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   مراحلربعةوأثالثة معايير  وتضع في صفقة شاليط "تقدم ملموس"حماس تؤكد وجود  .1
  مصادر مطلعةأن ،شرف الهورأنقالً عن مراسلها ،غزة  من 30/11/2009القدس العربي، ذكرت 
ن يتم أسرائيل، من المحتمل إلمانيا بين حماس وأسرى التي تتوسط فيها مصر ون صفقة تبادل األأ قالت

مة خالل اليومين لى مرحلة متقدإن وصل الجانبان أي طارئ، بعد أ، حال لم يحدث نجازها قريباًإ
  .الماضيين

خرى ن تبلغ كل منهم برد األأسرائيل تنتظر إ من حماس ون كالًأ "يالقدس العرب"وقالت المصادر لـ
  .يام القليلة المقبلة، بشأن آخر المطالب واالقتراحات التي حملها الوسطاء للجانبينخالل األ

حماس خالل تواجده في القاهرة وجود بو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لأكد الدكتور موسى أو
  .خرىأ في الصفقة، لكنه لم يدلي بأي تفاصيل "تقدم ملموس"

لى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء إوكان وفد رفيع من حركة حماس غادر من غزة ودمشق متوجها 
هد الوسطاء هناك، وجرى خالل اللقاءات استعراض آخر تطورات الصفقة، التي قالت حماس انها تش

لى دمشق للتشاور مع إ ساعة 24يجابيا، وغادر وفد حماس الذي رأسه الدكتور محمود الزهار لـ إتقدما 
  .قيادة الحركة هناك بشأن الصفقة

تمام الصفقة مع المسؤولين إبو مرزوق المتواجد في القاهرة بحث آخر تطورات أن أوتفيد المصادر 
  .ورالو، بعد انقطاع دام ليومين بسبب العيدلماني ارنست الى جانب الوسيط األإالمصريين، 

 كشف مصدر ، محمد عبد اهللانقالً عن مراسلها،  القاهرة من 30/11/2009الشرق، قطر، وأضافت 
فلسطيني قريب من حركة حماس أن الحركة سلمت الوسيط األلماني خالل الزيارة األخيرة لمحمود 

وصل إليه وفد حماس مع قيادات الحركة في دمشق الزهار ووفد حماس للقاهرة خطة تفصيلية آلخر ما ت
  .حول صفقة شاليط

 إن هذه الخطة كانت الخطة التفصيلية األولى التي تقدمها الحركة إلى الوسيط األلماني، "الشرق"وقال لـ 
  .وتشرح الحركة فيها كيفية إطالق سراح األسرى باألرقام والمعايير والمواصفات

 طبقا لما كان مقترحا من قبل، كما أن الحركة 3 مراحل وليس 4عبر وأوضح المصدر أن الصفقة تتم 
 معايير إلطالق سراح األسرى وليس معيارا واحدا، وشرح ذلك بقوله أن حماس طلبت أن 3وضعت 
 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية وممن أمضوا عشرات السنين في السجون 450عن : يفرج أوال

مائهم السياسي أو موقعهم الجغرافي، ويدخل في نطاق هؤالء مروان اإلسرائيلية بغض النظر عن انت
  .البرغوثي من فتح، وأحمد سعدات من الجبهة الشعبية، وحسن يوسف من حماس

اإلفراج عن األسرى من األطفال والنساء األسيرات واألسرى المرضى، أما الخطوة الثالثة فهي : وثانيا
 أسيرا من كافة األسرى في سجون االحتالل دون 550ن عن اإلفراج الحقا فيما ال يتعدى مدة شهري

  .تحديد معايير معينة
  : مراحل4وأشار إلى أن الخطوات العملية لتنفيذ الصفقة تقوم على 
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 أسير من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات المكررة طبقا 100األولى يتم بموجبها اإلفراج عن 
 أسيرا وفق المعايير التي حددتها في المرحلة األولى التي 450م للمعايير التي وضعتها حماس والتي تض

  . أسيرا450تضم 
عندما تستلم مصر األسير شاليط ويقوم األطباء اإلسرائيليون بفحصه وقبل أن يسلم إلى إسرائيل : والثانية

