها 

23/11/2009قدس برس،   
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  االحتالل يستخدم نوعاً جديداً من الرصاص المطاطي ضد الصحفيين  .35

أكد عدد من الصحفيين أن قوات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القـدس المحتلـة باتـت                 :القدس المحتلة 
   .يمكن أن يؤدي إلى الوفاة المباشرة،  جديداً من الرصاص المطاطي ضدهم ألول مرةتستخدم نوعاً

الدولية أن القوات اإلسرائيلية الخاصة اسـتهدفت عمـداً اثنـين مـن             " سكاي"وأفاد الصحفيون لمؤسسة    
في حين اعتدت على    ، الصحفيين خالل تغطيتهم لعمليات هدم منازل المواطنين المقدسيين في حي سلون          

االنكليزية مأمون صيام بوحشية مـرتين      " الجزيرة"حيث تم ضرب مصور     ، دد آخر بالضرب والشتائم   ع
  .كما حاولت تلك القوات كسر كاميرته، مما أدى إلى إصابته برضوض في كتفه ورقبته

21/11/2009صحيفة فلسطين،   
  

  سطينخبراء من جنوب أفريقيا وإسبانيا يناقشون عنصرية االحتالل في فل: رام اهللا .36
التمييز "استعرض خبراء قانونيون، من جنوب أفريقيا وأسبانيا وفلسطين، صورا من : رام اهللا
، الذي يمارسه االحتالل اإلسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني، مقارنة بالتمييز العنصري الذي "العنصري

 الفلسطيني لتعميم المركز"كان سائداً في جنوب أفريقيا، وذلك خالل ورشة عمل، عقدها مركز بانوراما 
  ".التميز العنصري في فلسطين" في رام اهللا تحت عنوان " الديمقراطية وتنمية المجتمع

، والدكتور محمد شاللدة عميد كلية "بانوراما"وحاضر في ورشة العمل نانسي الصادق مدير عام مركز 
حقوق اإلنسان في  أبو ديس، والمحامي جودي كوالبن رئيس مجلس هيئة –الحقوق في جامعة القدس 

جنوب أفريقيا، والدكتور ديفيد بونديا أستاذ القانون الدولي في جامعة برشلونة ومدير معهد حقوق اإلنسان 
  .في برشلونة

23/11/2009قدس برس،   
  

   في سجون االحتالل48 أسرى من غزة يستقبلون عيدهم الـ ثالثة .37
ثالثة أسرى   أن، عبد الناصر فروانةاألسير السابق، الباحث المختص في شؤون األسرىقال  :غزة

هذه األيام عامهم الخامس والعشرين يدخلون ، "عمداء األسرى"فلسطينيين من مدينة غزة، يعتبرون من 
  . في السجن48  بشكل متواصل وهم في سجون االحتالل، وهم بذلك يستقبلون عيدهم الـ

23/11/2009قدس برس،   
  

  النتخابات مبكرة يحل البرلمان ويدعو العاهل األردني .38
في خطوة مفاجئة، استخدم العاهل األردني أمس حقه الدستوري في حل مجلس : نبيل غيشان-عمان

 . إجراء انتخابات نيابية مبكرة، من دون تحديد موعدهاإلىالنواب من دون إبداء األسباب الموجبة، ودعا 
الجديدة التي يفترض بموجب الدستور أن وستتولى الحكومة الحالية برئاسة نادر الذهبي تنظيم االنتخابات 

وكان من المقرر أن يبدأ البرلمان دورته الجديدة . تُجرى خالل أربعة شهور من تاريخ حل مجلس النواب
بعد أسبوع، إال أن قرار حله جاء بعد سنتين وأربعة أيام فقط من أصل واليته الدستورية البالغة أربع 

  .سنوات
 أمام الحكومة إلصدار قوانين موقتة كانت محل خالف مع مجلس النواب ويفتح اإلجراء الجديد الباب

  .المنحل مثل قانون الضريبة وقانون الضمان االجتماعي
24/11/2009الحياة،   
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  يبقى السالم الخيار الوحيد وندعم جهود المصالحة الفلسطينية: األردنيرئيس الوزراء .39
 األوسـط  الـشرق    أنبـاء  وكالـة    إلىفي حديث   ،  لذهبينادر ا األردني  قال رئيس الوزراء    : بترا–عمان  

 عبـر   واإلسـالمية  األردن سيبقى دائما سندا لألشقاء الفلسطينيين استنادا لمواقفه القوميـة            أن ،المصرية
التاريخ، ونحن في المملكة نتعامل مع القيادة الشرعية المتمثلة بالسلطة الوطنيـة الفلـسطينية والمرحلـة          

 الهادمة  اإلسرائيليةلجهود العربية لدعم الشرعية الفلسطينية في مواجهة السياسات         الحالية تتطلب تكاتف ا   
 .وأكد دعم األردن بقوة لجهود المصالحة الفلسطينية التي تقودها مصر . السالم واالستقرارإرساءلجهود 

ل الوحيـد   أكد أن السالم سيبقى الخيار الوحيد الذي يفيد شعوب المنطقة بأسرها، وشدد على أن الح              كما  
يستند الى قيام دولتين من خالل مفاوضات على مسائل الحل النهائي وعدم الخوض في حلول وطروحات                

  . مؤقتة أثبتت األيام عدم نجاحها
24/11/2009الرأي، األردن،   

  
  الحكومة األردنية تنفي التمييز في التعامل بين الفلسطينيين .40

ن تكـون حكومـة بـالده تتعامـل     أي نايف القاضي بنفى وزير الداخلية األردن :  خليل رضوان  -عمان  
، " الفلسطينية األطراف ال يتعامل بمكيالين مع      األردن"وقال ان   .  الفلسطينية المختلفة  األطرافبمكيالين مع   

أولت قطاع غزة أهمية كبيرة وقدمت ألهله المساعدات ضمن إمكانيات الهيئـة            "مشيرا الى أن الحكومة     
 فأرسلت المستشفى العسكري الميداني إلى القطاع هذا بغض النظر عن الجهـة             الخيرية الهاشمية لإلغاثة  

وجاءت تصريحات الوزير في رده علـى مـذكرة         ". التي تسيطر عليه ويعد شاهد عيان للمجتمع الدولي       
، التي تضمنت العديد من األسئلة منها سـحب الجنـسية األردنيـة مـن               "جبهة العمل اإلسالمي  "لنواب  

 وجـود   إلى، إال انه أشار     "ال يوجد شيء يسمى بسحب الجنسية     "وأكد انه   .  فلسطيني لأصاألردنيين من   
 أن تطبيق تلـك     إلىونوه   ". يستند لتعليمات قرار فك االرتباط مع الضفة الغربية        أوضاعتصويب  "عملية  

 ترسيخ مواطنة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة متـساوقا مـع             "إلىالتعليمات يهدف   
  ". ليحل محلهم المستوطنون اليهودأرضهمالحفاظ على حقوقهم وعدم تفريغ 

 وحتى  2006منذ العام   ) تصويب األوضاع (وبحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد حاالت سحب الجنسية         
 ممن يقيمون في األردن والضفة الغربية منحوا الجنسية          فلسطينياً 5895، مقابل   2017العام الحالي بلغ    

