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 الزهار يبحث مع قادة حماس في دمشق عرضا إسرائيليا جديدا بشأن صفقة تبادل األسرى .1

 مصادر مطلعة كشفت أمس، أن وفـد حركـة   ، أنالقاهرة من، 25/11/2009يدة، الكويت،  الجرذكرت  
في سورية برئاسة   ' حماس'بقيادة محمود الزهار قد غادر القاهرة إلى دمشق، ليطلع قيادة حركة            ' حماس'

رئيس المكتب السياسي خالد مشعل على تفاصيل العرض اإلسرائيلي، إلتمام صفقة تبادل األسرى بـين               
لجانبين، وبيان ما إذا كانت هذه الشروط تتوافق مع الشروط التي وضعتها الفـصائل اآلسـرة للجنـدي         ا

في القاهرة تطرقت إلى المصالحة الفلـسطينية       ' حماس'وقالت المصادر، إن مباحثات وفد      . جلعاد شاليط 
من ' فتح' حركة   وطلب مصر من الحركة التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها            

  . أجل إنهاء االنقسام الفلسطيني
' حماس'ومن المنتظر أن تستقبل القاهرة بعد إجازة عيد األضحى المبارك وفداً رفيع المستوى من حركة                

برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبومرزوق، في محاولة إلنجاز اتفاق شاليط استكماال              
بقيادة الزهار، والذي ضم عدداً من قادة الداخل ومـنهم مـسؤولون فـي              ' حماس'لمباحثات أجراها وفد    

  ).أبو محمد(الجناح العسكري للحركة يتقدمهم أحمد الجعبري 
مصر سلمت الزهار، ، أن القاهرةمن صالح جمعة  عن، 25/11/2009الشرق األوسط، وأضافت 

ا العرض إلى قيادة الحركة في عرضا إسرائيليا جديدا بشأن عملية تبادل األسرى، ونقل بدوره هذ
 .العاصمة السورية دمشق وفي مقدمتهم خالد مشعل

إن الزهار والوفد » الشرق األوسط«وقالت مصادر مطلعة على االتصاالت المصرية مع حماس لـ 
المرافق له غادروا القاهرة أمس، متوجهين إلى دمشق، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين التقوا خاللها 

وقالت مصادر فلسطينية تحدثت لـ . صفقة شاليطلين المصريين وبحثوا معهم تفاصيل مع المسؤو
إن الزهار سيبحث مع قيادة حماس في دمشق برئاسة مشعل، العرض «في القاهرة » الشرق األوسط«
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اإلسرائيلي، وإذا توافق هذا العرض مع الشروط التي وضعتها الفصائل اآلسرة للجندي، سيتم الموافقة 
 .»والعكس صحيحعليه، 

مصادر مطلعة في حركة ، أن  القاهرة منجيهان الحسيني عن، 25/11/2009الحياة، ونشرت 
، وجود اتجاهين في صفوف قيادة الحركة التي يجتمع في دمشق جناحاها »الحياة«كشفت لـ » حماس«

ني في الداخلي والخارجي التخاذ موقف نهائي من العرض اإلسرائيلي الذي طرحه الوسيط األلما
  .في قطاع غزة قبل يومين» حماس«مفاوضات تبادل األسرى ارنست أورالو على قيادة 

. »الساعات األربع والعشرين المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة إلى إنجاز الصفقة«وأوضحت المصادر أن 
ما تطرحه إسرائيل اآلن هو إطالق سراح أسماء من أصحاب المحكوميات «إن » الحياة«وقالت لـ 

عالية للمرة األولى، لكنها ترفض حتى مبدأ اإلفراج عن بعض األسماء تحت أي صيغة، حتى ولو ال
إبراهيم حامد وعبداهللا البرغوثي » حماس«، مشيرة إلى أن القياديين في »باإلبعاد من األراضي الفلسطينية

  . بين هذه األسماء
 أسيراً، لكن على 70فض إطالق سراح هناك بالفعل تقدماً في الصفقة ألن إسرائيل كانت تر«ورأت أن 

رغم ذلك هناك أطراف في الحركة متمسكة بضرورة إطالق جميع األسماء المدرجة في القائمة التي 
قدمناها، بينما هناك موقف آخر يتبناه البعض يرى أن إطالق سراح أسماء ذات محكوميات عالية يجب 

  . »كن للحركة الحصول على كل شيءأخذه في االعتبار، وأن ما يجري هو مفاوضات، وال يم
عقب وصول قيادات ) في دمشق(االجتماعات المكثفة التي سيشهدها المكتب السياسي «واعتبرت أن 

الحركة، ستكون حاسمة في اتخاذ قرار القبول بالعرض اإلسرائيلي أو رفضه باعتبار أنه ال يلبي مطالب 
وأضافت أن . »ماء المطروحة في القائمةالحركة، والتمسك بموقفها في إطالق سراح جميع األس

 .»االجتماع سيشهد نقاشات ومداوالت، وال بد من الخروج بنتيجة«
  

  حيال عملية السالم" ال يفعل شيئا في الوقت الحاضر "أوباما: عباس .2
الرئيس الفلسطيني ، أن وكاالت األنباء نقالً عن بوينس ايرسمن  25/11/2009الدستور، نشرت 

 إلنعاش"  في الوقت الحاضرال يفعل شيئاً "أوباما باراك األميركي نظيره أنبر محمود عباس اعت
. األرجنتينية الفلسطينية، وذلك في مقابلة نشرت أمس في صحيفة كالرين اإلسرائيليةمفاوضات السالم 

 إلىس  عباوأشار".  يؤدي دورا اكبر في المستقبلأنوآمل ..  استئناف عملية السالمإلىلكنه دعانا "وتابع 
 لكي تحترم القانون الدولي إسرائيل تضغط على أنينتظرون من الواليات المتحدة " الفلسطينيين أن

 من اإلسرائيليين، الضغط على أمرينيمكنهم فعل " الرئيس الفلسطيني وأضاف". وتطبق خارطة الطريق
  ".1967 ما بعد حدود إلىاجل وقف االستيطان، والموافقة على االنسحاب 

قال إن مبدأ األرض مقابل   الرئيس عباس، أنبوينس آيرسمن  24/11/2009وكالة وفا، وأضافت 
، "إسرائيل"السالم الذي يؤمن به المجتمع الدولي، يعني عدم شرعية الضم أحادي الجانب للقدس من قبل 

الثاء  الثوأضاف في كلمة ألقاها في البرلمان األرجنتيني، يوم .وعدم شرعية االستيطان بأشكاله كافة
، أنه ال يمكن في عصرنا الراهن أن يسود مفهوم الحق للقوة، وال يمكن أن يترسخ السالم 24/11

العالمي إذا كان هنالك مقياسين وميزانين في تطبيق القانون الدولي، منوهاً إلى أن العودة إلى المفاوضات 
أن حل الدولتين وأن رفض هذين تتطلب التزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف االستيطان وقبول المرجعية بش

 .االلتزامين يعني مفاوضات عبثية فعالً
  

  تقويض الشرعيةوحماس مستعدة للتحالف مع الشيطان إلضعاف السلطة : عبد ربه .3
 اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه حركة حماس باالستعداد :رام اهللا

لتحقيق هدفها الرئيسي في إضعاف السلطة الوطنية وتقويض الشرعية الفلسطينية، " الشيطان"للتحالف مع 
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 هذا الهدف الذي تعمل من اجل تحقيقه حماس التي أوقفت المقاومة وال تريد المصالحة أنباعتبار 
  .وترفض الدخول في العملية السياسية

 تعتبرها رجسا من فإنها حماس  لم تتم معإذاالمفاوضات  "إنوقال عبد ربه في تصريحات صحافية أمس 
 تخريب إلىال هم لحماس سوى الهجوم على السلطة الوطنية والسعي  "أن، مؤكدا "عمل الشيطان

  ".الشرعية الوطنية باعتبار ذلك قضيتها المركزية
أن السلطة الوطنية هي ذراع وامتداد لمنظمة التحرير ومؤسساتها وبالتالي فان قيادة : "أضاف عبد ربه

 لحماية الشرعية بما في ذلك شرعية السلطة والرئاسة والحكومة وغيرها اإلجراءاتمة ستأخذ كل المنظ
وأوضح أن هذه القضايا ستكون مطروحة على جدول أعمال المجلس المركزي للمنظمة  ".من المؤسسات

ا بما فيها  ديسمبر المقبل في رام اهللا، لبحث جملة من القضاي/ كانون األول15المقرر عقد اجتماعه في 
موضوع عدم رغبة الرئيس محمود عباس في الترشح لالنتخابات المقبلة والحفاظ على الشرعية وحمايتها 

  .من محاوالت القرصنة
  25/11/2009المستقبل، 

  
  فتتح المؤتمر الدولي لنصرة األسرى في أريحافياض ي .4

رئيس الحكومة ، أن ن منتصر حمدا،رام اهللانقالً عن مراسلها في  25/11/2009الخليج، نشرت 
سالم فياض، أكد أمس، أنه ال يكاد يخلو بيت في األراضي الفلسطينية المحتلة لم .الفلسطينية االنتقالية د

  .يتعرض أحد أفراده لالعتقال لدى سلطات االحتالل
وأعلن فياض خالل كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي األول من نوعه لنصرة قضية األسرى في 

، أن السلطة الفلسطينية ترمي من وراء عقد أريحااالحتالل الذي يعقد على مدى يومين في مدينة سجون 
  . حشد الدعم الدولي لإلقرار بحقوق األسرى ومكانتهم كأسرى حربإلىهذا المؤتمر 

 منهم ما يقارب ثالثة عشر ألف ،1967 ألف فلسطيني وعربي تم اعتقالهم منذ 760وأكد أن ما يزيد عن 
 ألف طفل، في انتهاك واضح التفاقية حماية الطفولة، في حين ما زال آالف األسرى 25ة، وحوالي أسير

 ومركز تحقيق  ومعتقالً سجنا23ًحتى اليوم يقبعون في سجون االحتالل، موزعين على أكثر من 
  .وتوقيف، ويعيشون ظروفا قاسية جداً

، بينهم  عاما15ًسلو، منهم من مضى على اعتقاله  معتقلين قبل اتفاقية أو أسيرا327ً وجود إلىكما أشار 
 أمضوا أكثر من ربع قرن، إضافة  أسيرا12ً، منهم  عاما20ً أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 107
  . طفالً دون سن الثامنة عشرة، وألف وخمسمائة حالة مرضية العديد منهم في حالة خطيرة337 إلى

ق اإلنسان إلى تحمل المسؤولية، والتحرك الفوري والجاد ودعا فياض المجتمع الدولي ومنظمات حقو
 أسير بعد 200بقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدا استشهاد أكثر من " إسرائيل"إللزام 

  .االعتقال بسبب اإلهمال الطبي أو التعذيب أو القتل العمد
 هذا المؤتمر يمثل خطوة بالغة األهمية وحسب وزير شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع، فإن عقد

 مشاركة خبراء وحقوقيين أن" الخليج"ـوأوضح ل .في إعادة تفعيل قضية األسرى على المستوى الدولي
 تتحقق أندوليين في المؤتمر، تساهم في إعطاء بعد قانوني دولي مهم لهذا المؤتمر والنتائج التي يمكن 

  .في ختام أعماله
فياض ، أن سالم وكاالتوالبرهوم جرايسي نقالً عن مراسلها  25/11/2009، الغد، األردنوأضافت 

 وبصورة فورية كمقدمة إلطالق "إسرائيل"دعا إلى إطالق سراح القيادات الفلسطينية المعتقلين لدى 
سراح جميع األسرى دون تمييز أو شروط، مؤكداً موقف السلطة الفلسطينية بأنه لن يكون هناك اتفاق 

  . دون إطالق سراحهم جميعاً"إسرائيل"نهائي مع 
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 وفي 1967يونيو عام / أن إنهاء االحتالل عن كامل األرضي الفلسطينية منذ حزيران"وذكر فياض 
القلب منها مدينة القدس الشرقية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عليها يشكالن مفتاح السالم واألمن 