  . أسيرا450 أسيرا بقية العدد في المرحلة األولى والذي حدد 350يجرى اإلفراج عن 
عندما تتسلم إسرائيل شاليط تقوم باإلفراج عن األطفال من األسرى والنساء والمرضى : الثالثةالمرحلة 

  .منهم
 من األسرى تحت أي مسمى 550بعد إتمام المراحل الثالث األولى يتم اإلفراج عن : المرحلة الرابعة

 .دون أن تحديد أسماء أو معايير
  

   المصالحة وديعة بيد مصر ويؤكد أندولة مؤقتة وقبول إقامة "إسرائيل" مع التفاوض ينفي هنية .2
رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة ، أن .)أ.ب.د( نقالً عن وكالة 27/11/209البيان، اإلمارات، نشرت 

الحديث عن العودة "وقال . إسماعيل هنية نفى تلقي دعوة مصرية رسمية للعودة للحوار بعد عيد األضحى
وأكد هنية في بيان صحافي عقب . " حال تلقي الدعوة سيلبي الجميعللحوار إعالمي حتى اللحظة وفي

يوجد مشكلة  ال"لقائه بوفد غير رسمي من سويسرا في مدينة غزة تأييده للورقة المصرية للمصالحة التي 
معها وكل ما هنالك أن هناك مالحظات مستندة لما تم االتفاق عليه يبدو أنها سقطت سهوا من الصياغة 

لورقة ونطالب األشقاء تثبيت ما تم االتفاق عليه فقط، ومصر من موقعها الكبير قادرة على النهائية ل
ملف المصالحة هو وديعة بيد األخوة في مصر، "وأضاف أن . "استيعاب المالحظات وتفهمها ومعالجتها

  ."ونحن نحرص على نجاح جهود مصر، وخاصة الوزير عمر سليمان
. المطلق والواضح لفكرة الدولة الفلسطينية المؤقتة كحل مع إسرائيل هنية رفضه أعلن، أخرىومن جهة 

ودعا إلى . ونفى هنية اتهامات الرئيس محمود عباس لحركة حماس بالتفاوض وقبول إقامة دولة مؤقتة
  ."وقف هذا االفتراء والفبركات التي ال تنطلي على أحد"

يخرج علينـا رئـيس الـسلطة       "قال   ية هن أن إسماعيل  25/11/2009المستقبل العربي،   وأضاف موقع   
المنتهية واليته محمود عباس باإلعالم كل فترة، ويتَّهمنا بقبول الدولة المؤقتة، وإنها ورقة أحمد يوسـف                

وأوضح أنهم يدعمون كافة الجهود من أجل       ". ومبادرته، ونحن نؤكد أمام العالم زيف وكذب وبطالن ذلك        
  . صمتها القدس دون مصادرة حق األجيال في بقية فلسطينقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة وعا

 عن تقديره لموقف سويسرا الرافض للحصار الصهيوني وللمقاطعة التي تفرض على سكان             هنيةوأعرب  
االحتالل وبعض األطراف هدفت من استمرار الحـصار إلـى إسـقاط حمـاس            "القطاع، مشيرا إلى أن     

حماس جزء أصيٌل من كل المكون والنسيج الفلـسطيني         : "ع يقول وتاب". وإنهائها، ولكنهم خسروا الرهان   
  ". الذي يعاني من جراء استمرار االحتالل وسياساته والرفض المحلي والخارجي لنتائج االنتخابات

نتطلَّع إلى موقف داعم للحق الفلسطيني في العودة والحرية وإنهاء االحتالل، وال بد من وقفـة                : "وأضاف
  ".  إلنهاء الحصار؛ ألنه من الجرائم التي لطخت وجه التاريخ المعاصرجادة ومسؤولة

الحكومة تأمل أن تتوج الجهود المبذولة في إطار صـفقة تبـادل            : "هنيةقال  بخصوص صفقة األسرى    و
األسرى بنتائج طيبة، ونؤيد كل الجهود، وندعم الوساطة المصرية واأللمانية، ونتمنَّى أن يكون ما يقـال                

  ". عالم صحيحا حتى يرى األسرى النور، وليس من صالح أحد أن يبقى األسرى في سجونهمفي اإل
عن رفضه للحصار واستمرار االحتالل، وشرح جهودهم اإلعالمية في          يالسويسرمن جهته أعرب الوفد     