   .الل الفترة ذاتهااألردنية خ
24/11/2009المستقبل،   

   
  وال مؤشرات ميدانية على ذلك اللبنانية  تلوح بانسحاب من الغجر"إسرائيل" .41

. "تم إيجاد حل لمشكلة وجود القوات اإلسرائيلية في قريـة الغجـر           "بثت اإلذاعة اإلسرائيلية أنه     : بيروت
 تشاورية ترأسها بنيامين نتنياهو، ستخرج      بموجب صيغة الحل التي تم عرضها خالل جلسة       "وذكرت أنه   

، علـى أن    1701القوات اإلسرائيلية من الجزء الشمالي من القرية، وذلك بمقتضى القرار الدولي رقـم              
وزارة الخارجيـة   "وأشـارت إلـى أن      . "تحل محلها قوات اليونيفيل التي ستتولى ضمان أمن الـسكان         

 ." الوزراء وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بهذا الملفاإلسرائيلية بلورت هذا الحل بعد أن كلف رئيس
إسرائيل تريثت ولم تعرض هذه الخطـة إلـى أن ُألفـت            "ونقلت عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن        

حكومة جديدة في لبنان قادرة على ضمان عدم تعرض سكان قرية الغجر لسوء بعـد خـروج الجـيش                   
 ."اإلسرائيلي منها

إلسرائيلي بينت جولة قام بها عدد من مراسلي وسائل اإلعالم على الحدود اللبنانيـة       وفي ضوء اإلعالن ا   
 . الجنوبية قبالة بلدة الغجر، أن شيئا غير طبيعي لم يطرأ في تلك المنطقة

24/11/2009الشرق األوسط،   
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  المحتلة اللبنانية  تسمح لليهود بتأدية طقوس دينية في مزارع شبعا "إسرائيل" .42

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن عناصر من جيش االحتالل اإلسـرائيلي رافقـوا عـشرات              : يةباقة الغرب 
األشخاص للصالة صباح الجمعة في موقع مقدس لليهود في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وذلـك                

عـدة  بعد إن قررت قيادة المنطقة الشمالية السماح لمصلين بدخول مواقع مقدسة على الحدود الـشمالية                
مرات في السنة بعد التنسيق مع سلطات الجيش مسبقا، بزعم أن الحديث يدور عن موقع قرب مـزارع                  
شبعا يخضع للسيادة اإلسرائيلية وان السياسة التي يتبعها جيش االحـتالل تقـضي بممارسـة الـسيادة                 

  .اإلسرائيلية في مثل هذه المناطق
22/11/2009الدستور،   

  
 ي للسلطة الفلسطينية مليون يورو دعم إمارات100 .43

أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، أن دولة االمارات العربية المتحدة حولت أول من أمس : رام اهللا
  .مساعدة قدرها مئة مليون يورو إلى حساب خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية

  24/11/2009األيام، فلسطين، 
  

  مي العالم من جلب عداء كل مسل" إسرائيل"الرئيس المصري يحذر  .44
من أن عدم التوصل إلى حل لقضية القدس في " إسرائيل"حذر الرئيس المصري حسني مبارك : وكاالت

وكان مبارك بدأ . إطار المفاوضات مع الفلسطينيين سيجلب إلى الدولة العبرية عداء مسلمي العالم
 بيريز حول القضية مع" صريحة ومطولة"المؤتمر الصحافي ببيان أشار فيه إلى أنه أجرى مباحثات 

التجاوب مع استحقاقات السالم ومرجعياته بأفق سياسي يلتزم "إلى " إسرائيل"ودعا مبارك . الفلسطينية
واستئناف ... بمبادئها وأسسها، ال سيما وقف االستيطان في األراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية

للصراع " حلول موقتة"، رافضاً أي "تالمفاوضات حول كافة قضايا الوضع النهائي من حيث توقف
  .  اإلسرائيلي-الفلسطيني 

 مصر لن تقبل "وشدد مبارك على أهمية إنهاء االنقسام الفلسطيني من أجل تحقيق السالم، مؤكداً أن
التي تبذلها للوساطة بين حركتي فتح وحماس منذ أكثر من (المزيد من المماطلة أو أن تستمر هذه الجهود 

 ".  ال نهايةإلى ما) عام
  24/11/2009السفير، 

 
 أبوالغيط يحذر من المساس بالقدس والمسجد األقصى .45

، أن موقف مصر قائم على أن   أكد السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية : جيهان عبدالسالم عوض
، يمكن أن يقود  المساس باألوضاع الخاصة بالقدس عموما وبالحرم القدسي الشريف على وجه الخصوص

، وهو ما يتطلب يقظة المجتمع الدولي واألطراف الراعية لجهود تحقيق  فجير األوضاع المتوترة أصاللت
وأضاف، في كلمة بمناسبة احتفال الجمعية المصرية لألمم المتحدة برئاسة الدكتور عبداألحد   . السالم

شكل تام السلطة الفلسطينية  باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن مصر تساند ب ، جمال الدين
 مشيرا الي أن وحدة الصف الفلسطيني تمثل حجر  وقيادتها متمثلة في الرئيس الفلسطيني محمود عباس،

    . الزاوية لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني
 24/11/2009األهرام، مصر، 
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  الجامعة العربية تندد بمسعى الكونجرس لنقل السفارة األمريكية إلى القدس .46
ندد األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة : اهرةالق

إلى القدس المحتلة، " تل أبيب"السفير محمد صبيح، بمساعي الكونجرس األمريكي لنقل سفارة بالده من 
  ".عمل خطير وفيه تجاوز لكل الخطوط الحمراء"ووصف الخطوة في حال تنفيذها بأنها 

جاء ذلك خالل االحتفال الذي نظمته الجمعية المصرية لألمم المتحدة في مقر األمانة العامة للجامعة 
  .للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت رعاية األمين العام عمرو موسى

تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية "ودعا صبيح، في كلمته باسم موسى، الدول العربية والصديقة إلى 
منفذة الجرائم ضد اإلنسانية " إسرائيل"، منتقدا أيضا السماح لـ"اشنطن من القيام بتلك الخطوةلمنع و

أفضل رجل يعمل "بالمشاركة في مناورات حلف الناتو ووصف صبيح الرئيس محمود عباس بأنه 
  ".بمزيد من القتل والحصار والتصعيد وتهويد األرض" إسرائيل"إلحالل السالم لكن تقابله 

  24/11/2009، الخليج
 

  دعمهما الكامل للقضية الفلسطينيةمصر واألردن يؤكدان  .47
جدد مصر واألردن دعمهما الكامل للقضية الفلسطينية للوصول إلى إقامة :  صالح متولي-القاهرة 

، ورفضهما التام إلقامة دولة فلسطينية 1967حزيران / الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو
 وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر، ونادر الذهبي رئيس وزراء األردن، في .بحدود مؤقتة

مؤتمر صحافي، عقداه أمس في القاهرة، في ختام اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للجنة العليا 
 . األردنية المشتركة، التي عقدت في القاهرة-المصرية 

  24/11/2009الشرق األوسط، 
 

  مام صفقة األسرىمصر تنفي قرب إت .48
من "إن " الحياة"قال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي لـ:  جيهان الحسيني-القاهرة 

، مشدداً "المبكر الحديث عن أن الصفقة على وشك اإلنجاز أو الخوض في تفاصيل أين سيتم تسليم شاليت
  ". الصفقة لم يتم إنجازها وال داع الستباق األمور"على أن 
هناك تطوراً في المواقف وهناك حراكاً إيجابياً، لكن هناك أموراً وتفاصيل ال تزال في حاجة "وأكد أن 