  ".واالستقرار في المنطقة
  

 اب اإلسالميين من مؤتمر حول األسرىاستبعاد النو .5
االستثناء المتعمد لهم ولكافة " أكد متحدث باسم النواب اإلسالميين في الضفة الغربية :الضفة الغربية

قيادات ومفكري االتجاه اإلسالمي من قبل وزارة األسرى في رام اهللا من الدعوة لحضور المؤتمر الدولي 
وأكد النواب اإلسالميون في الضفة  ".والمشاركة في فعالياتهحول قضية األسرى في سجون االحتالل 

وزارة األسرى في رام اهللا تعمدت "الغربية في تصريح صحفي مكتوب وصل السبيل نسخة منه أن 
تغييب رموز الشرعية الفلسطينية على الرغم من أنهم جميعا قد خاضوا التجربة االعتقالية وعاشوا هموم 

يلها ودقائقها، بل تبوأ الكثيرون منهم مواقع قيادية في الحركة األسيرة وقدموا الحركة األسيرة بكل تفاص
 ".وما زالوا يقدمون خدمات هامة لقضية األسرى في األوساط المحلية والمحافل الدولية

وكان المؤتمر الدولي األول قد انعقد حول األسرى الفلسطينيين داخل السجون اإلسرائيلية في مدينة أريحا 
 شخصية دولية وحقوقية، كما حضر المؤتمر العديد من 40ضفة الغربية، بمشاركة أكثر من في ال

 .األسرى المحررين ومؤسسات حقوق اإلنسان
 25/11/2009السبيل، األردن، 

  
   موقوف في غزةمائةتقرر اإلفراج عن المقالة الحكومة  .6

 اإلفراج عن مئة معتقل أمني أعلنت مصادر رسمية أن الحكومة الفلسطينية قررت :صفاوكالة  –غزة 
أن القرار يأتي كمكرمة من رئيس الوزراء " صفا"وأوضحت المصادر لوكالة  .ومدني خالل األيام القادمة

  .إسماعيل هنية بمناسبة عيد األضحى المبارك
  25/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  حماس ترفض نفي أسرى يطلقهم االحتالل  .7

الت حركة حماس ان العقدة االبرز في التفاوض غير المباشـر           ق: )وكاالت(،   برهوم جرايسي  - عواصم
مع االحتالل اإلسرائيلي حول صفقة تبادل األسرى هي إصرار المحتل على نفي بعض األسرى خـارج                
وطنهم، بينما سعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الى خفض توقعات نجاح الـصفقة التـي                

  .يلية في تأكيد اقتراب موعد ابرامهاتطابقت مصادر فلسطينية وإسرائ
ليس هناك حتى االن موافقة على الشرط اإلسرائيلي من قبل الجانـب            "وأكد قيادي في حماس من دمشق،       

  .، موضحا أن مشكلة عدد األسرى الذين تنوي إسرائيل اإلفراج عنهم قد حلت"الفلسطيني
إلسرائيلي جلعاد شاليط ، الذي تأسـره       وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن صفقة إطالق سراح الجندى ا         

 أسيرا فلـسطينيا ، سـتتم       1450المقاومة الفلسطينية منذ ثالثة أعوام ونصف العام مقابل إطالق سراح           
  .خالل الساعات القليلة المقبلة

المستقلة نشرتها أمس عن األسباب التـى       " المصري اليوم "وكشفت هذه المصادر فى تصريحات لصحيفة       
سرائيل وحماس للتسريع بتنفيذ الصفقة قبل نهاية العام الجـارى، موضـحة أن الوسـيط               دفعت كال من إ   

األلماني المتواجد حالياً في القاهرة نجح بالتنسيق مع المفاوضين المصريين في إنجاز العقبة األخيرة من               
لطخـة  أيـديهم م  " فلسطينيا، بدعوى أن     70الصفقة، التي تمثلت في اعتراض إسرائيل على اإلفراج عن          

  ".بدماء اإلسرائيليين
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وقالت المصادر إن المفاوضين نجحوا فى إقناع حماس بوضع أسماء بديلة ووافقت عليهـا إسـرائيل ،                 
زوجة مروان البرغوثي   " فدوى"غيرت كثيراً فى قائمتها األساسية، مما دعا إلى قدوم          " حماس"مؤكدة أن   

زوجها ما يزال في القائمة المعدلة التـى تـسلمتها          إلى القاهرة على وجه السرعة للتأكد مما إذا كان اسم           
  .إسرائيل أم ال

  25/11/2009الغد، األردن، 
  

  دعوة مصرية للجنة الوفاق لبحث المصالحة: لجنة الوفاق والمصالحة .8
أعلن أمين سر لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية إياد السراج أن مصر وجهت دعوة للجنة لزيارة  :غزة

 في موضوع المصالحة الوطنية، فيما قال ممثل الشخصيات المستقلة ياسر الوادية إن القاهرة بغية البحث
وأكد الوادية أن  .الجهود واالتصاالت مستمرة مع مصر النجاز المصالحة بعد إجازة عيد األضحى

اتصاالت تجري مع مصر الستئناف الجهود إلتمام التوقيع على وثيقة المصالحة المصرية كما هي بعد 
 عيد األضحى، وسيتم البحث أيضا عن ترتيبات وآليات وضمانات تنفيذ اتفاق المصالحة على إجازة

  .ارض الواقع
  25/11/2009الخليج، 

  
   مفوضية لالنتخابات لمواجهة حماسبإنشاءفتح تعزز جبهتها الداخلية  .9

حركة استحدثت   أن ال   في رام اهللا   أعلن مسؤول في حركة فتح    :  وكاالت األنباء  - رام اهللا    -بوينس ايرس   
مفوضية جديدة لالنتخابات استعدادا إلجراء االنتخابات العامة، داعياً لتشكيل تيار موحد لفصائل منظمـة              

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض االنتخابات فيها محمد المدني، في            . التحرير الفلسطينية 
ليا اسـتعداداتها لالنتخابـات الرئاسـية       بيان صحفي، إن الحركة باشرت وعبر أعلى أطرها الحركية الع         

  .والتشريعية وذلك رغم عدم تحديد موعدها
أن الطريق األقصر إلنهاء االنقسام وإعادة اللحمة بين الضفة وغزة يـتم بـإجراء االنتخابـات       "وأضاف  

عن االنتخابات استحقاق دستوري وقانوني يعبر من خاللها الشعب الفلسطيني          "وتابع  ". العامة في موعدها  
إرادته الحرة وبشكل ديمقراطي وحضاري ويختار الشعب من خاللها من يشاء ممثال عنه ومفوضا مـن                

  ".قبله
إدراكا وإيمانا منها بأهمية االنتخابات     "وأشار إلى أهمية استحداث مفوضية االنتخابات في فتح ألول مرة           

ركية والتي كان آخرهـا المـؤتمر       والديمقراطية التي طبقتها الحركة على نفسها من خالل مؤتمراتها الح         
وأكد المدني ضرورة تشكيل جبهة انتخابية عريضة ضمن تحالف وطني يمثل كافـة فـصائل               ". السادس

الستمرار التيار الوطني الفلسطيني في قيـادة العمـل         "منظمة التحرير الفلسطينية والشخصيات الوطنية      
  ".السياسي والبرلماني والمحلي
كـي  " بالتوقيع على ورقة المصالحة الفلسطينية التي تمت برعاية مـصرية            وطالب المدني حركة حماس   

يتسنى للفلسطينيين من خالل الوحدة مجابهة التحديات المفروضة عليهم من خالل الضغط علـى القيـادة                
  ".للقبول بحلول ال تلبي الحد األدنى فلسطينياً

  25/11/2009الدستور، 
  

  سرى بمسؤوليٍة وطنيٍة بعيدٍة عن الحزبيةحماس تتعامل مع ملف األ: حمدان أسامة .10
أكد أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان، أن حركته وضعت شروطًا مشرفة إلتمام صفقة               : دمشق

األسرى مع االحتالل، وتعاملت مع هذا الملف بمسؤولية وطنية بعيدة عن الحزبية، داعيا إلى إعادة بنـاء      
  .تسوية إلى مشروع مقاومة شاملالمشروع الوطني وتحويله من مشروع 
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" المركز الثقافي الفلـسطيني   "في  ) 11-24(جاء حديث حمدان خالل محاضرة ألقاها مساء اليوم الثالثاء          
الحملة األهلية  "، و "واجب"الذي يقيمه تجمع العودة الفلسطيني      "أسبوع التضامن مع فلسطين   "ضمن فعاليات   

  ".م2009 العربية السورية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة
األول يتعلـق   : إن الجدوى منها أساسية في جـانبين      : "تحدث حمدان عن ملف المصالحة الفلسطينية قائالً      

بالخيار الوطني الفلسطيني المبني على قاعدة التحرير والعودة، والثاني أنه ليس خيار الشعب الفلـسطيني               
  ".ن يحرر أرضه ويعود إليهاإقامة الدولة بأية كيفية، بل إن خياره الحقيقي أ

، "المقاومة هي من أطلقت الحوار ودعت إليه؛ حيث إنها جزء من التحمـل العملـي للمـسؤولية                : "وقال
كان باإلمكان نعت الطرف اآلخر بشتى النعوت كما نسمع منه، وبعدها تسهل القطيعة، لكننـا               : "وأضاف

  ".نريد توحيد الشعب الفلسطيني
قلة األجندة األمريكية والصهيونية الحوار الفلسطيني؛ حيث كان الطـرف اآلخـر            عر"وشدد حمدان على    

، وبرفض اإلدارة األمريكيـة،     "الرباعية الدولية "يتحجج بمناقضة ما تم الوصول إليه من اتفاقيات شروطَ          
 ال يمكن تجاهله" إسرائيلي"أو أنه مطلب."  

ويد القدس لم تكن سهلةً لوال وجود تسوية قيدت يـد           إن عملية ته  : "وفيما يخص ملف القدس، قال حمدان     
وضع القدس اليوم أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل توقيـع اتفاقيـة             "، مشيرا إلى أن     "المقاومة الفلسطينية 

  ".هدفٌ سياسي بحتٌ" االستيطان"، وإن الهدف األساسي من توسيع "أوسلو"
في مـأزق، وإن المـأزق لـدى الواليـات المتحـدة       المقاومة تواجه صعوبات وليست     "وأكد حمدان أن    

عبر مأزقها في العراق وأفغاستان وأزمتها االقتصادية       " إسرائيل"األمريكية التي مهمتها الحفاظ على أمن       
  ".الداخلية

، مؤكـدا   "تفعيل المقاومة، خاصة أن العدو ال يفهم إال لغة القوة         "وختم حمدان حديثه مشددا على ضرورة       
 ".ر الشعب الفلسطيني في الخارج واستعادة دور األمة في نصرة القضية الفلسطينيةاستعادة دو"

  25/11/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  نيابة االحتالل ترفض إخراج سعدات من العزل االنفرادي .11
للجبهـة  رفضها طلباً تقدم به األمين العـام        " اإلسرائيلية"أعلنت النيابة العامة     : منتصر حمدان  -رام اهللا   

بـزعم ان   " اإلسرائيلي"الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات باخراجه من الحبس االنفرادي في السجن            
  .سعدات قد يصدر أوامر في حال اخراجه من العزل بتنفيذ عمليات عسكرية

، أمـس،   "اإلسـرائيلية "ان النيابة قدمت ردها على طلب سعدات إلى المحكمة العليا           " يو بي آي  "وذكرت  
عت في ردها ان سعدات سيحاول تمرير تعليمات وأوامر إلى نشطاء في الجبهة الشعبية حتـى مـن                  واد

داخل السجن وأنه كان ضالعاً في تمرير توجيهات من داخل سجن السلطة في أريحا الذي كان محتجـزاً                  
  .فيه قبل اقتحامه واعتقال سعدات ورفاقه

  25/11/2009الخليج، 
  

  د مصري الستئناف الحوار بعد عطلة عيد األضحىال يوجد أي موع: زيدان صالح .12
أكد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عدم وجود أي موعد مـصري               :حسن جبر 