إطار رفع الحصار، مؤكدا ضرورة المصالحة وتوحيد الجهد لمخاطبة المجتمع الدولي بـشأن القـضية               
ألنها تزيل الكثير من الغموض، وتُـسهم فـي     "وطالب الوفد بالمزيد من التواصل واللقاءات؛       . لسطينيةالف

  ".تحديد الرأي والموقف من الكثير من القضايا الخالفية المطروحة
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  وفق الثوابت ال بشروط الرباعيةيكون حقيقها وت المصالحة فريضة دينية وإستراتيجية وطنية :بحر .3

أحمد بحر، أمس أن  اعتبر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، : يوبي أي-غزة 
 مشدداً على أن هذه المصالحة يجب أن تكون "فريضة دينية وإستراتيجية وطنية"المصالحة الوطنية تعد ،

خالل خطبة صالة  ودعا بحر .فلسطينية مبنية على الثوابت وليس وفقاً لشروط اللجنة الرباعية الدولية
، السلطة في رام حماسعيد األضحى في ملعب فلسطين بمدينة غزة ونقلتها مواقع إخبارية تابعة لحركة 

حركة حماس  تبييض السجون ووقف مالحقة أنصار"اهللا إلى المصالحة وتوحيد الموقف الفلسطيني و
طينية إلى األخوة في حركة فتح والسلطة الفلس ندعو"وقال  ".والتنظيمات األخرى في الضفة الغربية

نريد "وأضاف  ".توحيد الموقف الفلسطيني تجاه المصالحة باعتبارها ضرورة دينية وواجباً سياسياً ووطنياً
مصالحة على الثوابت الفلسطينية وليس عبر االعتراف بالكيان اإلسرائيلي ومالحقة المقاومة واإلفراج 

نتخابات حرة ونزيهة، رافضاً أن تعقد هذه إلى أن حماس تريد ا وأشار ".الفوري عن المعتقلين السياسيين
وأن يسمح لهذه األطراف بالتدخل في تلك " إسرائيل"االنتخابات تحت شروط اللجنة الرباعية واألمريكية و

  .االنتخابات
  28/11/2009الشرق، قطر، 

  
  عباس رفض عرضاً لزيارة سورية بهدف توقيع اتفاق المصالحة في دمشق": الحياة" لـمصادر .4

خيراً أ أن الرئيس محمود عباس رفض "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ: فتحي صباح -غزة 
 إلىوعزت رفض عباس . عرضاً لزيارة سورية لتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية في دمشق

خشيته من غضب مصر ورفضها مثل هذه الخطوة، خصوصاً أن العالقات متوترة أصالً بين دمشق 
  .رة على خلفية االنقسام الفلسطيني ولبنان وإيران وغيرها من القضاياوالقاه

وأوضحت المصادر أن مسؤولين سوريين أجروا اتصاالت مع السلطة الفلسطينية وقدموا عرضاً يتضمن 
ويتضمن العرض التوقيع في . زيارة عباس لدمشق يتخللها توقيع اتفاق المصالحة مع حركة حماس

وتابعت أن عباس توقع أن ترفض القاهرة مثل هذه .  تنفيذه من خالل القاهرةلىإدمشق، على أن يصار 
  .الفكرة التي من المرجح أن يكون أطلع الرئيس حسني مبارك عليها أثناء زيارته القاهرة قبل أيام

  28/11/2009الحياة، 
  

   للرئيس عباسالشرعيعزيز دويك الوريث :  أمريكيةصحيفة .5
 الذيستيانساينس مونيتور األمريكية حواراً مع عزيز دويك، وهو الشخص  أجرت صحيفة كري:رام اهللا

 محمود عباس الحالي حال تخلى الرئيس في تولى الرئاسة الفلسطينية في الحق الفلسطينييكفل له القانون 
 إنه يرفض العنف الفلسطيني القيادي مدينة الخليل، قال فيوفى حواره مع الصحيفة من منزله  .عنها

 يضعف الذي هو االنقسامإلى مد جسور التواصل بين حماس وحركة فتح، ألنه يرى أن ويسعى 
  . "إسرائيل" مفاوضاتهم مع فيالفلسطينيين 