الملف يشهد بعض التقدم والتطور اإليجابي، لكن مازالت "وأضاف أن ". إلى المناقشة قبيل إنجاز االتفاق
أصحاب المحكوميات رفض الخوض فيها، لكنه ألمح إلى أن مصير عدد من األسرى " هناك إشكاالت

  .العالية وأماكن إقامتهم عقب إطالق سراحهم مسألة ما زالت خاضعة للنقاش ولم يتم التفاهم في شأنها
  24/11/2009الحياة، 

  
   اتفاقيات خمسة مجلس الوحدة االقتصادية العربية يوقع مع السلطة الفلسطينية  .49

 التي  مجلس الوحدة االقتصادية العربية، وقعت فلسطين، أمس، خمس اتفاقات صادرة عن  : محمد مبروك
 والتعاون في تحصيل  تم تطويرها وتحديثها في الفترة األخيرة وهي اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي،

 وتسوية منازعات االستثمار وأحكام التوقيع   وتشجيع وحماية االستثمارات، الضرائب والرسوم،
  . اإللكتروني

 24/11/2009األهرام، مصر، 
  
  
 



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1621:         العدد       24/11/2009الثالثاء  :التاريخ

  دعوى قضائية مصرية تطالب باستعادة ملكية فندق الملك داوود بالقدس .50
تقدم مصرفان مصريان بالتماس فريد من نوعه إلى محكمة :  عبدالرؤوف أرناؤوط-القدس المحتلة 

أسهما بقيمة عشرات الماليين من الدوالرات " إسرائيل"العدل العليا اإلسرائيلية يطالبان فيه بأن تسلمهما 
الفخم في القدس الغربية بعد تأكيدهما أنه سبق لهما أن اشتريا هذه األسهم في " الملك داود"ة فندق من ملكي

 .سنوات الثالثينات
واستعان مصرفا البنك العقاري العربي المصري وبنك مصر بالمحامي أشرف جسار لتقديم هذا االلتماس 

إحالة األسهم المذكورة إلى حارس أمالك  تمت 1948عام " دولة إسرائيل"الذي جاء فيه انه بعد إقامة 
 .الغائبين اإلسرائيلي الذي قام بدوره ببيعها إلى شركات إسرائيلية

 24/11/2009الوطن، السعودية، 
  

   ساعة24وفد فني سوري ينهي زيارة إلى غزة دامت  .51
 لحام، أنهى وفد فني سوري كبير برئاسة نقيب الفنانين اسعد عيد وعضوية دريد:  اشرف الهور-غزة 

 ساعة، قاموا خاللها بزيارة 24وعدد من نجوم الدراما البارزين يوم امس زيارة الى قطاع غزة دامت 
  .مناطق الدمار التي خلفتها الحرب االسرائيلية، وشاهدوا عرضا مسرحيا

واطلع الوفد الذي وصل مساء االحد الى غزة من معبر رفح البري على االوضاع المعيشية للسكان 
  .ن لحصار اسرائيلي محكم منذ عامين ونصف العامالخاضعي

مؤخرا " إسرائيل"التي شنتها ) الرصاص المصبوب(وزار الوفد مناطق شهدت دمارا كبيرا خالل حرب 
ضد القطاع، اضافة الى زيارة الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر، والذي تقام اسفله مئات 

  .ن كما والتقوا اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزةانفاق تهريب البضائع للسكان المحاصري
في اعتصامهم االسبوعي، وحملوا " إسرائيل"وشارك الفنانون اهالي االسرى الفلسطينيين في سجون 

صور ألسرى فلسطينيين، ولم يتمكن بعضهم من حبس الدموع التي انهارت حينما استمعوا لمعاناة اسر 
  .االسرى واطفالهم

  24/11/2009لعربي، القدس ا
  

  مصر تضبط طناً من المتفجرات واألسلحة في طريقها إلى غزة .52
صادرت أجهزة األمن المصرية كمية من األسلحة والمتفجرات تعادل نحو طن بالقرب من : وكاالت

وأوضح مسؤول امني ان االجهزة . الحدود المصرية مع قطاع غزة، كانت معدة للتهريب الى القطاع
على شاحنة محملة باألسلحة والمتفجرات، فيما فر المهربون من الشاحنة خالل مطاردة األمنية عثرت 
واضاف أن األسلحة والمتفجرات المضبوطة كان بينها أسلحة آلية، مرجحاً أنها كانت . قوات االمن لهم

إلى أن وأشار . ستذهب إلى غزة عبر األنفاق الحدودية المنتشرة في المنطقة الحدودية بين مصر والقطاع
األجهزة األمنية في منطقة رفح قامت بعدة عمليات تمشيط للمنطقة أسفرت عن اكتشاف وتدمير أربعة 

  .أنفاق حدودية
  24/11/2009الخليج، 

  
  من بضائع وسلع غذائية لقطاع غزة" تهريبة العيد"قوات االمن المصرية تحبط  .53

ي قطاع غزة، أمس االثنين، ان قوات أكدت مصادر فلسطينية ف:  وليد عوض، زهير اندراوس-رام اهللا 
االمن المصرية احبطت تهريب كمية كبيرة من البضائع والسلع الغذائية كانت في طريقها الهالي قطاع 

أحبطت من قبل قوات " تهريبة العيد"وحسب المصادر فان . غزة بمناسبة حلول عيد االضحى المبارك
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عدة للتهريب بين مصر وقطاع غزة المحاصر وقامت االمن المصرية التي اكتشفت عددا من االنفاق الم
  .بتدميرها

  24/11/2009القدس العربي، 
 

 وزير خارجية ألمانيا يعد االستيطان حجر عثرة يعرقل السالم .54
، وذلك قبـل توجهـه      "الدولتين"أكد وزير الخارجية األلماني الجديد جيدو فيسترفيله تأييده لحل          ): أ.ب.د(
ل زيارة له للشرق األوسط بعد توليه مهام منصبه فـي الحكومـة األلمانيـة               ، أمس، في أو   "إسرائيل"لـ

، كما أن للفلسطينيين أيـضا      "الحق في حدود آمنة   "لديها  " إسرائيل"وقال فيسترفيله في برلين إن      . الجديدة
". إسـرائيل "إننا األلمان لدينا مسؤولية خاصة تجـاه        : "، وأضاف "الحق في أن يكون لهم دولتهم الخاصة      "

وفي الوقت نفسه ذكر فيسترفيله أن بالده تعترف بما يسمى بخارطة الطريق التي تـنص علـى تجميـد                   
  .االستيطان

وقال المتحدث باسم الحكومة األلمانية أولريش فيلهيلم في وقت سابق، أمس، إن البناء المعلـن لوحـدات                 
  . ألوسطلعملية السالم في الشرق ا" حجر عثرة كبير"جديدة في القدس يعد بمثابة 

  
24/11/2009الخليج،   

  
  35-نسخة فريدة من المقاتلة اف" إسرائيل"أمريكا تعرض على  .55

 - بالبنتـاجون  35-وهو مسؤول كبير ببرنـامج المقاتلـة اف       -أبلغ جون شريبر    ): رويترز (-واشنطن  
مية القادرة  رويترز يوم االثنين أن شركة لوكهيد مارتن، في الواليات المتحدة، والتي تصنع المقاتلة الهجو             