أن مـصر   " األيام"وأكد زيدان لـ     .الستئناف الحوار الوطني الشامل في القاهرة بعد عطلة عيد األضحى         
قاهرة وبحث الورقة المصرية، نافيا بذلك ما تردد مـؤخراً مـن            لم توجه دعوات للفصائل لاللتقاء في ال      

  .معلومات حول لقاء فصائلي شامل في القاهرة
 25/11/2009األيام، فلسطين، 
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  تبادل لألسرى وال يستبعد الفشل نتنياهو ينفي التوصل إلى صفقة .13
ن ال توجد صفقة، تبادل حتى اآل« أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس أنه : أسعد تلحمي-الناصرة 

، مضيفاً أنه في حال تم التوصل إليها فستطرح » وال أعرف إذا ما كانت ستتحقق مع حماسسرىألل
. »ولن نتخلى عن نقاش عام حول الصفقة ولن نقوم بإقرارها في غفلة«على طاولة الحكومة للحسم، 

ال يزال غير واضح ما الذي يحدث في «ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عنه قوله في اجتماع مغلق إنه 
وال جدوى من . هذه األمور ستتضح مع مرور الوقت... الجانب اآلخر في ما يتعلق بالمطالب المختلفة

الشروع في نقاش نظري طالما ليس واضحاً ما الذي سيقترحه الجانب اآلخر وما الذي يمكننا أن نوافق 
  .»عليه

  25/11/2009الحياة، 
  

   حول صفقة شاليط اتفاق يبون جدا من قر: اليعازربن  .14
قال بنيامين بن اليعازر وزير التجارة والصناعة الذاعة الجيش االسرائيلي :  وكاالت-ضياء الكحلوت

اعتقد اننا قريبون جدا من اتفاق "التي اجرت اتصاال هاتفيا معه في تركيا حيث يقوم بزيارة رسمية 
باهظ جدا لكني اعتقد ان الحكومة ) لالتفاق( دفعه ان الثمن الذي يتعين"واضاف الوزير".تبادل

وسيثبت هذا االتفاق لكل االمهات في اسرائيل اننا لسنا مستعدين للتخلي عن . ستوافق عليه) االسرائيلية(
ال احد بامكانه الحديث عن استسالم اسرائيلي "من جهة اخرى قال بن اليعازر ان ". اي جندي من جنودنا

وكرر بن اليعازر، تأييده االفراج، في اطار ".الن واجبنا هو اعادة جلعاد الى البيت) بشأن هذا االتفاق(
  ) فتح(اتفاق تبادل، عن مروان البرغوثي القيادي في حركة 

اإلسرائيلية أمس إن غالبية وزراء االحتالل سيصوتون لصالح " معاريف" في السياق نفسه قالت صحيفة 
الل في حال عرضت للتصويت على الكنيست اإلسرائيلي أو على صفقة تبادل األسرى بين حماس واالحت

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤالء الوزراء سيصوتون بصالح إنجاز صفقة تبادل . الحكومة للبت بأمرها
  .األسرى على شكلها الحالي وكما عرضتها وسائل اإلعالم العربية والغربية دون أي تغيير فيها

 25/11/2009العرب، قطر، 
  

  "حزب اهللا" و"إسرائيل"أّي صدام بين  ك يحّمل الحكومة اللبنانية نتائجبارا .15
هدد وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك لبنان وحكومته أمس، وقـال إن كافـة األجهـزة                : يو بي أي  

قال باراك خالل لقاء مـع       و ".حزب اهللا "اللبنانية ستتحمل نتائج أي صدام عسكري قد يقع بين إسرائيل و          
لن نوافق على معادلة تكون بموجبها دولة عـضو فـي           "سلطات محلية في شمال إسرائيل أمس،       رؤساء  

، " ألف صاروخ ولديها أعـضاء فـي البرلمـان ووزراء          40األمم المتحدة وفي داخلها ميليشيا بحوزتها       
  ". تائج، وكافة األجهزة اللبنانية ستتحمل الن"حزب اهللا"حكومة لبنان مسؤولة عن أي صدام وليس "واعتبر 

  25/11/2009المستقبل، 
  

   في اونغوال"إسرائيل"لـسفيرا " مثلّي"تعيين  .16
 قررت وزارة الخارجية االسرائيلية تعيين لوطي سفيرا لها في انغوال على ان يصلها مصحوبا               -تل ابيب 

 ".بزوجته"
ية االسـرائيلية   االسرائيلية ان لجنة التعيينات العليا في وزارة الخارج       " يديعوت احرونوت "وقالت صحيفة   

التي يقف على رأسها نائب وزير الخارجية داني ايلون قررت تعيين اللوطي المصرح بهويته الجنـسية                
وسيصل السفير الجديد فـور      .سفيرا في جمهورية انغوال   )  عاما 44(علنا يتسحاق ينوكا البالغ من العمر       

البـالغ مـن    " ميكي غولديـشتاين  "وجته  مصادقة بنيامين نتنياهو على تعينيه الى مكان عمله الجديد مع ز          
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وهو مهاجر قديم وصل اسرائيل من بريطانيا ويعتبر ناشطا كبيرا في منظمة الـدفاع              )  عاما 44( العمر
الخاصة باللوطيين  " البيت المفتوح " عن حقوق اللوطيين والسحاقيات في اسرائيل ويعمل كمدير لمؤسسة          

  .في القدس
تيازات والحقوق التي تحصل عليها زوجات السفراء العاديين وذلـك          وقررت اللجنة منح ميكي كافة االم     

بوصفه زوجة السفير رغم كونه ذكرا ولم تعترف المؤسسة الدينية والمدنية االسرائيلية حتى االن بزواج               
 .المثليين

 25/11/2009القدس، فلسطين، 
 

    ويفرج عن عدد منهم.. االحتالل يمارس التفتيش العاري بحق األسرى .17
ـ             :فة الغربية الض سـجن النقـب    " إدارة"ـأفادت اللجنة اإلعالمية العليا ألسرى حماس أن مـا تـسمي ب

الصحراوي قامت في اليومين الماضيين بحملة تفتيش واستفزازات واسعة في كافة أقسام السجن بإجبـار               
الـت فـي    وق .األسرى على التفتيش العاري قبل نقلهم من قسم إلى آخر ومن ثم تفتيش القسم المستهدف              

إن اإلهمال الذي تمارسه إدارة السجن في توفير المواد لألسـرى لمواجهـة الـشتاء               :" تصريح صحفي 
 في أقسام السجن المختلفة لم تمنعها من رفع وتيرة استفزازاتها اليوميـة بـالتفتيش والتعـرض                 القارص

  ".لألسرى باإلهانة والعبث في أغراضهم الشخصية وتدمير العديد منها
يتعرضون منذ أكثر من أسبوع للتفتيش      " ريمون"و" نفحة"لسياق، أكدت اللجنة أن أسرى سجني       وفي ذات ا  

السجنين تقوم بشبح األسرى ليال لساعات طويلة في البـرد    " إدارة" ساعة يوميا، مشيرة إلى أن       22طوال  
القارس بحجة التفتيش والعد.  

قـضاء الخليـل   " بيت أوال"سراح رئيس بلدية من ناحية ثانية، أكدت اللجنة، أن سلطات االحتالل أطلقت     
بالضفة الغربية المحتلة األسير حماد العملة، بعد انقضاء اعتقاله اإلداري الذي استمر لعامين ليكمل أكثر               

من بلدة جيوس قضاء قلقيلية     " مراد القدومي "وكذلك تم إطالق سراح األسير       .  سنوات في السجون   7من  
من بلدة بدرس قضاء رام اهللا، واألسير أحمد غياظة         " معين عوض "ألسير   سنوات من االعتقال، وا    5بعد  

  .من بلدة نحالين قضاء بيت لحم، وذلك بعد انقضاء محكومياتهم
25/11/2009صحيفة فلسطين،   

  
 "الباردنهر  " مبنى في150بدء صب اإلسمنت في الرزمة األولى لـ: لبنان .18

 في مخيمي األهالي على أمسفي بيان مقتضب وزعته أعلنت وكالة االونروا : عمر ابراهيم -البارد 
، والذي كان مقرراً األولى من مخيم نهر البارد صب الباطون في الرزمة أعمالالبداوي والبارد عن بدء 

 االول الذي يلي عيد االضحى المبارك الستكمال اعمال األسبوعوفق بيانات سابقة ان يبدأ مباشرة بعد 
وشكل القرار مفاجأة . تقوم به مديرية اآلثار العامة في المنطقة المشار إليهاالمسح الجيوفيزيائي الذي 

للمتابعين للملف الذين وضعوه في خانة التسهيالت التي اعطيت وساهم التوافق السياسي والضغط الدولي 
 .. ألبناء البارد عشية عيد االضحى المبارك» عيدية«في تقريب موعد اإلعمار وتقديمه كـ

ان الشركة الملتزمة تنفيذ االشغال ستبدأ اليوم صب الباطون في القسم االول من "مصادر وأفادت ال
 لتسهيل االعمال، بعد ان أنهت مديرية اآلثار العمل أقسامالرزمة االولى التي تم تقسيمها الى خمسة 

 . "فيها
 سكنية ومخزنا،  وحدة668 مبنى يضم 150أن الرزمة األولى ستشمل بناء "وتشير المصادر عينها إلى 

  . "أقصىعلى ان ينتهي العمل فيها في مهلة زمنية ال تتعدى عشرة اشهر كحد 
 أنه كان من المفترض ان تتم المباشرة بالرزمة الثانية بعد االنتهاء من الرزمة إلىوتشير المعلومات 

مة الثانية في  مناقصة للرزإجراء، وسوف تعلن االونروا عن األعمال، لكن هناك توجها لتسريع األولى
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 تشمل الرزمة أن المقبل، وهذا االمر سيساهم في اختصار الكثير من الوقت، على األسبوعغضون 
 .  مبنى تضم نحو ألف وحدة سكنية ومخزناً تجاريا235ًالثانية بناء 

25/11/2009السفير،   
  

 ندوة قانونية حول عمل الفلسطينيين: لبنان .19
واقع عمل الالجئين الفلسطينيين بين " في لبنان أمس ندوة بعنوان عقدت لجنة عمل الالجئين الفلسطينيين
 . "كراون بالزا"، بحضور عدد من القضاة والمحامين في فندق "القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية

وإذ تم التشديد على أن اللجنة في لبنان تضم فعاليات أساسية في بيئة عمل الالجئين الفلسطينيين، وتهدف 
تعزيز القدرات الرامية الى اتخاذ قرارات موضوعية وموثوق بها، تستند الى جمع المعلومات الى 

وإجراء البحوث بشأن عمل الالجئين الفلسطينيين، فقد تحدث في الجلسة االفتتاحية رئيس لجنة عمل 
  . الالجئين الفلسطينيين في لبنان السفير سمير خوري

ظهار الوضع القانوني المتعلق بعمل الالجئين الفلسطينيين من إ"ولفت خوري إلى أن الندوة تهدف إلى 
جهة، وتسليط الضوء على ما التزم به لبنان في المعاهدات الدولية التي أبرمها واقع قانون العمل اللبناني 

 . "من جهة أخرى
تي نحن بصدد الدراسة القانونية ال"وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، السفير خليل مكاوي، إن 

وتحدث المدير العام لشؤون األونروا، . »مناقشتها تشخص إشكالية عمل الالجئين وتقترح الحلول لها
دور األونروا في مساعدة الالجئين الفلسطينيين في لبنان من أجل الوصول الى نظام "روجيه ديفيس، عن 

 . "األجنبياقتصادي أكثر ليبيرالية، وعدم مقارنة العامل الفلسطيني بالعامل 
عمل الالجئين الفلسطينيين في القوانين اللبنانية بين النص واالجتهاد "وتمحورت الجلسة األولى حول 

التزامات لبنان الدولية وسبل التوفيق بينها وبين قانون "، وطرح في الجلسة الثانية موضوع "والتطبيق
 . "العمل والعمال اللبناني

25/11/2009السفير،   
  

  االت احتجاجية في صندوق القدس احتجاجا على إدارتهاستق: واشنطن .20
قدم ثالثة من أعضاء مجلس إدارة صندوق القدس للثقافة والتنمية االجتماعيـة،            :  محمد سعد  -واشنطن  