 شرعيته أمام فيوأوضح دويك أن والية عباس انتهت منذ فترة طويلة، ويؤكد على أنه إذا تم الطعن 
 أنه ال يسعى إلى منصب الرئيس، ويركز ويشير دويك إلى. المحكمة الدستورية، فسوف يخسر بالتأكيد

 لن يستطيع الفلسطينيون بدونها تحقيق والتيبدالً من ذلك على محاولة المصالحة بين فتح وحماس 
 قولهم إن دويك شخص متوازن ومحبوب وينتقد الفلسطيني الشأن فيونقلت الصحيفة عن خبراء  .آمالهم

 في حكوميذا يمثل فرصة جيدة له للفوز بمنصب ولة لحركة حماس، وهؤبعض من التحركات غير المس
  . انتخابات قريبةأي

  29/11/2009وكالة سما، 
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  السيناريوات المطروحة لحل أزمة الفراغ الدستوري .6

تشهد أروقة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية في الفترة األخيرة مداوالت في :  فتحي صباح-غزة 
 كانون 24لول موعد تنظيم االنتخابات الرئاسية والتشريعية في  قبل حإتباعهاشأن أفضل السبل الواجب 

وعقدت حركة فتح  . مرسوم أصدره الرئيس محمود عباس الشهر الماضيإلى يناير المقبل استناداً /الثاني
ومنظمة التحرير وهيئات قيادية أخرى اجتماعات عدة خالل األسابيع األخيرة لدرس الخيارات المتاحة 

 الحالة غير المسبوقة في التاريخ والكفاح الفلسطيني، باستثناء حالة قام فيها المجلس للتغلب على هذه
ويأتي بحث هذه الخيارات في ظل رفض  .1999المركزي بتمديد المرحلة االنتقالية لدى انتهائها عام 

فقتها على أما في حال موا.  يناير المقبل/ كانون الثاني24حركة حماس تنظيم االنتخابات في موعدها في 
 يونيو، فإن فتح والرئيس محمود عباس / حزيران28الورقة المصرية التي تتضمن تنظيم االنتخابات في 

  .سيتراجعان عن اتخاذ مثل هذه الخطوات من جانب واحد من دون توافق وطني
  حل المجلس التشريعي

يعي، فيما عارض وطرحت على بساط البحث سيناريوات ومقترحات عدة، من بينها حل المجلس التشر
. قياديون من فتح هذه الخطوة وتوقعوا أن يكون مردودها سلبياً، وقد يشكل خطراً على الوضع الفلسطيني

ويقول أصحاب هذا السيناريو، وهم من قادة بعض الفصائل الصغيرة جداً، إنه كان يجب حل المجلس 
ه لم يحدث فيجب حله من جانب  في قطاع غزة، أما وان"االنقالب الحمساوي"التشريعي منذ أن وقع 

  .المجلس المركزي عندما يحل موعد االنتخابات التشريعية أو قبلها
ويرون أن والية .  المجلس المركزيإلىويضيف هؤالء أنه يجب نقل صالحيات المجلس التشريعي 

 المركزي أن  ما شاء اهللا، وأن بإمكان المجلسإلىالرئيس ال تنتهي مع انتهاء والية التشريعي، بل تستمر 
وهناك من يرى من فتح أنه يجب عدم حل المجلس التشريعي والحذر من هذا . يمدد للرئيس واليته

السيناريو الخطير، وأنه ال يحق للمجلس المركزي، بل للرئيس، حل المجلس التشريعي، علماً أن نواب 
) قتؤالدستور الم(ساسي فتح في المجلس التشريعي السابق رفضوا مراراً وتكراراً تعديل القانون األ

وطالب هؤالء بدرس هذا الخيار قانونياً قبل طرحه على االجتماعات  .ومنح رئيس السلطة صالحية حله
الرسمية، ومن بينها اجتماع المجلس المركزي منتصف الشهر المقبل في رام اهللا، خصوصاً انه ال يوجد 

  .مرجعية السلطة، بل الشعب هو مرجعيتها أن منظمة التحرير هي إلىفي القانون األساسي ما يشير 
  نقل الصالحيات للمركزي