على تفادي أجهزة الرادار، عرضت إضافة أنظمة وذخائر اسرائيلية الي مقاتلـة امريكيـة جديـدة قيـد            
التصنيع، وقال أنها ستضيف انظمة اسرائيلية الصنع للقيادة والسيطرة واالتصاالت والكمبيـوتر وجمـع              

  .2015بحلول عام " إسرائيل"المعلومات في نسخة فريدة من الطائرة للبيع لـ
وقال شريبر انه باالضافة الى هذا فان اسرائيل سيتاح لها مسار غير مكلف نسبيا للتحديثات في المعدات                 

ويسعى البنتاجون ولوكهيد مارتن الى عقد صـفقة لبيـع          . وبرامج الكمبيوتر الضافة اسلحة في المستقبل     
 مـع خيـار     2012ة المالية    مقاتلة في السن   25 الي اسرائيل التي تخطط مبدئيا لشراء        35-مقاتالت اف 

  . طائرة اخرى50لشراء 
24/11/2009وكالة رويترز،   

  
56. FBI :105ضد يهود في العام الماضي في أميركا1103 جرائم ضد مسلمين و   

 إن الواليات المتحدة شهدت السنة الماضية أكثر        FBIقال مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي      : واشنطن
 مدفوعة بالتحيز لدين أو عرق أو جنس ضد آخر، على أن أكثـر مـن                "كراهية"من تسعة آالف جريمة     

وبحسب األرقام، فإن الجرائم التي طالت مسلمين لم تتجاوز         . نصف تلك الجرائم كانت بخلفيات عنصرية     
 . حاالت1103، في حين سجلت الجرائم النابعة من كراهية ضد اليهود 2008 حاالت عام 105

23/11/2009القدس، فلسطين،   
  

  !!»الصواريخ العبثية«عندما يتباكى البعض على  .57
  ياسر الزعاترة

جميل أن نسمع الذين طالما وصفوا صواريخ القسام بالعبث يتباكون عليها علـى شاشـات الفـضائيات                 
  .، وإن كنا ندرك أن ذلك إنما يتم في سياق تشويه خصم سياسي ال أكثر وال أقل) بعضهم ال زال يفعل(
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ك من طرف حماس في الرد على تلك األصوات ، وقصة وزير داخلية غـزة مـع                 في المقابل ثمة ارتبا   
الذي نفته بعض الفصائل ، ومن ثم نفي كتائب القسام لوجود اتفاق بذلك الشأن ، تؤكـد ذلـك ،         " التوافق"

والسبب أن الرد المقنع والمفحم لن يتوفر بعيدا عن االعتراف بصعوبة ، بل ربما استحالة الجمـع بـين                   
 والمقاومة ، األمر الذي ينطوي بدوره على االعتراف بخطأ االجتهاد الذي دخلت الحركة علـى                السلطة

أساسه االنتخابات في ظل سلطة أوسلو التي صممت لخدمة االحتالل ، ولم يفلح ياسر عرفات في تغييـر             
ليين ،  بوصلتها من خالل انتفاضة األقصى ، وإن لم يجرؤ على حلها وقلب الطاولة في وجـه اإلسـرائي                 

  .وحرمانهم من المزايا األمنية واالقتصادية والسياسة التي تمتعوا بها بعد إنشائها
ثمة جانب مضيء في موقف حماس ، فهي لم تعلن تخليها عن برنامج المقاومة ، وما ساعدها على ذلك                   

 اتجـاه   هو موقف العدو المناهض لها ، والمؤيد للطرف اآلخر الذي أعلن تخليه عن المقاومة وذهب في               
  .تكريس واقع السلطة ـ الدولة بصرف النظر عن مسار المفاوضات

بعد فوزها في االنتخابات بشهور قليلة نفذت حماس عملية الوهم المتبدد الرائعة وغير المسبوقة ، لكـن                 
العملية كانت مكلفة إلى حد كبير ، ال سيما لفرع الحركة في الضفة الغربية الذي تعرض لحملة استهداف                  

  . من االحتالل أكملها المنسجمون معه بعد الحسم العسكري في القطاعبشعة
ما ال ينتبه إليه كثيرون ، ومن ضمنهم مناصرون لحماس ، في سياق تقدير الموقف هو الفرق الكبير بين                   
واقع القطاع وواقع الضفة الغربية ، فهنا في القطاع ال وجود لجيش االحتالل ، وثمة معبر علـى عـالم                    

ما قيل عن إشكاالته ، ويمكن للفصائل أن تتحرك بحرية نسبية في سياق التجيـيش واقتنـاء                 خارجي مه 
السالح ، بينما يبدو ذلك بالغ الصعوبة في الضفة الغربية المستباحة بالكامل من قبل جـيش االحـتالل ،                   

من المعتقلين   في المئة    90وهي االستباحة التي ضربت خاليا المقاومة وكبدتها خسائر كبيرة ، بدليل أن             
  .في سجون االحتالل هم من الضفة الغربية

كل ذلك منح حماس فرصة اإلصرار على برنامج المقاومة بعد دخول السلطة والحسم العسكري ، وهي                
دفعت ثمنا باهظا لقاء ذلك من أبنائها وأنصارها وجماهير شعبها ، وإن سجلت الحرب األخيرة انتـصارا                 

ل عجز االحتالل عن تركيع الشعب الفلسطيني رغم حرب اإلبـادة التـي             معنويا وسياسيا كبيرا من خال    
  .شنها في عملية الرصاص المصبوب

اليوم يعيش القطاع وضعا صعبا ، وأي إطالق للصواريخ سيكون مكلفا للناس ، بينما تحتـاج المقاومـة                  
و مـستحيلة ، مـع      بعض الوقت لكي ترمم قوتها ، أما األهم فهو أن المقاومة خارج سياق الصواريخ تبد              

العلم أن محاوالت عديدة لتكرار عملية الوهم المتبدد لم تنجح ، وإذا كان بوسع أحد أن يتجاوز الـسياج                   
  .األمني ويستهدف جنود االحتالل ، فلن تمنعه حماس

للتذكير ، فالتهدئة الحالية ليست األولى كما يشيع البعض في سياق المناكفة ، فقد قبلت الفصائل وحمـاس        
 ،  2008 ، أي قبل االنتخابات بطلب محمود عباس ، وتكرر ذلك في العام              2005دئة مشابهة في عام     بته

  .لكن العدو لم يلتزم بتعهداته ، فكان رفض التمديد الذي رد عليه اإلسرائيليون بالحرب على القطاع
 كل من يؤيدها ، وليس      أسوأ ما في المشهد القائم هو مزايدة من باعوا المقاومة قوال وفعال ، بل وطاردوا              

فقط من يمارسها ، فهم يتباكون على وقف حماس إلطالق الصواريخ ، ولو أطلقتهـا أو سـكتت علـى                    
إطالقها ورد اإلسرائيليون بقصف القطاع ، لدبوا الصوت وقالوا إن حماس تأخذ الشعب في غزة رهينـة                 

  . ؟،2008ة نهاية العام ألم يقولوا ذلك عندما رفضت تمديد التهدئ. لحساباتها اإلقليمية
 عاما من المفاوضات ، وال يريـدون  18مشهد عبثي من دون شك ، يفضح الكثيرين ممن اعترفوا بفشل  