والمركز الفلسطيني التابع له، استقاالتهم أخيراً على خلفية اتهامهم لرئيس مجلس اإلدارة، صبحي علـي،               
 الخاصة بتسيير شؤون الصندوق والمركز، وخصوصاً في أعقاب قراره تعيـين            بالتفرد باتخاذ القرارات  

يوسف منير مديراً تنفيذياً للصندوق والمركز، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في أوساط الجالية العربيـة                
والفلسطينية بسبب بعض كتابات منير في الصحافة األميركية، التي دعا فيها إلى البنـاء العمـودي فـي                  

  ."النمو الطبيعي"مستوطنات اليهودية في الضفة الغربية الستيعاب ما يسمى ال
25/11/2009األخبار،   

  
  حملة إماراتية توزع هدايا آلالف األطفال الفلسطينيين بمناسبة العيد .21

مهرجاناً ترفيهياً في حرم " حملة سالم يا صغار"نظمت مبادرة الشارقة لدعم اطفال فلسطين  :الشارقة
 طفال من 3150جاح الوطنية، لتوزيع هدايا خاصة باالطفال شملت خالل الحفل االول جامعة الن

  .محافظتي نابلس وسلفيت، وتشتمل الهدية على حقيبة ومطرة مياه صحية مدرسية والوان وكراس رسم
 طفال 3150في نابلس وسلفيت، ان التوزيع سيستفيد منه " حملة سالم يا صغار"وقال مازن عواد منسق 

منوهاً بأن أيام الفرح . ين على المناطق الجغرافية في نابلس وسلفيت وحسب احتياج الرياضموزع
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 طفل موزعين على 17500ستستمر وتتواصل خالل أيام عيد االضحى المبارك وستصل الى أكثر من 
  .جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة

25/11/2009الخليج،   
  

 جرائم االحتالل في األقصىمؤتمر صحفي في القدس يكشف بالصور  .22
أمس مؤتمرا صحافيا في فندق " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"عقدت :  حامد اغبارية-القدس المحتلة

بمدينة القدس حول اعتداءات االحتالل على المسجد األقصى، وأبعاد قرارات اإلبعاد التي " اإلمبسادور"
 .لفلسطيني والقدسصدرت بحق مجموعة من المرابطين فيه من أهل الداخل ا

وكشفت المؤسسة في المؤتمر المنعقد ألول مرة، صورا ومقاطع فيديو عن أداء اليهود لطقوس دينية 
وتلمودية داخل المسجد األقصى وممارسات غير الئقة للسياح األجانب داخله، وتصريحات يهودية 

 . لحراس المسجد األقصىمصورة تدعو إلى تقسيم المسجد األقصى، إضافة إلى شهادات مصورة وموثقة
وتطرق المؤتمر الصحفي الى قيام االحتالل بإصدار قرارات عسكرية تمنع نشطاء وقيادات وشخصيات 
اعتبارية من القدس ومن الداخل الفلسطيني، من دخول المسجد األقصى ألشهر، خاصة ممن شاركوا في 

وتخلل المؤتمر كلمات للعديد من  .االعتكاف والنشاطات األخيرة المناصرة للمسجد األقصى المبارك
 .الشخصيات الوطنية واإلسالمية

25/11/2009السبيل، األردن،   
  

  قرار عسكري إسرائيلي يحظر دخول حاتم عبد القادر للمسجد األقصى .23
أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، االثنين، قراراً بحظر دخول حاتم عبد القادر : القدس المحتلة

، للمسجد األقصى والبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، أو "فتح"لحركة عضو المجلس الثوري 
  .االقتراب منه لمسافة مائة وخمسين مترا ولمدة ستة أشهر

24/11/2009قدس برس،   
  

 مصور فلسطيني يفوز بجائزة ثاني أفضل مصور تلفزيوني عالمياً .24
" روري بيك"الم عبر مسابقة فاز مصور صحفي فلسطيني بجائزة ثاني أفضل مصور في الع: غزة

  .، في العاصمة البريطانية لندن)19/11(العالمية، التي جرت يوم الخميس الماضي 
محمود العجرمي بالجائزة عن " ميديا جروب"وقد حصل المصور الصحفي في المجموعة اإلعالمية 

" األونروا"طينيين تصويره مشاهد قصف مدرسة بيت الهيا التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلس
بقنابل الفسفور األبيض، والتي كانت ملجأ لمدنيين فلسطينيين تركوا بيوتهم خالل الحرب األخيرة على 

  .قطاع غزة
24/11/2009قدس برس،   

  
 أبو فاعور وزير دولة للعالقات اللبنانية الفلسطينية : لبنان .25

لحكومة المكلف سعد الحريري على علمت السفير أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان توافق ورئيس ا
ومن  .إناطة ملف العالقات اللبنانية الفلسطينية بوزير الدولة عضو اللقاء الديموقراطي وائل أبو فاعور

المقرر أن يصار إلى إصدار مرسوم بهذا الخصوص في وقت الحق، بحيث تصبح مسؤولية إدارة الملف 
  تتولى هيئات أخرى أبرزها لجنة الحوار اللبناني من الناحية السياسية في عهدة أبو فاعور، فيما 
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الفلسطيني الجانب التقني للعالقة ومديرية شؤون الالجئين في وزارة الداخلية الشق المتعلق باألحوال 
 .الشخصية

25/11/2009السفير،   
  

  من قرية الغجراإلسرائيليلم تتسلم ردا بشأن االنسحاب يونيفل ال .26
  أن تكون قـد تـسلمت رداً  أمس لقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان رسمياً  نفت قيادة ا   : بترا –بيروت  
وقال مدير الشؤون المدنيـة والـسياسية للقـوات         .  بشأن االنسحاب من قرية الغجر     "إسرائيل" من   رسمياً

الدولية ميلوش شتروغر خالل حفل إطالق الموقع الرسمي للقوات الدولية على االنترنت إن قيادة القوات               
 مسألة االنـسحاب    أن  علماً األمردولية لم تتسلم أي رد ونأمل الحصول على رد سريع يتضمن تحقيق             ال

 إن  وأضـاف .  اللبنانية األراضي باالنسحاب من    إسرائيل يلزم   1701ليست موضوعا للنقاش الن القرار      
 الجانـب    وضـمان  اإلسـرائيلي  الخرق   إنهاء القوات الدولية بشأن االنسحاب من الغجر يتضمن         اقتراح

 . لسكان الغجراإلنساني
25/11/2009الرأي، األردن،   

 
  انتهت" إسرائيل"األزمة في العالقات مع : وزير الخارجية التركي .27

، أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قال أن األزمة 24/11/2009 بي بي سي، ذكرت الـ
وكان داود أوغلو يتحدث عقب اجتماع في .  انتهتقد" إسرائيل"األخيرة التي انتابت العالقات بين بالده و

أنقرة مع وزير التجارة االسرائيلي بنيامين بن اليعازر الذي يعد أرفع مسؤول اسرائيلى يزور تركيا منذ 
  .أكثر من عام

وشارك الوزير اإلسرائيلي في اجتماع للجنة االقتصادية المشتركة بين البلدين مؤكدا أن بالده ترغب في 
  .عالقات مع تركيا في المجاالت السياسية واالستراتيجية واالقتصاديةتدعيم ال

من جهته، قال وزير الدفاع التركي وجدي غونول، الذي مثل بالده في اللجنة، إن تركيا تنظر الى 
وأعلن غونول أن ". تعميق الروابط الثنائية وتنميتها"وتريد " في سياق مستديم" "إسرائيل"عالقاتها مع 

  .سرائيلي ايهود باراك سيزور تركيا خالل شهر، كما افادت وكالة انباء االناضولنظيره اال
وكان بن اليعازر قد أكد عقب محادثاته االثنين مع كبار المسؤولين في أنقرة أن تركيا يمكنها القيام مجددا 

  ".إسرائيل"بدور الوساطة بين سورية و
 على إمكانية استئناف الوساطة التركية بين دمشق وتل "إسرائيل"وقال المسؤولون األتراك إنهم اتفقوا مع 

  .أبيب بهدف استئناف محادثات السالم بينهما
. أن تثبت رغبتها في السالم" إسرائيل"، أن غول قال إن على 25/11/2009 الخليج، وأضافت صحيفة

اً وقد تحصل وفلسطين، ولكنه قد يكون مخادع" إسرائيل"يوجد حالياً نوع من الهدوء بين "وأضاف 
  ".تطورات غير مرغوب فيها في المستقبل

  .من االستمرار في سياسة االستيطان، داعياً إلى إعادة النظر في هذه السياسة" إسرائيل"وحذر 
  

  قرب إنجاز صفقة األسرى والدور المصري فيهالقاء بين مبارك وعمر سليمان ل .28
عقد الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، اجتماعاً مع رئيس االستخبارات :  جيهان الحسيني-القاهرة 

قرب إنجاز صفقة األسرى والدور "عمر سليمان في مقر الرئاسة، ربطته مصادر فلسطينية مطلعة بـ
س أكدت وكانت مصادر موثوقة في حما". المصري فيها وترتيبات محددة ستقوم بها مصر تمهيداً لذلك

". مصر سيكون لها دور رئيس ومهم، خصوصاً أنها بذلت جهوداً حثيثة في ملف األسرى"، أن "الحياة"لـ
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مصر هي التي ستتسلم الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة غلعاد شاليت من حماس في حال "وقالت إن 
  ".قبيل إبرام الصفقةإنجاز الصفقة، لتسليمه لإلسرائيليين، لذلك هناك حاجة إلى إعداد مصري جيد 

  25/11/2009الحياة، 
  

  توافق تام بين مبارك وثاباتيرو في شأن تحريك عملية السالم في الشرق األوسط .29
أجرى الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، جلسة محادثات مع رئيس وزراء إسبانيا خوسيه : القاهرة

اللها من أجل الدفع بعملية السالم بين لويس ثاباتيرو ركزت على األطر المشتركة التي يمكن العمل من خ
بين البلدين خصوصاً في ما يتعلق " توافق كامل"وأكدت مصادر مسؤولة وجود . الفلسطينيين وإسرائيل

وأشارت إلى أن الجانبين أكدا . بالقضايا الدولية المهمة وفي مقدمتها عملية السالم في الشرق األوسط
الفلسطينيين وضرورة التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة خالل المحادثات ضرورة اإلقرار بحقوق 
وأوضحت أن مصر وإسبانيا تلعبان دوراً مهماً الستئناف . عاصمتها القدس وفقاً للقرارات الدولية

المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي خصوصاً في ضوء رئاسة إسبانيا االتحاد األوروبي في 
  .ير المقبلينا/ كانون الثاني

  25/11/2009الحياة، 
  

  "في األضحى ال ننسى األقصى"يدشن حملة " األطباء العرب" .30
في األضحى ال ننسى "أعلنت لجنة القدس باتحاد األطباء العرب عن إطالق حملة تحت شعار : القاهرة
خططات ، بهدف تذكير األمة العربية واإلسالمية بالمخاطر التي تتهدد المسجد األقصى والم"األقصى

وقال . الصهيونية لهدمه أو تقسيمه عبر األنفاق تحته واالقتحامات المتتالية والتي زاد معدلها مؤخراً
جمال عبد السالم مقرر اللجنة إن االتحاد سيقوم بنشر الحملة عبر الرسائل اإللكترونية ورسائل .د

مة بالربط اإللهي بين المسجدين الهواتف المحمولة والفيس بوك والمجموعات البريدية وغيرها لتذكير األ
وطالب أبناء األمة وناشطيها بأن يجعلوا شعار الحملة رسائل تهنئة خالل األيام . الحرام واألقصى

  .المقبلة
  25/11/2009الخليج، 

   
  الفلسطينية-ضبط طن من المتفجرات في شاحنة قرب الحدود المصرية  .31

 محملة بقرابة طن من المواد المتفجرة، قرب تمكنت أجهزة األمن المصرية، أمس، من ضبط شاحنة
وقالت . ، خالل مرورها على نقطة أمنية)شمال بوابة صالح الدين( الفلسطينية -الحدود المصرية 