وتعتقد فصائل أخرى في المنظمة أن على المجلس المركزي اتخاذ صالحياته كاملة في مواجهة ما يمكن 
واقترحت أخرى أن يبحث المركزي في . أن ينشأ من فراغ دستوري لدى انتهاء المدة القانونية للتشريعي

ثالث قضايا هي انتهاء والية رئيس السلطة، والرقابة على الحكومة الفلسطينية، اجتماعه المقبل 
  . خصوصاً أن هذه من صالحيات المجلس التشريعي، وكذلك االنتخابات العامة المقبلة

  حل السلطة برمتها
ن عن  عدم استبعاد خيار حل السلطة الفلسطينية برمتها واإلعال"الجبهة الشعبية"ويرى اتجاه ثالث تمثله 
وتعتقد الجبهة أنه يجب درس ما سيلي أي خطوة قبل اتخاذها ومعرفة ما . انتهاء المرحلة االنتقالية

كما يجب درس األمور جيداً قبل . سيحصل في اليوم التالي كي ال يكون مردود هذه القرارات عكسياً
  .دعوة المجلس المركزي لالنعقاد

  إبقاء الوضع على حاله
 تقريراً عن انتهاء والية "بدائل" المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات في هذه األثناء، أعد

الرئيس والمجلس التشريعي المتوقعة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عدة لتجاوز مسألة الفراغ السياسي 
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 يناير المقبل في ظل عدم إمكان / كانون الثاني25والدستوري والقانوني الذي يمكن أن ينشأ مع حلول 
  .إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

، "أبعاد ودالالت قرار الرئيس عباس بعدم الترشح لوالية ثانية أو االستقالة"واقترح المركز في تقريره 
إبقاء الوضع على ما هو عليه، على أساس أن هناك في القانون "على المسؤولين والقيادات الفلسطينية 

، إذ ال يجوز للرئيس أو للمجلس التشريعي أن ينسحبا من دون وجود تفريقاً بين المدة القانونية والوالية
القانون األساسي نص في أحد مواده على "وأضاف أن . "رئيس آخر ومجلس تشريعي آخر ليحل محلهما

أن المجلس التشريعي يبقى إلى أن يسلم مهامه لمجلس تشريعي منتخب آخر، وهذه المبادرة بالقياس يمكن 
  ."ئيس أيضاً، حتى لو لم ينص القانون األساسي على ذلكأن تنطبق على الر

القانون األساسي ينص على أن استقالة الرئيس ال تصبح سارية المفعول من دون مصادقة "وأوضح أن 
. "المجلس التشريعي مشلول وليس في حال انعقاد"، علماً أن "ثلثي أعضاء المجلس التشريعي عليها

بنقل مهمات وصالحيات الرئاسة والمجلس التشريعي إليه، إلى أن " واقترح أن يقوم المجلس المركزي
  ."تكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية، سواء بحل أو من دون حل المجلس التشريعي

يعتبر مخالفة صريحة ومباشرة للقانون األساسي، وسيكرس "لكن المركز استدرك أن حل التشريعي 
وأضاف التقرير . "ير منتخب أن يحيل عليه مهمات مجلس منتخبال يجوز لمجلس غ"، كما أنه "االنقسام

منظمة التحرير أنشأت السلطة وهي مرجعيتها العليا التي منحتها الشرعية، لكن السلطة كيان قائم "أن 
بحد ذاته له قوانين تنظم عمله، فالمنظمة ال تستطيع أن تتعامل مع السلطة في شكل انتقالي، فهي تستطيع 

قاء عليها، وال تستطيع نقل صالحياتها إلى المنظمة وإبقائها في الوقت ذاته، فإما حلها وإحالة حلها أو اإلب
في هذه الحال ": وقال. "كل المهمات على المنظمة، وإما الحفاظ عليها واحترام القوانين التي تنظم عملها
، ويحل محل المجلس يمكن نظرياً أن يمدد المجلس المركزي للرئيس أو يكلفه متابعة مهمات الرئيس

التشريعي من دون حله إلى حين إجراء االنتخابات أو إجراء المصالحة، وإعادة تشكيل منظمة التحرير، 
  ."لتضم كل ألوان الطيف السياسي، مع أن األفضل أن يكلف المجلس المركزي الرئيس بمتابعة أعماله