االعتراف بفشل مشروع أوسلو ومن ضمنه مشروع السلطة ، وبالطبع لكي ال يطالبهم الـشعب بالبـديل                 
  .ممثال في خيار المقاومة

عترف بها عربيا ودوليا بوصفها ممثل الفلسطينيين ، فهـي التـي            المشكلة الحقيقية هي في حركة فتح الم      
يجب أن تأخذ المسار الفلسطيني من جديد نحو التخلي عن برنامج السلطة التابعة لالحتالل بدل الحـديث                 
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حاتم (عن تكريسها بانتخابات جديدة ، وعندها لن تجد من حماس واآلخرين سوى التعاون ، بل التحالف                 
ول ملف القدس في السلطة له رأي مماثل لرأينا حول هـذا الموضـوع ذكـره خـالل                  عبدالقادر ، مسؤ  

  ).محاضرة ألقاها أول أمس في الناصرة
وألن ذلك يبدو مستبعدا في الظرف الراهن ، فإن على حماس أن تبادر إلى قلب الطاولة وعـرض إدارة                   

إعالن مقاومة حتى دحر االحتالل     لقطاع غزة بالتوافق بوصفها منطقة شبه محررة وقاعدة للمقاومة ، مع            
  .دون قيد أو شرط في الضفة الغربية وكل األرض الفلسطينية ، كما حصل في جنوب لبنان
  24/11/2009الدستور، 

  
  من المبكر نعي الـمفاوضات .58

  هاني المصري
رغم أن المفاوضات ماتت منذ زمن طويل، وأن تراجع إدارة اوباما عن وعودها في األشهر األخيـرة ،                  

إعالن ابو مازن عن وصول المفاوضات الى طريق مسدود وعزمه على عـدم الترشـح لالنتخابـات                 و
  .الرئاسية القادمة يدق مسماراً جديداً في نعش المفاوضات، إال أن من المبكر نعيها ودفنها

فالمفاوضات، رغم وصولها الى طريق مسدود منذ زمن طويل، تقف وراءهـا قـوى وأطـراف ودول                 
ة محلية وعربية وإسرائيلية ودولية، وليس من المتوقع أن تنهـار، فالواليـات المتحـدة               ومصالح متعدد 

األميركية وإسرائيل والمجتمع الدولي والدول العربية المعتدلة خصوصاً المرتبطة بمعاهدات سـالم مـع              
  .إسرائيل، وأطراف فلسطينية ال يمكن أن تسمح بانهيار المفاوضات

فاوضات منذ اغتيال اسحق رابين وخـصوصاً بعـد تنـصل الحكومـات             لقد كان من المفترض نعي الم     
اإلسرائيلية الالحقة من تطبيق االلتزامات اإلسرائيلية في اتفاق اوسلو وملحقاته، وتعرضت المفاوضـات             

فقد وصـلت  . ، واندالع انتفاضة األقصى المتحان كبير وصمدت 2000بعد فشل مؤتمر كامب ديفيد عام       
وإعادة االحتالل للضفة الغربية وحصار الرئيس ياسر عرفات واغتياله، ولم يـتم            األمور الى حد الحرب     

نعي المفاوضات، ولكن تم استئنافها بعد سنوات وتحديداً بعد مؤتمر انابوليس، في ظل قيـادة فلـسطينية                 
من الجدير بالذكر أن المفاوضات استؤنفت فـي        . جديدة ومؤمنة بالمفاوضات كخيار وحيد لحل الصراع      

لقد بنت حكومة اولمرت    . مرجعية أسوأ من سابقتها، وأصبحت المفاوضات هي مرجعية المفاوضات        ظل  
، معظمها تم بناؤه والمفاوضات     )2008 - 2005(حوالي عشرة آالف وحدة استيطانية خالل ثالثة أعوام         
  !!مستمرة وسط الحديث عن اقتراب وصولها الى اتفاق

ير من أنصار نهج المفاوضات حياة، لم يستسلموا بعـد، رغـم أن             في هذا السياق نفهم لماذا نجد أن الكث       
 عاماً من المفاوضات لم تحقق شـيئاً ولـوح بالدولـة            18منظّر هذا النهج صائب عريقات اعترف بأن        

  .الواحدة وانهيار السلطة
ة ويتعلق أنصار استمرار المفاوضات رغم الثمن الفادح المترتب عليها بأذيال الرهان على مجيء حكوم             

إسرائيلية مثل حكومة ايهود اولمرت السابقة، وبالحراك الفلسطيني والعربي والدولي واإلسرائيلي الـذي             
نشهده مؤخراً، سواء بالزخم الذي أخذته خطة حكومة سالم فياض أو بإعادة طرح القـضية الفلـسطينية                 

اإلسرائيلية التي تتمحور   على مجلس األمن للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، أو إزاء المبادرات            
" تخريجـات "حول الدولة المؤقتة، رغم أن هذا الحراك جعجعة بال طحين، وال يستهدف سـوى إيجـاد                 

الستئناف المفاوضات، والبحث عن وهم جديد إلشغال الفلسطينيين به، بما يبعدهم عـن خيـار الوحـدة                 
  .والمقاومة الكفيل بتحقيق أهدافهم

رائيلياً ودولياً استئناف المفاوضات وفق الشروط اإلسرائيلية مـع معرفـة أن    فالمطلوب اآلن أميركياً وإس   
، 1967أفقها السياسي األقصى هو إيجاد حل يقوم على إقامة دولة مؤقتة على نص األرض المحتلة عام                 
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بدون القدس والالجئين والحدود، وبدون إزالة المستوطنات مع تقديم وعد بأن تكون هناك دولة دائمة بعد                
  :فالقيادة الفلسطينية مطالبة أن تختار. ترة يتم االتفاق عليهاف

  .إما استئناف المفاوضات بدون حل، بحيث تكون مفاوضات حول المفاوضات الى إشعار آخر
  .أو االستعداد لقبول ما هو مطروح والسعي لتعديله وتطويره قدر اإلمكان

  .ية بشكل جوهريأو اعتماد استراتيجية جديدة تغير قواعد اللعبة السياس
من أراد أن يوافق الفلسطينيون علـى عـرض         ) وهم قلة نافذة  (طبعاً هناك من بين الفلسطينيين والعرب       

، وعرض ايهـود اولمـرت عـام        2001، وعلى مبادرة كلينتون عام      2000باراك في كامب ديفيد عام      
، "اإلمكان أبدع مما كان   ليس ب "، و "إنقاذ ما يمكن إنقاذه   "، على أساس    2009، وعرض نتنياهو عام     2008
والبديل عن المفاوضات أسوأ منها، فالفلسطينيون والعرب منقسمون والعالم         " السياسة هي فن الممكن   "وأن  

  .خاضع للواليات المتحدة األميركية المنحازة كلياً إلسرائيل
 أقـام سـلطة     وهذا البعض هو الذي ال يزال يشيد باتفاق اوسلو ويعتبره بداية للتاريخ الفلسطيني، فهـو              

فلسطينية على أرض فلسطين، وأعاد ثالثمائة ألف فلسطيني من الخارج، ونقل مركز القيادة الفلـسطينية               
والحركة الوطنية من الخارج الى الداخل، وقلل تأثير المحاور العربية واإلقليمية عليهـا، ودحـر خطـة          