مصادر مطلعة، أنه تم ضبط عدد من قطع السالح اآللي في الشاحنة، بعد القبض عليها إثر مالحقتها، 
الشاحنة كانت في : "وأضافت. ط األمنية، بصحبة شخصينبعد محاولة سائقها الفرار من إحدى النقا

 ".طريقها للتهريب إلى غزة عبر األنفاق
  25/11/2009القبس، 

  
  إلى وقف االستيطان" إسرائيل" تدعو المتحدةاألمم  .32

أبدى معظم أعضاء مجلس األمن الدولي خالل جلسة مغلقـة عقـدوها أمـس              :  سامر رزق  -نيويورك  
انـسداد أفـق   "، قلقهم العميق من جـراء       "شرق األوسط والقضية الفسطينية   الحالة في ال  "خصصت لبحث   

واعتبـر القـائم    . الى وقف االسـتيطان   " إسرائيل"داعين  "  اإلسرائيلية -استئناف المفاوضات الفلسطينية  
نية حقيقية من األطراف    "باألعمال األميركي في األمم المتحدة أليخاندرو وولف أن تحقيق تقدم يحتاج الى             

وفـي  ". القائم على تحقيق السالم   "، مؤكداً دعم واشنطن لتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس          "عنيينالم



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1622:         العدد       25/11/2009ربعاء األ :التاريخ

وبـرغم أن   . يهدد السالم واألمن وال يمكـن تجاهلـه       "شأن غزة قال وولف إن ما تقوم به حركة حماس           
ن عدم دخول مـواد   يدعو الى فتح المعابر، إال أنه يدعو أيضاً الى إنشاء نظام مراقبة يضم           1860القرار  

  ". محظورة الى غزة
25/11/2009المستقبل،   

  
  تقرير أممي يدعو إللغاء نظام التصاريح داخل األراضي الفلسطينية .33

إلى إلغاء نظام التصاريح المتعلقة     " إسرائيل" دعا مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية        : بترا –نيويورك  
 وأضاف إن اتخاذ المزيـد مـن التـدابير          .ء المستوطنات بالحركة داخل االراضي الفلسطينية ووقف بنا     

الرامية إلى إعادة سيطرة الفلسطينيين على الضفة الغربية باتت مطلوبة من أجل إحراز تقدم بشأن الوفاء                
بااللتزامات بموجب القانون الدولي لضمان االحتياجات اإلنسانية لألشخاص تحت االحتالل بما في ذلـك              

  .السكن والصحة والتعليمحرية الحركة والعمل و
25/11/2009الرأي، األردن،   

  
  التطورات في المفاوضات إلطالق سراح شاليط إيجابية: كوشنير .34

فـي المفاوضـات    " إيجابي"تحدث وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أمس، عن تطور          ): أ ف ب  (
أعتقـد أن التطـورات فـي        "وقال للصحافيين . الجارية إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط      

أعتقـد أن  "وقال . وحركة حماس" إسرائيل"مشيراً إلى الئحة يجري التداول بها بين ". المفاوضات إيجابية 
  ". ومنذ ذلك الوقت واألمور تبدو في اتجاه إيجابي... حماس قامت بتصحيح الالئحة

25/11/2009األخبار،   
  

  ليت؟ نتنياهو، اآلن، على ثمن تحرير شاوافقلماذا  .35
  عكيفا الدار

أكان من الضروري   . لماذا اآلن فقط؟ سيثار هذا السؤال بعد ان يعود جلعاد شاليت الى بيته بسالم             : سؤال
مـن  . ستطلق جلعاد قبل زمن طويل    " حماس"ان يظل الجندي الشاب في األسر سنين؟ بالثمن نفسه كانت           

  الذي يربح اليوم من الصفقة ومن يخسر؟
: ، بال تردد  "الشاباك"برغ، الذي كان مستشار الشؤون الفلسطينية لثالثة من رؤساء          ماتي شتاين . يجيب الد 
برئاسة محمود عباس، والرابحة الكبرى هي ايران والخاسرة الكبـرى          " فتح"، والخاسرة   "حماس"الرابحة  

  .هي دولة اسرائيل
ن اخالل بنسبة القوى يمكن وكان يجب فعل ذلك دو   : "يؤكد شتاينبرغ، الذي أيد طول الوقت اطالق شاليت       

توقع منذ زمن أن يسحب رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع، ايهود           ". عند الفلسطينيين لمصلحة حماس   
زعم في اجتماع مغلق عقد قبل اسبوعين فـي  . باراك، ورقة شاليت في لحظة أزمة في المسيرة السياسية   

  ".حماس"صالح استمرار إدارته ازاء ل" فتح"شفاييم انهما تخليا عن محاولة حل النزاع بمشاركة 
سيفضي الى استقالة محمود عباس، فـوراً، او ربمـا          " حماس"تنبأ شتاينبرغ بأن اطالق مئات من أسرى        

وقدر ان األزمة حول تصريح عباس بانه لن ينافس لوالية اخـرى،            . الى نقض عرى السلطة الفلسطينية    
مـا  . على تنفيذ صـفقة شـاليت     " حماس"ود، سيحث   وتأجيل االنتخابات وطريق المسيرة السياسية المسد     

مروان البرغوثي مـن قبـل مطلـوب    " فتح"ينقص فقط هو ان تشتمل الصفقة على احتضان بطل شباب       
  .خالد مشعل، في القصر الرئاسي في دمشق" الموساد"

". اسحم"و" فتح"في مقابلة صحافية مع البرغوثي نشرت، االسبوع الماضي، تحدث مادحاً المصالحة بين             
  . الى بيوتهم1948 تدعو الى عودة الجئي 2006التي بادر اليها في العام " وثيقة االسرى"ان 
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يقترح ان يضم الى سؤال لماذا قررت الحكومة االن خاصة دفع الثمن سؤال لماذا تقـرر اسـرائيل االن              
العناوين الصحافية؟ مـا    خاصة تسليم اللبنانيين قرية الغجر؟ لماذا اآلن خاصة يعيدون القناة السورية الى             

سبب ان نتنياهو قرر اآلن خاصة إحياء المواجهة مع الرئيس اوباما حول شرقي القدس؟ وجوابه هو من                 
  .اجل صرف االنتباه عن مراسم دفن الشريك في تسوية الدولتين، ال أقل من ذلك

  ألم يعلم نتنياهو؟
س؟ قبل اسابيع معدودة قرأ بنيامين نتنيـاهو        لماذا ال يحدثون البتة رئيس الحكومة حول ما يحدث في القد          

ما عالقته بالعقارات   . في الصحيفة عن خطة بناء شقق لليهود في نطاق فندق شيبرد في حي الشيخ جراح              
بعد ذلك أشاع أحد ما بين المراسلين الصحافيين اشاعة بانه ينوي زيارة النفق الجديـد الـذي        . في القدس 

 في حين كان الحديث يدور عن قلة من مساعديه في مطعم في حـي               حفرته رابطة العاد في حي سلوان،     
المنطقة فـي   " الشاباك"انى له ان يعرف لماذا أغلق رجال أمن         . مدينة داود، وهو االسم اليهودي لسلوان     

 900الظهيرة؟ وهنا مرة اخرى، في قضية غيلو، سمع رئيس الحكومة عن خطة بموجبها يبنى في الحي                 
  ".يديعوت احرونوت"اسل شقة اخرى من سؤال مر

حسب تقارير مكتب رئيس الوزراء نفسه، كان سبب اهتمام الصحافي شمعون شيفر بالبناء فـي غيلـو                 
تقريراً طلبه المبعوث االميركي، جورج ميتشل، من اسحاق مولخو، مبعوث نتنياهو، ان يؤجـل بحـث                

هذا الحد قد سلم الى صحافي قبـل       أيمكن ان يكون ابالغ عن قضية مهمة الى         . الخطط في اللجنة اللوائية   
صـخرة  "ان يوضع على طاولة رئيس الحكومة؟ أراد االميركيون الذين يعرفون حساسية نتنيـاهو بــ                

لن تقولوا لنـا    : "جداً إنهاء االمر بسرية؛ وفي واشنطن انفجروا غضباً من الرد من القدس القائل            " وجودنا
  .رأكثر مما فوجئوا بما نش" ماذا نصنع في عاصمتنا

، مع كل االرادة الخيرة ــ وتعلمون انه ال توجد عنـده اال االرادة الخيـرة                "بيبي قد فوجئ  "والى كون   
فقد بين للصحافيين، ان منتخب الجمهور، ويـشتمل        : ــ فقد كانت يده اقصر من القدرة على المساعدة        

يتدخل في جدول عمل    ذلك على وزير الداخلية بل على رئيس الحكومة بجالله وعظمته، ليس مخوالً ان              
  .لجان تنظيمية مثل لجنتي التخطيط والبناء

 تموز تبين ان هذا الزعم غير دقيـق اذا لـم نـشأ              21لكن محضر جلسات اللجنة اللوائية في القدس في         
. ، وهي الخطة الهيكلية الشاملة للقدس     "2000خطة القدس   "اشتمل جدول عمل اللجنة على اجازة       . المبالغة

، انه استقر الرأي على تأجيل النظر في طلب المدير العام لوزارة الداخلية، وبعلم مـن                7ورد في المادة    
تحدث رئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، كوبي كحلون، ألعضاء اللجنة اللوائيـة، ان    . وزير الداخلية 

خطة الهيكليـة   وزير الداخلية، ايلي يشاي، توجه ايضا الى رئيس البلدية، نير بركات، وطلب ان تؤجل ال              
أتت الدعاوى في االساس من جهـات       . بالنسبة إليها " من اجل الفحص عن عدد من الدعاوى التي اثيرت        "

يمينية زعمت ان الخطة شديدة االحسان الى سكان شرقي المدينة، التي صودر ثلث اراضيها مـن اجـل          
  .االحياء اليهودية مثل غيلو

قل لتدخل المستوى السياسي في جدول عمل اللجنة اللوائيـة          مهما يكن االمر، توجد سابقة واحدة على اال       
ولما كان االميركيون عالمين بهذه السابقة فانه يمكن ان نفهم لماذا يشكون فـي ان بيبـي ال                  . في القدس 

 سنة، في ذروة األزمة حول اقامة حي جبل ابو غنيم، قـال نتنيـاهو لـدنيس                 11قبل  . يزال بيبي نفسه  
اذا كان  : "بعوث الرئيس بيل كلينتون واصبح اليوم مستشار الرئيس باراك اوباما         روس، الذي كان آنذاك م    

  ".الخيار بين القدس وبين االدارة االميركية فانني اختار القدس
  "هآرتس"

 25/11/2009األيام، فلسطين، 
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  ؟حماس وفتحماذا بقي من أسباب الشقاق بين  .36
  عبداهللا األشعل

 في البداية هو أن األولى ظنت أنها هي التي حققت السلطة سحما وفتحكان الخالف الجوهري بين 
الوطنية وأن كرسي السلطة في أرض محتلة وتحت رماح االحتالل صار إرثاً لها، وبذلك استكثرت على 

  .الثانية أنها نزلت إلى العمل السياسي وتركت مواقع المقاومة
ة واإلبقاء على المفاوضة واالستعانة ضمنياً  تماماً الفارق بين أبو عمار الذي حاول الموازنفتحونسيت 

بالمقاومة لتعزيز موقفه كما كانت تفعل حركات التحرر الوطني كافة، أي إن السلطة السياسية داخل 
المقاومة أو داخل الدولة المحتلة، كما حدث في فيتنام، هي التي تستثمر المقاومة حتى ترغم المحتل على 

المقاومة، وليس إسرائيل، هي الخطر عليه، ومن ثم أصبح نصير التفاوض أما أبو مازن فاعتبر . الرحيل
  . بال أوراق، بل إن ورقته التي رشحته لقبول إسرائيل به شريكاً هي موقفه المناهض للمقاومة

ثم افترق الجناحان، أبو مازن وقد وضع كل ثقله خلف تسوية سياسية مع إسرائيل مهما كان شكلها ما 
 التي رأت في سعي أبومازن إلى تصفية حماس معها صراحة أو ضمناً في مناهضة دفعه إلى التعاون