  30/11/2009الحياة، 
  

  نتنياهو اختار المستوطنات على حساب السالم:  مختتماً جولته ألمريكا الالتينيةعباس .7
 الرئيس محمود عباس، قال ، أنوكاالتنقالً عن السانتياغو من  27/11/2009األيام، فلسطين، نشرت 
إنه يعتقد أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اختار المستوطنات : )26/11الخميس (أمس

ئيس في مقر اللجنة االقتصادية ألميركا الالتينية والكاريبي التابعة لألمم وتحدث الر .على حساب السالم
إن إعالن رئيس : المتحدة في سانتياغو لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قائالً

إن الفلسطينيين مستعدون : وقال عباس .الوزراء اإلسرائيلي عن تجميد جزئي مدة عشرة أشهر ال يكفي
 .تئناف مفاوضات السالم على الفور، لكن على أساس القرارات الدولية وحل الدولتين والمسار المحددالس
إن إعالن نتنياهو ال يقدم جديداً وإن المستوطنات ستستمر في الضفة الغربية وفي القدس التي لم : وقال

 السالم واالستيطان، لكنه إنه تعين على رئيس الوزراء اإلسرائيلي االختيار بين: وأضاف. يشملها قراره
  .معرباً عن أسفه لذلك. اختار االستيطان
أنه أمام هذا الموقف اإلسرائيلي، فإننا نتشاور ونتدارس مع أشقائنا العرب ومع : وأوضح الرئيس

مجموعة الدول الالتينية واإلفريقية واألوروبية واآلسيوية، وفي المستقبل مع اإلدارة األميركية في إمكانية 
، 1967اب إلى مجلس األمن بهدف ترسيم حدود دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران الذه

إن هدفنا الذي سنستمر بالسعي إليه هو دولة فلسطينية مستقلة ذات : وتابع .بعاصمتها القدس الشرقية
  .سيادة عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل بأمن وسالم
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 عاماً من النكبة آن األوان للشعب الفلسطيني أن يعيش بأمن وسالم في دولته 61بعد : وقال الرئيس
  .المستقلة ذات السيادة

إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل : وقال
دولة إسرائيل ودولة : ة دولتين نص على إقام1947عام، يحمل رسالتين، األولى أن قرار التقسيم العام 

  .فلسطين، والرسالة الثانية أن الشعب الفلسطيني ال يزال يعيش المعاناة محروماً من حقه في إقامة دولته
إن وجهة نظرنا أنه ال يوجد شعب زائد في الشرق األوسط، بل توجد دولة ناقصة، هي الدولة 

  .الفلسطينية
الرئيس عباس أكد في تصريحات  أن وكاالتقالً عن الن 29/11/209البيان، اإلمارات، وأضافت 

 وقف االستيطان بشكٍل كامل، وذكر عباس في كلمة ألقاها أمام "إسرائيل"صحافية في فنزويال أن على 
البرلمان الفنزويلي في العاصمة كاركاس أمس في ختام جولته في أميركا الجنوبية أن إعالن رئيس 

تنياهو وقف أعمال البناء داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لمدة الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ن
ال يقدم جديداً وغير كاف، ألن االستيطان سيتواصل في القدس الشرقية بل وفي الضفة " شهور 10

على رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن "وأضاف أنه . "الغربية على الرغم من تجميد إنشاء مستوطنات جديدة
  . "أوقف المفاوضات"، موضحاً أن نتنياهو " بين السالم واالحتالل ولألسف اختار االحتالليختار ما
  . مازن في وقت سابق بنظيره الفنزويلي هوغو شافيز وشكره على دعمه للقضية الفلسطينية والتقى أبو
ثات جرى مباحأ الرئيس عباس أن) د ب أ (نقالً عن وكالة 28/11/2009الرأي، األردن، وجاء في 

أنه تم ) وفا(وذكرت وكالة . مساء الخميس مع فرناندو لوجو، رئيس باراغوي، في العاصمة اسونسيون
  .األوسطخالل االجتماع بحث آخر التطورات واألوضاع في الشرق 