ـ        ه الـشرعي الوحيـد وبـالحقوق    إسرائيل الكبرى وأدى الى اعتراف إسرائيل بالشعب الفلسطيني وممثل
  .الفلسطينية

إن العالم اليوم، ليس كما كان سابقاً في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولكنه مختلف كثيـراً عـن         
عالم ما بعد انهيار االتحاد السوفييتي ومنظومته االشتراكية وانهيار التضامن العربي بعد احتالل العـراق      

مختلف عن عالم القطب الواحد وسيطرة      . راق وصوالً الى حصاره ثم احتالله     للكويت ومن ثم هزيمة الع    
المحافظين الجدد على الواليات المتحدة األميركية، وخوضهم الحرب العالمية ضد اإلرهاب بعد أحـداث              

  .، وإطالق يد إسرائيل، وشن الحروب االستباقية، وفي ظل تقسيم العالم ما بين الشر والخير11/9/2001
فبعد إخفاقات الواليات المتحدة األميركية وهـي       . دأنا نشهد تعددية قطبية تؤثر على السياسة الدولية       فقد ب 

. 1929تحت هيمنة المحافظين الجدد، في قيادة العالم، وبعد اندالع أسوأ أزمة مالية عالمية منـذ أزمـة                  
كية باعتماد سياسة تقـوم علـى   جاءت إدارة اوباما التي تحاول إنقاذ دور ومكانة الواليات المتحدة األمير  

كمـا أن   . الشراكة والحوار والتعاون وتقديم الحوافز بدال من االستعالء والغطرسة واالقصاء والحروب          
، ولم تحقق كل أهدافها في حربها األخيـرة  2006إسرائيل لم تعد البعبع، فلم تنتصر في حرب لبنان عام           
يدة للدور اإلسرائيلي، والدول العربية المعتدلة فـي        على غزة، وصعدت إيران ثم تركيا في منافسة متزا        

فالظروف التي اوجـدت اتفـاق      . ورطة متزايدة وسط تزايد مظاهر النقمة والدعوات للتغيير في المنطقة         
اوسلو تغيرت أو هي في طريقها للتغيير، رغم أن أية ظروف سابقة أو الحقة ال تبرر ارتكاب األخطـاء                

  .اق اوسلوالفادحة التي ارتكبت في اتف
رغم نواقص اوسلو إسرائيل تجاوزته كلياً، بحيث لم تعد تعترف سوى بااللتزامات الفلسطينية فـي هـذا                 

فإسـرائيل لـم    . االتفاق وفي خارطة الطريق، أما االلتزامات اإلسرائيلية فتطبيقها اختياري وليس إلزامياً          
. بل تنازل الفلسطينيين عن حق العودة      حتى مقا  1967توافق على االنسحاب وإقامة دولة فلسطينية بحدود        

فهي تريد كل شيء وال تريد أن تعطي الفلسطينيين سوى الفتات، إن من أهم دروس تجربة المفاوضـات                  
  .واالتفاقات ضرورة اعتماد التبادلية في نص أي اتفاق وعند تطبيقه

، فلم تعتـرف إسـرائيل   يكفي أن اتفاق اوسلو اعترفت به الضحية بالجالد بدون ان يعترف بها وبحقوقها     
بالحقوق الفلسطينية خصوصاً بالدولة الفلسطينية بينما اعترفت المنظمة بحق إسرائيل بالوجود، وتعهـدت             
بنبذ العنف واعتماد الوسائل السلمية لحل الصراع، أي التخلي عن المقاومة قبل أن تحقق األهداف التـي                 

  .انطلقت من اجل تحقيقها
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ة الوطنية الفلسطينية الى الوطن أدى الى وضعها رهينة عند إسرائيل بحيـث             كما أن نقل القيادة والحرك    
أصبحت تحركاتها بحاجة الى موافقة إسرائيل، ومواقفها تأخذ بالحسبان قبل اتخاذها وتطبيقها ردة فعـل               

أما السلطة فلم تكن جنين الدولة ومرحلة على طريق إقامتها، وإنما كانت حكما ذاتيا محـدودا،                . إسرائيل
لذلك بدون التمـرد علـى قواعـد العمليـة     . مهمته حماية أمن االحتالل وأريد لها أن تكون مسك الختام       

  .السياسية واتباع استراتيجية كفاحية ال يوجد خالص للفلسطينيين
نعم لقد تراجعت خطة إسرائيل الكبرى، ولكن كل البدائل المفضلة اإلسرائيلية حاليـاً تـصفي القـضية                 

 ألف فلسطيني الى أرض الوطن، وهذا أمر مهم جداً، ولكن           300كما عاد   . تلف أبعادها الفلسطينية من مخ  
ثمن ذلك غال جداً، فباإلضافة الى كل ما سبق لقد أدى اتفاق اوسلو وما تبعه من تطورات الى فلـسطنة                    

ض، الصراع وفك التالحم الفلسطيني العربي، والى تحييد العالم وإظهار الصراع وكأنه نزاع علـى األر              
ولم يعد يبقى لحله سوى مجرد تفاصيل يمكن أن يتم االتفاق عليها من خـالل المفاوضـات الفلـسطينية                   
اإلسرائيلية التي ممنوع ان يتدخل لحلها المجتمع الدولي رغم أن القضية الفلسطينية نشأت كقضية دولية،               

 أو طرفاً يـستطيع التـدخل       وحتى الواليات المتحدة األميركية المسموح لها أن تكون مسهال وليس راعياً          
  !!الفاعل بحيث يفرض االتفاق على الطرفين

فالمفاوضات يمكـن أن    . لم يكن الخالف الفلسطيني الداخلي سابقاً، وال هو حالياً، حول مبدأ المفاوضات           
تكون وسيلة كفاحية إذا كانت جزءاً من استراتيجية كفاحية، اما إذا كانت هي االسـتراتيجية، وأصـبحت      

 للحفاظ على بقاء السلطة والمصالح التي أوجدتها، فإنها تكون مفاوضات عبثية يجـب الـتخلص                طريقاً
  .منها، بدون التخلص من السلطة بالضرورة، بل يجب إعادة النظر بشكل ووظائف السلطة

إن السياسة هي فن أفضل الممكنات، وهذا يجعل االستراتيجية المطلوبة عليها ان تهدف أساساً الى إعادة                
  :العتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني بحيث تجمعا

ما بين المفاوضات المثمرة، التي تقوم على تحديد مرجعية واضحة وملزمة تقر الحقوق المقرة في               : أوالً
القانون الدولي والشرعية الدولية وتسعى للتفاوض حول تحقيقها، وليس حولها، وتستند الـى دور دولـي            

حقيقية لضمان نجاح المفاوضات بالتوصل الى اتفاق سالم نهائي وتنفيذه          فاعل، وتحظى بضمانات دولية     
  .عبر جداول زمنية قصيرة

وما بين المقاومة المشروعة والمثمرة التي تستند الى القانون الدولي والـى اسـتراتيجية سياسـية                : ثانياً
  .يوتخضع للمصلحة الوطنية وتحافظ على عدالة القضية الفلسطينية وتفوقها األخالق

وتتضمن إعادة السلطة الى مكانها الطبيعي، بوصفها أداة من ادوات البرنامج الوطني، ومرجعيتهـا            : ثالثاً
المنظمة، ودورها هو تلبية االحتياجات المعيشية والمباشرة ألهل الضفة والقطاع بعيداً عـن لعـب دور                