المقاومة بما يقضي على خصم شعبي عنيد ويتقرب من إسرائيل، خطراً محققاً على وجودها وعلى 
وهكذا ظهر الخالف ثم الصراع بين منهجين وطريقين ال يمكن الجمع بينهما والبد من . مستقبل القضية
  . ا واقتالع اآلخرسيادة أحدهم

المفاوضات « عنوانها المقاومة واسترداد الحقوق الفلسطينية ونبذ حماس: وتستر الفريقان بعناوين مختلفة
ووقف التنسيق األمني مع إسرائيل  بإشراف الجنرال دايتون لتصفية المقاومة واعتبار المقاومة، » العبثية

يقابل ذلك أبومازن الذي تستر بورقة . وليس حرقهاهي األولوية المطلقة إلى أن تنضج ظروف التفاوض 
السالم والشرعية الدولية الجديدة التي لم تعد تعرف سوى التسليم بضياع الحقوق الفلسطينية وتصفية 
المقاومة على رغم أن الشرعية نفسها في طبقاتها المبكرة كانت تحمي جزءاً من هذه الحقوق، وهي ذاتها 

تي أدانت صد العرب عسكرياً للعصابات الصهيونية، ثم انبرت للدفاع عما التي قسمت فلسطين، وهي ال
  . خصصته للفلسطينيين خارج دائرة المشروع الصهيوني

، أما عبارات السالم والشرعية الدولية فهي التي قالها أبو مازن حماسكانت المقاومة كلمة السر لمساندة 
بشكل فاقع الصراع على السلطة، ومنه انطلقت حتى يقضي على غريمه في الحكم والسلطة، ما أظهر 

، حماساإلدانات الى طرف من جانب اآلخر، واصطف الجميع وراء أي من الطرفين، فالشعوب ساندت 
خصوصاً في وجه المحرقة اإلسرائيلية في غزة، بينما ساندت الحكومات العربية واألوروبية طبعاً 

، كما ساندت إسرائيل ضد اإلرهاب أي حماسمازن ضد الشرعية الدستورية والدولية الممثلة في أبو 
  .ضد المقاومة الفلسطينية

في هذا المناخ استحال جمع الطرفين على مذهب ثالث، فكانت أطروحات مصر للحوار أميل إلى مذهب 
، ثم استقام الطرح نسبياً مع عدم التفريط في إمامة أبو مازن وإن سمح ببعض حماسأبو مازن فرفضته 

 بين الرفض الذي يغضب مصر ويظهرها بمظهر المتعنت، وبين حماسفي االجتهاد، فتراوحت الهوامش 
القبول بربع قلب فيظل التوجس والتحفز، وهي تدرك جيداً أنه فخ لها بعد أن أصبح وجودها نفسه هو 
ا المستهدف، لكنها تحرجت من طلب ضمانات، ألنها تدرك أن أحداً ال يستطيع أن يحك جلدها مثل ظفره

  .كما يقول المثل العربي الشهير
 االتهامات، والقضية  تتسرب وإسرائيل حماس و فتحإلى هذا الحد استحكم الخالف والصراع وتبادلت 

تتمدد والشعب الفلسطيني يعاني، وعملية السالم ستار ممتاز للتغطية والتخدير والعالم كله يصرف النظر 
ن يكون ملكياً أكثر من الملك، والديبلوماسية اإلسرائيلية عن القضية إلى أن يتفق أبناؤها، والعالم ل

التي تتحالف » المقاومة العبثية«واألميركية تقنع العالم بأن أكبر عقبة في طريق السالم الحقيقي هي هذه 
، ومع وجودها حماسمع أعداء األمة من أجل أهداف أنانية، على رغم أن القضية تصفّى قبل ظهور 
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 دفاعية، واللحظة الوحيدة التي الح فيها األمل كانت يوم أن انتعشت العمليات ومع وضعها في حالة
االستشهادية ضد عدو غاصب ال يفهم لغة القانون وإن صنع خصيصاً لمصلحته، ألنه ولد خارج رحم 

  .أي قانون وتوحش في ظل قانون القوة
دف كل فلسطين، فإن أراد وفجأة ظهر المنقذ نتانياهو الذي صارحنا بأن المشروع الصهيوني يسته

الفلسطينيون الجلوس معه على هذا األساس فهو جاهز، أما الحديث عن اإلجرام اإلسرائيلي في غزة 
واالحتالل القاسي وطرد الفلسطينيين ودولة فلسطينية حقيقية، فهذه كلها مصطلحات إعالن حرب وعداء 

قة التوت التي يتخفى بها أبو مازن ويستر ، فلم تبق ور»طريق السالم«إلسرائيل تبعد الفلسطينيين عن 
نفسه لنفسه بها فبدأ التخبط بعد أن جفف نتانياهو البركة وأظهر أنها لم تكن تحوي أسماكاً كما ظن أبو 

  .مازن الخير في أريحية إسرائيل وأدبه معها وطاعته اياها وفي شباب أوباما ورشاقته
يل ألبو مازن ما يتوارى به عن شعبه الضحية، كما أن واآلن إسرائيل تريد كل فلسطين ولم تترك إسرائ

 محصورة في غزة تحت الحصار وإغالق المعابر ووسط خرائب المحرقة والعدوان الصهيوني حماس
المستمر والحيل اإلسرائيلية لضربها أو احتوائها، فلم تعد هناك مقاومة لالحتالل ووقف المشروع 

  . ى غزة واجتياحهاالصهيوني، وإن بقيت مقاومة للعدوان عل
في ظل هذا الوضع لم تعد هناك سلطة  يتصارعون عليها، ولم يعد هناك ما يتفاوضون عليه، كما لم يعد 
لديهم ما يدفع المقاومة الى أن تمتد ضد العدو إلى كل فلسطين، بل ظهر دحالن لكي يتزعم انتفاضة 

  .ثالثة
قدر على شيء بقي في الساحة، ومن أفلس فليرحل، فلماذا ال يجتمع الجميع اآلن وقد انفض السامر، فمن 

وأقول لهم كما قال أحمد . ولماذا العداء والجدل وقد ظهر للجميع أنه مستهدف ولم يعد لوجوده مبرر
شوقي لحزب الوفد والمنشقين عليه في حزب األحرار الدستوريين وكلهم تحت االحتالل البريطاني 

 كان يأتمر بأمر المندوب السامي، وهو بالطبع ال يقارن وصراعهم على كراسي الحكم في مصر الذي
  :بوضع فلسطين السليبة
إالم الخُلف بينكم إالم  

  وهذه الضجة الكبرى عالم؟
هذا ظرف مثالي لسقوط الخالف واالختالف، واحتضان قضية الشعب الفلسطيني الواحدة وفي ذلك 

  .فليتنافس المتنافسون
  25/11/2009الحياة، 

 
  لمرحلة المتتالية والخيارات الفلسطينيةانكسارات ا .37

 علي بدوان
مع رفض اللجنة المركزية لحركة فتح ومعها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرغبة الرئيس 
محمود عباس باإلحجام عن ترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية القادمة، ورغم المواقف اإلسرائيلية 

 المبالية بما أبداه الرئيس عباس، فان األمور ستسير على األرجح باتجاه طي غير) الظاهرية(واألميركية 
رغبة الرئيس محمود عباس، حيث يرجح أن تسير التطورات القادمة بقيام المؤسسات والهيئات السياسية 
لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وحركة فتح بدرس الخيارات الدستورية لعمل السلطة بعد الرابع 

حال الشلل «عشرين من يناير المقبل، موعد انتهاء فترة والية الرئيس والمجلس التشريعي، ولحسم وال
على حد تعبير سليم الزعنون رئيس » التي ستشهدها السلطة الفلسطينية بسبب عدم إجراء االنتخابات

 التحرير حيث يستند أصحاب هذا الرأي إلى أن المجلس المركزي لمنظمة. المجلس الوطني الفلسطيني
، ومدد فترة والية الرئيس 1993هو الذي أقر قيام السلطة الفلسطينية في اجتماع له عقد في تونس العام 

 .م2001الراحل ياسر عرفات والمجلس التشريعي بعد انتهائهما عقب اندالع االنتفاضة الثانية في يوليو 



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1622:         العدد       25/11/2009ربعاء األ :التاريخ

 احتمال دعوة المجلس المركزي لالنعقاد 
لعديد من المؤشرات الصادرة عن مراكز القرار في حركة فتح ومنظمة وعلى هذا األساس فان ا

التحرير، بدت واضحة في سعيها لترتيب دعوة الجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية 
في الخامس عشر من ديسمبر القادم، للبحث في تسلم سلطات المجلس التشريعي إذا لم تجر االنتخابات، 

تمديد فترة والية الرئيس محمود عباس إلى حين إجراء االنتخابات، وعلى حد تعبير واستصدار قرار ب
االنتخابات هي األصل، لكن إذا استمر عدم التجاوب، فإننا سنأخذ األمور بأيدينا إلى «سليم الزعنون فان 
، وهو ما تعارضه حركة حماس والعديد من القوى الفلسطينية المنضوية في إطار »حين تحقق ذلك

تحالف قوى المعارضة، إضافة لفصيل أساسي من فصائل منظمة التحرير، انطالقاً من أن المجلس 
التشريعي المنتخب في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يمثل مرجعية مؤسسات السلطة الفلسطينية 

لي، فضالً المختلفة في الداخل الفلسطيني دون مساس بمكانة منظمة التحرير ودورها االعتباري والتمثي
في القانون األساسي الفلسطيني تسمح للمجلس التشريعي بتمديد الوالية لنفسه، حيث ) 47(عن أن المادة 

تنتهي والية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس : (يشير نص المادة المذكورة إلى التالي 
 ).الجديد المنتخب اليمين الدستورية

الت السياسية، ومن مسار االنكسارات المتتالية، التي توجت بإفصاح الرئيس وفي هذا المسار من التحو
محمود عباس عن مايدور داخل خلده من تشاؤم كبير حيال مستقبل التسوية المطروحة، ووصوله حافة 
اليأس من إمكانية تحقيق اختراق فعلي في العملية السياسية التفاوضية، بعد تراجع وعود الرئيس 

اك أوباما وتالشيها، والتحاق اإلدارة الديمقراطية األميركية الجديدة بركب سياسة اإلدارة األميركي بار
السابقة بالنسبة للموضوع الفلسطيني، فان مالمح المرحلة القادمة تبدو مليئة بالضجيج السياسي أوالً، 

والمقصود (انياً حيث تزاحم األفكار والمقترحات والمشاريع المستنسخة، وربما الضجيج غير السياسي ث
 ).هنا وقوع أعمال عنفيه من قبل االحتالل ضد الفلسطينيين، وتوالد جديد لالنتفاضة

فالحركة الدبلوماسية النشطة هذه األيام، من واشنطن إلى باريس إلى بعض عواصم الشرق األوسط 
لى سكتها تصب في مجرى المحاوالت األميركية إلعادة ترتيب األوضاع إلعادة إطالق المفاوضات ع

الذي وضعته واشنطن أمام السياسة اإلسرائيلية وقبولها » شرط وقف االستيطان«المعطلة، بعد سقوط 
 .بالموقف اإلسرائيلي، بالرغم من تداعيات ذلك على مصداقية الدور األميركي

مكن وفي ظل هذه الحركة الدبلوماسية النشطة من قبل اإلدارة األميركية، وحتى من قبل باريس، التي ي
إدراجها تحت عنوان التفاوض حول كيفية التفاوض، يبدو وكأن الولوج إلى المفاوضات هو الهدف، 
وليس االلتزام بمرجعيات التفاوض المستندة للشرعية الدولية قوالً وعمالً، ووضوح األهداف التي 

 .يفترض أن تشكل األفاق المرجوة للمفاوضات
 ثالثة سيناريوهات محتملة

هذا المجرى من التفاعالت المتسارعة، فان التقديرات تنحو باتجاه التنبؤ بإمكانية توالد إلى ذلك، وفي 
 .ثالثة سيناريوهات خالل المرحلة التالية التي ستشهد غصات سياسية إضافية

 
فالسيناريو األول، يتمثل بتوقعات تقول بوالدة المزيد من أجواء االحتقان داخل األرض المحتلة، 

رار عمليات التهويد المتسارعة، حيث صادقت سلطات االحتالل مؤخراً على تشييد خصوصاً مع استم
، وبوضع حجر األساس لمستوطنة جديدة ستحمل )جيلو(وحدة استيطانية استعمارية في مستوطنة ) 900(

وحدة ) 400(على أراضي جبل المكبر في الجزء الشرقي من مدينة القدس، وستضم ) نوف تسيون(اسم 
دونماً، وهو مايدفع ويهيئ التربة والمناخ العام لبروز شرارات ) 114(على ارض مساحتها استيطانية 

انتفاضة فلسطينية ثالثة تحرق األخضر واليابس، تعيد طرح الموضوع الفلسطيني برمته من جديد، 
دة، وبخيارات مختلفة، وتدفع الشعب الفلسطيني للجوء إلى المقاومة كأقصر الطرق لتحقيق الحرية والعو
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بالرغم من حالة اإلنهاك الشديدة التي أثقلت كاهل الفلسطينيين في الداخل خصوصاً في قطاع غزة مع 
 .الحصار المتواصل منذ سنوات

وبالتأكيد فان توالد خيار االنتفاضة ونجاح هذا الخيار في تعبيد الطريق أمام تحقيق انجازات فلسطينية، 
تركة بين جميع القوى، وهذا ما يبدو بعيد الحصول حسب يتطلب إستراتيجية عمل وطني فلسطينية مش

 .المؤشرات القائمة في المرحلة الحالية مع استمرار االنقسام الفلسطيني الحاد
أما السيناريو الثاني، وهو السيناريو األكثر احتماالً وتواتراً، فيتمثل باحتمال وقوع ترضيات ورشوات 

متحدة إلعادة الطرف الفلسطيني الرسمي لطاولة المفاوضات، تفاوضية صغيرة تقدم من قبل الواليات ال
 .وبالتالي العودة لدوامة المماحكات داخل غرف التفاوض المغلقة دون انجاز أي تقدم ملموس

وفي هذا السياق، وفي مسار السيناريو المطروح أعاله، نقرأ ونفسر االقتراحين التاليين المقدمين من 
تطرح إسرائيل في : اختبار على هيئة مادة تفاوضية للمرحلة القادمة الطرف اإلسرائيلي، كبالوني 
تحت مسميات ومداخل مختلفة، منها مدخل » اتفاق مرحلي طويل األجل«مضمون االقتراحين المقدمين 

 .السالم االقتصادي الذي يقدمه نتانياهو، ومنها الدولة المؤقتة التي يتحدث عنها أكثر من طرف
مقدم من شيمون بيريز والجنرال إيهود باراك يقول بحل على مرحلتين، حيث يتم واالقتراح األول ال

، وتكون حدودها مؤقتة 1967قيام دولة فلسطينية في نصف األراضي التي احتلت العام «اإلعالن عن 
تلتزم به الحكومة اإلسرائيلية من خالل وثيقة «، في الوقت الذي »لفترة زمنية يتفق عليها وليست طويلة

م التوقيع عليها أمام الواليات األميركية المتحدة والدول العربية وكذلك األوروبية تفيد باستكمال يت
االنسحاب من باقي األراضي وإعالن الدولة الفلسطينية بحدود نهائية، ومقابل ذلك تتلقى إسرائيل أيضاً 

 .»اعترافاً صريحاً بيهودية الدولة على باقي األراضي
وهو من عتاة المتطرفين (لمنسجم مع االقتراح األول وقد قدمه الجنرال شاؤول موفاز واالقتراح الثاني ا
دولة فلسطينية، على مساحات من الضفة «تحت عنوان حل على مرحلتين لبناء ) من حزب كاديما

الغربية على أن يتم توسيعها تدريجياً مع قيام السلطة بواجباتها وتوطيدها لدعائم الديمقراطية في 
 .على حد قول الجنرال موفاز» طقالمنا

والجدير بالذكر أن ما يقترحه الجنرال شاؤول موفاز هو صورة مطابقة لخطة مؤتمر انابوليس خريف 
 التي كان تبناها رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق ايهود أولمرت ورئيسة حزب كاديما 2008العام 

د الوحيد فيه فقط، هو استعداد وزير الحرب السابق وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، والشيء الجدي
 .موفاز للحوار مع حركة حماس

االقتراحين المشار إليهما أعاله، يأتي في سياقات االستباق والرد ) تقديم أو تسريب(ويمكن القول إن 
ألرض اإلسرائيلي على ما قيل عنها بأنها نوايا فلسطينية إلعالن قيام الدولة الفلسطينية على كامل ا

 من طرف واحد وبموافقة دولية واعتراف من دول االتحاد األوروبي وحتى من قبل 1967المحتلة عام 
إدارة اوباما، حيث تشير بعض المصادر لوجود اتفاق بهذا المعنى بين سالم فياض واإلدارة األميركية، 

 بعض الدول النافذة وهو ما نفته بعض المصادر األميركية بينما تحفظت عليه بعض مصادر القرار في
 . من دول االتحاد األوروبي

 خيار إعالن الدولة من طرف واحد
ويدور االعتقاد بأن السيناريو الثاني المطروح يستبطن ويتضمن خياراً جديداً بدا يطل على الساحة تحت 

تها التوجه إلى مجلس األمن الستصدار قرار باالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة بعاصم«عنوان 
الحفاظ على خيار حل الدولتين على «، بهدف »1967القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من يونيو 

 هو خيار أممي وخيار منظمة 1967اعتبار أن خيار حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 
ا على حد قول صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي دع» التحرير الفلسطينية

، وهو ما أيده »أن يعترفوا بالدولة المستقلة على غرار موقفهم من استقالل كوسوفا«األوروبيين إلى 
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وأكده دبلوماسي عربي في األمم المتحدة، وهو المندوب الدائم للجامعة العربية يحيى المحمصاني، 
ويبقى » الوقت المناسبفي «مفصحاً بأن تقديم طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية إلى مجلس األمن سيتم 

مرتبطاً في الوقت الحاضر باجتماع لوزراء الخارجية العرب، وموضحاً أن قرار إحالة هذا الملف إلى 
مجلس األمن اتخذ خالل االجتماع األخير في القاهرة للجنة متابعة مبادرة السالم العربية، بينما يقدر 

لها أي فرصة بالنجاح ألنها ستصطدم بفيتو البعض بأن هذه الخطوة الفلسطينية، ان تمت، لن تكون 
إن إعالنا «أميركي شبه أكيد، وهو ما أشار إليه الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية أيان كيلي بقوله 

تلك الدولة يجب أن تنشأ «وأن » أحادي الجانب لقيام دولة فلسطينية مرفوض بالنسبة للواليات المتحدة
 .»ل والفلسطينيينمن خالل التفاوض بين إسرائي

كما أن دول االتحاد األوروبي اعتبرت في رد فعلها عن ما قيل بهذا الشأن، أن االعتراف بدولة فلسطينية 
مستقلة مسألة سابقة ألوانها، وفق ما جاء على لسان منسق السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي 

يجب أن يأخذ «، مشيراً إلى أنه » الفلسطينيةمن المبكر جداً مناقشة الدولة«خافيير سوالنا، الذي قال 
 . »األمر وقته وأن يتم بهدوء وفي اللحظة المناسبة

أما السيناريو الثالث فهو السيناريو األقل احتماالً، ويتمثل بحل السلطة كما تطالب بعض فصائل منظمة 
اعتبار أن وجود سلطة التحرير الفلسطينية، ما يؤدي إلى خلط األوراق والعودة إلى المربع األول، ب

ضعيفة مقيدة أمامها أفق مسدود، هو أسوأ خيار إذ يحملها مسؤوليات كبيرة أمام الشعب الفلسطيني وأمام 
المجتمع الدولي، وال يسمح بإحداث أي تقدم على األرض لمصلحة تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية، 

عول هذا السيناريو، إعادة مجمل القضية وبالتالي فان حل السلطة يفترض أن يستتبع حال سريان مف
الفلسطينية إلى دائرتها األولى في مجلس األمن الدولي والجمعية العامة ووضع المجموعة الدولية أمام 

 . مسؤولياتها وتسليمها إدارة شؤون هذا الشعب المحتل
صراع في فلسطين، أخيراً، إن األجواء السياسية العامة المخيمة على منطقة الشرق األوسط، وساحة ال

تشي بأن السخونة السياسية آتية بكل تأكيد، وربما تترافق معها سخونة التصعيد العسكري من قبل قوات 
االحتالل ضد الفلسطينيين في الداخل، وضد قطاع غزة على وجه الخصوص، وما يهمنا من إعالن أبو 

 أم كانت مبدئية وعن طيب تكتيكية إعالمية ألغراض محددة،(مازن، وبغض النظر عن كونه خطوة 
، أنه يلخص استنتاجاً واضحاً يقول بوصول عملية التسوية الجارية منذ عقدين من الزمن إلى )خاطر

الجدار المسدود، وهو ما يتوجب الوقوف وقفة صريحة ونقدية أمام مسيرة العقدين الماضيين، والسير 
ة، ومغادرة موقع الخيار الصفري اليتيم الذي باتجاه إعادة بناء الخيارات الوطنية الفلسطينية المتعدد

اختاره اإلطار القيادي المسيطر على القرار في منظمة التحرير وسلطة رام اهللا تحت سقف معادلة 
وفي هذا المقام، يبقى خيار المقاومة بأشكالها المختلفة، خياراً البد منه . التسوية األميركية اإلسرائيلية

ريق استعادة الحق الفلسطيني، وهو ما يتطلب االتجاه الجدي والحقيقي لتحقيق خطوات ملموسة على ط
  .إلعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس الخيارات والثوابت الوطنية الفلسطينية

  25/11/2009الوطن، قطر، 
  

   أقوى مما ينبغي بالنسبة ألوباما؟"إسرائيل"هل  .38
  "اليكونومستا"افتتاحية 

 ،ن زيارة باراك أوباما للقاهرة واقناع معظم العالم العربي من خالل إعالن صـاخب             بعد خمسة شهور م   
 يبـدو   ، وبأنه سوف يواجه إسرائيل في سعيه النشاء الدولة الفلسطينية         ،أن التعامل سيكون بعدل ومساواة    

 السحر في شخـصيته     ،وساطة الرئيس األميركي أصبحت أضعف    . بأن السياسة األميركية لم تحقق شيئا     
  . الشى بقوةت
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 فإن إدارته بعد أن استعدت بشكل حاسم إلجبار الدولة اليهودية على            ،من وجهة نظر الفلسطينيين والعرب    
 وبنيـة اعـادة     ،وقف بناء المستوطنات اليهودية على األرض الفلسطينية كبادرة مبكـرة لحـسن النيـة             

  .ائيل أذعنت بخنوع إلسر،اإلسرائيليين والفلسطينيين الى طاولة المفاوضات
 ،فـي الواقـع   . والنتيجة هي أن األمل بعودة قريبة للمحادثات بين الطرفين الرئيسيين بدا وكأنه قد تحطم             

والمزاج بين المعتدلين من كال الطرفين كئيب كما لـم          . يبدو أن ال أحد يعلم كيف يمكن لهم البدء مجددا         
  .يسبق له أم كان من قبل

 زادت من سـوء االوضـاع بامتـداحها رئـيس وزراء            ،نتون هيالري كلي  ،وزيرة خارجية السيد أوباما   
ـ    ، بنيامين نتنياهو  ،إسرائيل عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل بـدل الوقـف          " تقييد" ألنه بالكاد وعد ب

وكانت السيدة كلينتون قد أصرت سابقا علـى أن التوقـف يعنـي             .  كما طُلب منه في البداية     ،الكامل له 
. للمستوطنات القائمة وال استثناءات لمشاريع تحت التنفيـذ       " نمو طبيعي "ن هناك   ال يجب أن يكو   . التوقف