 دولـة فلـسطينية مـستقلة       سياسي، وبحيث تكون مجرد مرحلة مؤقتة على طريق إنهاء االحتالل وإقامة          
  . وعاصمتها القدس1967وذات سيادة على حدود 

 24/11/2009األيام، فلسطين، 
  

  خارطة طريق رام اهللا نحو إقامة الدولة .59
 ديفيد أغناتيوس

عند النظر إلى هذه المدينة، يمكنك تخيل الصورة التي قد تصبح عليها دولة فلسطينية في يوم من األيام 
الشوارع نظيفة وتنتشر مشروعات التشييد والبناء : ن بهذا األمر بالجدية الالزمة إزاءهحال التزام المعنيي

ويمكن للزائر معاينة مبان سكنية جديدة . في كل اتجاه ويصطف الجنود الفلسطينيون على جوانب الطرق
  .ومصارف وشركات سمسرة وتوكيالت لسيارات فارهة، بل ونواد صحية
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حتى العناصر المتشددة من . ، حسبما يروق لإلسرائيليين القول»لواقعالحقائق على أرض ا«هذه هي 
اإلسرائيليين، بما فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتفقون في الرأي على أن قوات األمن الفلسطينية 

  .شهدت تحسنا حقيقيا
سا على أرضها، وكذلك ففي الوقت الذي تشهد فيه رام اهللا تقدما ملمو: بيد أنه هنا تحديدا تكمن المأساة

عمد نتنياهو الحذر إلى . بعض مدن الضفة الغربية األخرى، بلغت عملية السالم حافة االنهيار تقريبا
إبطاء خطواته، بينما شرع رئيس السلطة الفلسطينية المحبط، محمود عباس، في الحديث عن الرحيل عن 

  .حياء المفاوضاتمنصبه، وحرصت إدارة أوباما على شحذ طاقاتها في محاولة إل
لكن بدال من . إنها ذات قصة الشرق األوسط القديمة المثيرة لخيبة األمل التي تدور حول الفرص المهدرة

من جانبي، لدي مقترح مستقى . االنسحاب، يتعين على الواليات المتحدة تقديم دفعة قوية للعملية برمتها
يام مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين من زيارتي لهذه المدينة ومحادثات أجريتها طيلة عدة أ

عليكم االحتذاء بحذو سالم فياض، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية والرجل الذي يرجع إليه : وأميركيين
كان فياض قد صاغ خطة لفترة انتقالية لمدة عامين نحو . الفضل األكبر وراء التحول الكبير في رام اهللا

 إقرار هذا الهدف عالنية، والدعوة لبداية فورية للمفاوضات حول وينبغي على واشنطن. إقامة الدولة
 .التفاصيل

ونظم مؤتمرا على مدار » معهد بروكنغز«بـ» مركز سابان«من ناحيته، قال مارتن إنديك، الذي يترأس 
فياض فريد من نوعه، لكن خطته ال يمكن «إن : ثالثة أيام في القدس لمناقشة قضايا أميركية ـ إسرائيلية

  .»ن تصبح مستدامة من دون عملية سياسيةأ
ربما ترفض إسرائيل بعض جوانب خطة بناء الدولة التي اقترحها فياض، لكن ليس هذا ما ترمي إليه 

في الحقيقة تعد هذه الخطة بديال أفضل من المقترح األخير الذي تقدم به حلفاء عباس . المفاوضات
نية، األمر الذي رفضه نتنياهو، وعن حق، باعتباره خطوة ويقضي إعالن األمم المتحدة بقيام دولة فلسطي

ومن المؤكد كذلك أنها بديل أفضل من ترك المشكلة تتفاقم، األمر الذي ال يخدم سوى مصالح . انفرادية
  .حماس، الجماعة المتطرفة المسيطرة على غزة

وتعد خطته، التي . »دولةإن ما ينصب عليه تركيزنا اآلن االستعداد إلقامة ال«: من ناحيته، قال فياض
نشرت منذ ثالثة شهور، خالصة البيانات المتعلقة بالمهام الواجب تنفيذها الصادرة عن كل وزارة على 

يتمثل هدفنا في ضمان أنه في غضون عامين يحظى «: وأضاف. حدة من أجل توفير الخدمات الحكومية
 .»الشعب الفلسطيني بمؤسسات قوية فاعلة

إال . ر بعيد المنال، بالنظر إلى ما تشتهر به السلطة الفلسطينية من فساد وانعدام فاعليةربما يبدو هذا األم
، شرع في تبديل مسار هذا التاريخ من سوء »صندوق النقد الدولي«أن فياض، المسؤول السابق لدى 

ي حدوث وقد أسهمت إعادة تنظيمه الخدمات العامة في الضفة الغربية ف. اإلدارة نحو االتجاه المعاكس
، بينما يعتقد فياض أن المعدل الحقيقي ربما يصل إلى %7رسميا، ينمو االقتصاد بمعدل . ازدهار هنا

11.% 
 نقطة تفتيش في الضفة 42 من بين إجمالي 28من جانبهم، ساعد اإلسرائيليون االقتصاد من خالل إزالة 

لى األسواق بالنسبة للشركات التجارية لكن بإمكانهم فعل المزيد لتيسير حركة التنقل والوصول إ. الغربية
  .وال شك أن التنمية االقتصادية خيار أقل تكلفة عن االعتماد على القوات اإلسرائيلية. في الضفة الغربية

تكمن قصة النجاح الكبرى التي حققها فياض ـ والتي أثارت دهشة اإلسرائيليين البالغة ـ في الجانب 
، كانت عناصر مدججة بالسالح تجوب شوارع الضفة 2007ء عام عندما تولى رئاسة الوزرا. األمني

وجاء فياض ليصر على أن حكومته ستبني احتكارا للقوة، بمساعدة الواليات . الغربية كيفما حال لها
من جانبها، مولت الواليات المتحدة . وبالفعل، قدم نتائج ملموسة ترتبت على ذلك. المتحدة وإسرائيل
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أما اإلسرائيليون، . 2011ندي، مع خطط لتدريب عدة آالف آخرين بحلول عام  ج2000تدريب أكثر من 
 .فبعد تردد في البداية، تخلوا للحكومة الفلسطينية عن المسؤولية عن مدن الضفة الغربية

وعلى اإلسرائيليين التحلي بالذكاء والسعي لالستفادة من هذا النجاح من خالل تقليص غاراتها داخل 
في الوقت الحاضر، عادة ما يحتاج الفلسطينيون إلى . اق مسؤولية القوات الفلسطينيةالمدن وتوسيع نط

وقد أخبرني مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أنه . تصريح إسرائيلي لالنتقال إلى خارج المدن الكبرى
يقول على استعداد للسماح للقوات الفلسطينية بالعمل بدرجة أكبر داخل القرى والمناطق الريفية، خطوة 

  .فياض إنها ستمنح الفلسطينيين األمل في إنهاء االحتالل في نهاية األمر
. لكن على القارئ أال يسيء فهم مقالي، فال تزال األوضاع في الضفة الغربية سيئة وكارثية في غزة
 إذا. وسيكون فياض محظوظا حال تمكنه من االلتزام بالجدول الزمني الممتد لعامين لبناء مؤسسات فاعلة