 والتي يعتبرها الفلـسطينيون عاصـمتهم المـستقبلية         ،كما لم تستثن شرقي القدس على وجه الخصوص       
وكانت في وقت سابق قد أنبت إسـرائيل لهـدمها بيـوت            . ويعتبرها الكثير من اإلسرائيليين لهم وحدهم     

 غيـرت   ، في الحادي والثالثين مـن تـشرين األول        ، في إسرائيل  ،اآلن. يين في شرقي المدينة   الفلسطين
 ويبدو بأنها أذعنت لرفض السيد نتنياهو لمطالب أميركية سابقة وهنأت رئـيس الـوزراء علـى                 ،نبرتها

  .بالبناء ولكن بمعدالت أبطأ من ذي قبل" غير المسبوق"عرضه 
هـو فـي الحقيقـة      " ا لتبني سياسة متحفظة حول المستوطنات القائمة      جاهز"السيد نتنياهو يرى أن كونه      

ولكن يجب اكمال   .  ولن يتم ضم أراض فلسطينية اضافية للتوسع       ،لن يتم البدء بمستوطنات جديدة    . تنازل
وكرر القول مـرارا أن البنـاء يجـب أن          .  كما قال  ، وحدة سكنية تمت الموافقة عليها مسبقا      3000بناء  

  . ألنها ال يمكن أن تكون جزءا من دولة فلسطينية،لقدسيستمر في شرقي ا
غير " وأكدت للفلسطينيين أنها ما تزال تعتبر كل المستوطنات        ،السيدة كلينتون تراجعت الحقا بشكل أخرق     

عاصفة من الشتائم الغاضبة تعالـت فـي        . وهذا يبدو غير محتمل   .  وناشدتهم العودة للمحادثات   ،"شرعية
 تراجـع بعـد أن      ، وبصورة جرى توقعها بـصورة واسـعة       ،السيد أوباما . لعربياالعالم الفلسطيني وا  

.  تبعا لبعض اسـتطالعات الـرأي اإلسـرائيلية        ،%4انخفضت معدالت التأييد له في إسرائيل ألقل من         
 عبر عـن    ، رئيس حركة فتح الذي يتربع على رأس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية            ،محمود عباس 

 واستمر في االصرار بأنه ال يمكن العودة للمحادثات حتى يكون هناك تجميـد تـام                -ة  خيبة أمله الكبير  
  .للبناء في المستوطنات

 ،حمـاس .  تعرض السيد عباس للسخرية لثقته باالدارة األميركيـة الجديـدة          ،بين الفلسطينيين بشكل عام   
كـونين لدولـة فلـسطينية       الجزء األصغر من بين الجزءين الم      ،الحركة االسالمية التي تدير قطاع غزة     

 سخرت منه لمجرد أنه فكر في أن السيد أوباما يمكن أن يغير سياسة اميركا الخارجيـة تجـاه                   ،مستقبلية
  .الشرق األوسط

ولكن مع  . الشهر الماضي دعا عباس الى انتخابات عامة ورئاسية في الرابع والعشرين من كانون الثاني             
في كل  . في الخامس من تشرين الثاني أنه لن يعيد ترشيح نفسه          قال   ،تراجع شعبيته في استفتاءات الرأي    

 تعـرض للـضغط     ، كما يبدو  ،السيد عباس .  قالت حماس أنها سترفض المشاركة في االقتراع       ،األحوال
 قد فرغت من    - اذا ما عادت     - وقدرته على التعارك مع إسرائيل في المفاوضات         -لإلقرار بأن سلطته    

  .محتواها
 التي فازت في    ، فلن يصمد أي اتفاق دون موافقة حماس       ،ى لو بدأت المحادثات مجددا     حت ،إلى جانب ذلك  

 والتي ما تزال قوية بما يكفي لوأد أي اتفاق ال تكـون طرفـا   ،2006االنتخابات الفلسطينية األخيرة عام     
 مـا  ،ن والتي تجري برعاية المـصريي ، فإن النقاشات بين المجموعتين المتنافستين،عالوة على ذلك . فيه

  .تزال متعثرة ولم تتوصل لشيء رغم مرور ما يزيد على عام من بدئها
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وزراء الجناح اليميني والمتـدينون الـذين       .  كان مبتهجا إلى أقصى حد     ، في الجانب اآلخر   ،السيد نتنياهو 
رئيس الوزراء نجـح فـي أن يحظـى     . يشكلون غالبية ائتالفه الحكومي غير قادرين على تصديق حظه        

وهو يظهر  . أعمال البناء تسير بسرعة في الكثير من المستوطنات       . ير من الشعب اإلسرائيلي   باحترام كب 
  .كما لو أنه خرج سالما من إهانة متعمدة من رئيس أميركي عدائي

 ألنه قـدم للـسيد نتنيـاهو        ، حتى من قبل اإلسرائيليين واألميركيين اليساريين      ،السيد أوباما يتلقى االنتقاد   
البعض يقولون أن على الرئيس نفسه أن يذهب الى         .  يعرف أنه لن يوافق عليها أبدا      مطالب كان يجب أن   

 ،ولكن ال أحـد   . إسرائيل لمخاطبة الشعب اإلسرائيلي مباشرة حول خطة من وضعه لتغيير قواعد اللعبة           
  . يبدو أنه يعرف ما الذي قد يحصل،على األقل في واشنطن

  25/11/2009الدستور، 
  

  !انجيلو وموقعة أم درم .39
  الياس خوري

والحق ان عرب العصر الحـديث امتهنـوا الباليـا          . شر البلية ما يضحك، مثلما قالت العرب من زمان        
  .المضحكة، بحيث صارت التراجيديا مجرد كوميديا بائسة، يتم اجترارها مرارا وتكرارا
ي اقامتـه مـصر     فالمتابع ال يستطيع ان ال يشعر بالمهانة وهو يستمع الى حكاية الجسر الجـوي الـذ               

لكـن  . قلت فُرجت، انتهت مأساة دارفور، فاإلخوة العرب قرروا حسم المـسألة . والجزائر الى ام درمان  
الهدف لم يكن دارفور، قلنا ولم ال، ربما قرر العرب مواجهة المجاعة في السودان، او ربمـا ارادوا ألم                   

. لسعيد، ومنع ارض األجداد من التفكك     درمان ان تكون محطة على طريق وأد الفتنة الشنيعة في اليمن ا           
بالطبع لم يذهب بنا الخيال الى غزة، كأن يكون اعالن الجسرين الجويين الى السودان خدعـة، ويكـون                  

فلسطين لم تعد على جدول اعمال ملوك الطوائف        . الهدف فك الحصار االسرائيلي االجرامي عن القطاع      
  .بحسب تعبير شاعرنا الكبير سعدي يوسف، 'الساعة المنقلبة'العرب الذين يحكمون هذه 

فالجسران الجويان هما مـن اجـل نقـل         . لكن المفاجأة التي اعدها حكام مصر والجزائر كانت رياضية        
. المشجعين الى السودان بهدف حسم موقعة ام درمان في كرة القدم، بين المنتخبين المصري والجزائري              

  .م، او هم في طريقهم الى ذلكقلنا لم ال، ال شك ان العرب ربحوا كأس العال
واستمعنا الى تحريض يندى    . ومع الجسرين الجويين ارتفعت لغة الكراهية، واحراق االعالم واالعتداءات        

اي ان  . له الجبين، ورأينا السكاكين ترتفع في الفضاء، واالستغاثات تتوالى، وقادة الدولتين قبضوها جـدا             
المتفرجين تحولت الى مسألة تتعلق بأمن الدولة، اقتضت تدخل         المشكلة التي يمكن ان يسببها الرعاع من        

  .الرئيسين ليس من اجل اطفاء الحرائق، بل بهدف اشعالها
وتساءلت بيني وبين روحي، عن سبب هذا النزاع الدموي على البطاقة العربية الوحيدة الـى مونـديال                 

ح سوف يخرج من المونديال بخفـي       كل ما في األمر ان الفريق العربي الراب       .  في جنوب افريقيا   2010
اي ان هذه الحماسة الهستيرية هي من اجل ان يكون الرابح العربي اول الخاسـرين فـي                 . حنين كالعادة 
  !المونديال

  ماذا يجري اذا؟ ولماذا هذه الكوميديا السوداء، وهذه البهدلة، وهذا الحقد على الذات؟ 
الذين .  ملعبا لكرة القدم، بل هي ملعب الكرامة العربية        وجيلو ليست . اغلب الظن ان المسألة تتعلق بجيلو     

ال تعنيهم الكرامة وقتلهم العجز عن اغاثة المستغيث، قرروا هدر كرامة شعوبهم في ملعب المريخ في ام                 
  .اما جيلو واخواتها فمسألة ال عالقة لها بهذه االعالم التي لوحت في الفضاء. درمان

 وحدة سكنية اليها،    900ضفة الغربية قررت اسرائيل توسيعها وإضافة       وجيلو اسم مستوطنة يهودية في ال     
بهدف خنق القدس، في سياق االستيالء النهائي على المدينة، وإقامة عازل جغرافي بين شـمال الـضفة                 

  .وجنوبها
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االسم تحـوير اسـرائيلي السـم قريـة         . اما اسم جيلو، فليس غرائبيا كإسم ملعب المريخ في ام درمان          
لكن العرب فضلوا ان    .  تدعى بيت جاال، اقيمت المستعمرة االسرائيلية على اراضيها المصادرة         فلسطينية

  .يخوضوا معركتهم الفاصلة في ملعب المريخ، بدال من خوضها في جيلو
ال شك ان ابتالء األمة األكبر ليس بعدوها الذي يعمل على تركيعها واذاللها كل يـوم، فمـا تقـوم بـه                      

لن يصدق من سـوف     . لكن البالء يأتي من حكام الفشل والضعة والنهب والذلّ        . قياسرائيل متوقع ومنط  
يلحـسون اقفيـة االمريكـان      . يقرأ تاريخ هذه المرحلة مبلغ االذالل الذي يتعرض له الحكـام العـرب            

  .واالسرائيليين، كي يعطيهم عدوهم اجازة تسمح لهم بإذالل شعوبهم
فقر ومجاعة وأميـة    . الء، وهذا ما يعيشه االنسان العربي في كل يوم        الذليل ال يستطيع ان يتحكّم إال باألذ      

الجزائريون، وهم العاطلون عن العمل، ارسلوا الى ام درمان كـي يفـشوا             ' الحيطيست'. وجهل وبطالة 
فحـين يكـره    . خلقهم، وفقراء مصر حشدوا من اجل االنتقام، واالعالم السفيه، اشعل نار كراهية الذات            

موقعة ام درمان كانت فعل كراهية      .  والعكس صحيح، يكون كمن يبصق على مرآته       المصري الجزائري 
فحين تهاجمنا اسرائيل بالمستوطنات وتحول مشروع السالم العربي الى مهزلـة، يكـون الـرد               . للذات

اما حين تكون األنظمة قد تخلت نهائيا عن احتمال المواجهة، وال هـم لهـا سـوى                 . باالستعداد للحرب 
  .سلطة لألبناء واإلخوة والساللةتوريث ال

حين تتحول مصر الى رجل المنطقة المريض وتتخلى طوعا عن دورها، وترى كيـف يحـل االتـراك                  
  .وااليرانيون في مكانها

  .وحين تفقد الجزائر دورها االفريقي، وتصير مريضة بالقمع والجيش والفقر
  .وحين تهدر الكرامة وتتهاوى القيم

نظامين المصري والجزائري سوى الهرب من جيلو الى ملعب المريخ، وتتحـول            عندها ال يكون امام ال    
  .الرياضة، كغيرها من مظاهر الحياة العربية، الى مسخرة

مناشـدة  . لن نقول لألنظمة العربية هذا معيب، ونناشدها التوقف عن لعبة العيب التي ال تـتقن سـواها                
  .األنظمة أو انتظار أي شيء منها صار هو العيب

  .سؤولية هي مسؤولية الشعوب العربية، ومسؤولية النخب الثقافية في كل مكان من ارض العربالم
  . تعالوا الى جيلو ايها العرب، هنا تقع المأساة، أما في أم درمان فلن تجدوا سوى المهزلة

  24/11/2009موقع بدائل، 
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  25/11/2009الخليج،   