إال أنه في . عجز عن تقديم نتائج ملموسة، ال ينبغي على اإلسرائيليين حينها اتخاذ خطوات نحو األمام
حقيقة األمر يعد برنامجه بصيص األمل الوحيد الذي أراه في المشهد الفوضوي الفلسطيني، مما يجعله 

  .جديرا بالدعم األميركي
 "واشنطن بوست"

  23/11/2009الشرق األوسط، 
  

  قات الزمن الفلسطيني الرديءمن مفار .60
  عريب الرنتاوي

تواجه حماس مع فصائل المقاومة وأذرعتها العسكرية في غزة ، ما سبق لفتح أن واجهته مـع حمـاس                   
  .وكتائب القسام ، لكأنه كُتًب على الفصيلين الفلسطينيين الكبيرين أن يشربا من الكأس المرة ذاتها

ـ  آلن بين وزير الداخلية في الحكومة المقالة والناطقين باسـمها مـن    الدائر ا " حوار الصواريخ "والمتتبع ل
جهة ، والمتحدثين الكثر باسم الفصائل واألذرع واألجنحة والكتائب من جهة ثانية ، يستذكر على الفور ،                 

المقاومـة  "حوارا مماثال جرى في أزمنة أخرى ، ومن مواقع مختلفة ، يومها كانت حماس تتحدث عـن            
فيما فتح والناطقون باسمها يفضلون إخضاع المقاومة لحسابات السياسة ، يومها كانـت             " غير المشروطة 

مـن  ) الجهاد على سبيل المثال   (حماس تسخر من فكرة اإلجماع حول المقاومة ، واليوم تسخر الفصائل            
" المـصلحة الوطنيـة العليـا     "الفكرة ذاتها وإن جرت على ألسنة قادة حماس ، يومها أشهرت فتح سيف              

من دون أن تقنع حماس بقبول هذا المنطق أو الرضوخ له ، اليوم تستل              " حاجة الشعب اللتقاط األنفاس   "و
إلى ) واالستهجان(حماس سيوف فتح القديمة وأوراقها ، فيما الفصائل األخرى تنظر بعين الشك والريبة              

  .مواقف الحركة وحكومتها المقالة ووزارة داخليتها
يني وسخرياته ، أن فتح عجزت في السابق عن إقناع بعض أجنحتها وأذرعتها             من مفارقات الزمن الفلسط   

العسكرية بقبول جنوحها للتهدئة ، خرجت كتائب األقصى ، وبتشجيع من حماس وحلفائها الفلـسطينيين               
واإلقليميين ، عن الخط العام لحركة فتح ، اليوم تخرج كتائب القسام ذاتها ، وتعبر على لـسان النـاطق                    

عن رفضها جمع السالح وتسليمه أو االلتزام بما قيل ويقال عن هدنات            ) أبو يحيى على ما أظن     (باسمها
  .وتجميد إطالق صواريخ وغيرها

، فشر البلية يـأبى إال أن يـضحكنا ،          ) نصف المصيبة (وليت المفارقات والسخريات تقف عند هذا الحد        
الحكومة ورئيس الوزراء ، وتتساوق مع نهـج        من صناديق   " تتمول"حتى في هذا المقام ، والفصائل التي        
، وال تبدي ما يتخطى النقـد الخجـول المتـردد           " المفاوضات حياة "السلطة السياسي القائم على نظرية      

لمواقف السلطة والحكومة والمنظمة ، وتلتزم صمت القبور فيما خص المقاومة في الـضفة أو     ) بالمفرق(
 اهللا أفخر البدالت والقمصات المنشّاة بإحكام ، هـذه الفـصائل            ضد مستوطناتها ، ويرتدي قادتها في رام      

عليهـا ، وقـد     " يزاود"مغايرا ، يتخطى حماس و    " سياسيا وكفاحيا "بالذات ، تتبنى في قطاع غزة ، نهجا         
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وخرجت كتائبها وملثموها في استعراضات قوة في اآلونة        " تجميد إطالق الصواريخ  "أعلنت تباعا رفضها    
فصائلية ، تعصى على التأويل والتفـسير       " شيزوفرينيا"ا أمام وطنين وشرطين تاريخيين و     األخيرة ، لكأنن  

  .والعالج
أو " المدرسـة العباسـية   "و" المفاوضات حيـاة  "خالصة األمر ، أن المأزق الذي يعتصر رام اهللا وخيار           

ة ، فالتهدئة التـي     في قطاع غز  " الخيار المقاوم "في العمل السياسي الفلسطيني ، يعتصر أيضا        " الفياضية"
ستكمل عامها األول بعد شهر ، مرشحة ألن تكون سببا في تشققات وانقسامات فصائلية داخل المعـسكر                 
الواحد في قطاع غزة ، بدءا بالشرخ الشاقولي بين حماس والجهاد ، والذي لم يستطع النـاطقون باسـم                   

 من خيار التفاوض وعملية السالم ، ال        ما تبقى "الطرفين إخفاءه ، كما أن أسئلة الشارع الفلسطيني حول          
  ".ما تبقى من خيار المقاومة"توازيها من حيث حدتها وسخونتها سوى األسئلة المتعلقة بـ

 من  - كما هو االستنتاج المنطقي      -وأسوأ ما في األمر ، أن إحساس الجانبين باشتداد المأزق ال يقربهما             
دا عن بعضها البعض ، فما زلنا على ما يبـدو فـي             بعضهما البعض ، بل يدفعهما للبحث عن حلول بعي        

قبل الجنوح لخيار الحوار والمصالحة والوحدة ، الـسلطة         " تجميع أوراق القوة  "و" عض األصابع "مرحلة  
قفزت إلى األمام نحو نيويورك ومجلس األمن ، مصعدة خطابها المنـاهض لحمـاس والمـصمم علـى                

 صوب صفقة شاليط ، علّها تكسبها زخما شعبيا يمكنها من           ، وحماس في المقابل ، تغذ الخطى      " شيطنتها"
ولوج عتبات الحوار بصورة أقوى أو يؤهلها لتقديم نفسها للمجتمع الدولي كجزء من الحل ، بعد أن ظل                  

  .ينظر إليها كجزء من المشكلة
 ال ضرر وال اعتراض على التوجه المدروس والحكيم لمجلس األمن واألمم المتحدة ومنظمـات حقـوق               
اإلنسان ، الضرر واالعتراض في عدم فعل ذلك ، بل ونجدها مناسبة هنا للتشديد علـى وجـوب فـتح                    
جبهات عريضة مع اإلسرائيليين في جنيف والهاي ونيويورك وكل ساحة ومحفل ، وال ضرر أو ضرار                

كانـت  في إتمام صفقة شاليط ، فالعبء الناجم عن أسر هذا الجندي ناءت به الجبال ، وكلفة احتجـازه                    
باهظة على الشعب الفلسطيني ، كما أن ال ضرر وال ضرار من التهدئـة وترشـيد المقاومـة وتجميـد                    

 األرباح والخسائر بميزان من ذهب،      الصواريخ وإخضاع كل هذا وذاك لمفهوم المصلحة العليا ، وتوزين         
ن التوجـه   ، واالعتراض كل االعتراض ، في أن تصبح هذه التوجهات بديال ع           لكن الضرر كل الضرر   

  .للحوار وطرقا التفافية لتخطي استحقاقات المصالحة والوحدة
  24/11/2009الدستور، 
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