  
  "الدولة"إلقامة  دولي موقف لحشد تهدف عباس تحركات: عريقات .8

 عزم عريقات، صائب التحرير منظمة في وضاتالمفا شؤون دائرة رئيس أكد: حمدان منتصر - اهللا رام
 الفلسطينية للخطوات دولي تأييد أوسع على للحصول الدبلوماسية تحركاتها مواصلة الفلسطينية القيادة
  .الدولي األمن مجلس على الفلسطينية الدولة حدود ترسيم عرض باتجاه
 أن دون من المنطقة، في جديدة ةبجول سيقوم ميتشل جورج السالم لعملية األمريكي المبعوث أن وأعلن
  .الجولة هذه موعد يحدد

 إطار في تأتي الالتينية أمريكا دول من العديد إلى عباس محمود الرئيس زيارة أن عريقات، وأوضح
 الفلسطينية القيادة وأن نتائجها حققت الزيارة هذه أن وأوضح الفلسطيني، للموقف الداعم الدولي الحشد
  .األمن مجلس على الموضوع عرض حال في الفلسطيني الموقف بدعم لدولا هذه تأكيد على حصلت

  29/11/2009الخليج، 
  

  بل تعطي أعداءها ليصبحوا أصدقاءها.. أميركا لن تعطي أصدقاءها دولة: هاني المصري .9
أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زيارة لدول أميركا الالتينية، بتعزيز عالقاته بشكل : رام اهللا
وجاءت زيارة عباس لشافيز، بعد تدهور عالقاته بالواليات  .بالرئيس الفنزويلي هوغو شافيزخاص 

 "إسرائيل"، وتراجعت عن وعود سابقة بإجبار "إسرائيل"ـالمتحدة، بعد أن اتهمها أبو مازن بأنها منحازة ل
  .على وقف كامل االستيطان قبل بدء العملية السياسية

لو كان أبو مازن على عالقة جيدة بأميركا لما ذهب لشافيز، مثلما "مصري وقال المحلل السياسي هاني ال
هذا دليل على أن عباس غضبان من اإلدارة األميركية ": "لشرق األوسطا"وأضاف لـ. "فعل مع إيران

ويرى المصري  ."لعدم التزامها بوعودها السابقة، وألنها تركته وحده فوق الشجرة بعدما صعدت به هي



  

  

 
 

  

            11 ص                                   1624:         العدد       30/11/2009-27 اإلثنين -الجمعة  :التاريخ

أميركا لن تعطي "وقال . أ يفكر بأنه يجب أن يغضب أميركا حتى يحصل على ما يريدأن عباس بد
  . "أصدقاءها دولة، بل تعطي أعداءها ليصبحوا أصدقاءها

  30/11/2009الشرق األوسط، 
 

  وقف االستيطان وتحديد مرجعية العملية السلمية: "إسرائيل" تحدد شروطها للتفاوض مع المنظمة .10
 بالوقف التام "إسرائيل"حددت منظمة التحرير الفلسطينية شروطها للتفاوض مع : س محمد يون–رام اهللا 

 الفلسطينية، وفي مقدمها القدس، بما فيه ما يسمى النمو الطبيعي في األراضي أنحاءلالستيطان في 
  ".إسرائيل" حدوداً بين دولتي فلسطين و1967 يونيو عام /المستوطنات، وتحديد خط الرابع من حزيران

:  في رام اهللاأمسقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي عقده و
الجهود " أنوأعتبر . " نتنياهوإعالن خطوات مسرحية على غرار إلىانطالقة عملية السالم ال تحتاج "

هو الوقف التام ومن دون  األول تحقيق أمرين، إلى هذه المفاوضات تحتاج إطالق إلى الرامية األميركية
 بأن إسرائيلي الضفة الغربية، والثاني الحصول على التزام أنحاءشروط لالستيطان في القدس وباقي 

، وان تكون واإلسرائيلية هو الحدود بين الدولتين الفلسطينية 1967 يونيو عام /يكون الرابع من حزيران
  ."التعديالت طفيفة وبموافقة الطرفين

 منظمة التحرير تطالب إن، لكنه قال األميركية اإلدارة في العالقات مع أزمةوجود ونفى عبد ربه 
لتحقيق " مواصلة الجهود األميركية واإلدارة الخاص لعملية السالم جورج ميتشل األميركيالمبعوث 
  ." المفاوضات وهو الوقف التام لالستيطان وتحديد مرجعيات عملية السالمإلطالق الصالح األساس
 ليس سوى مناورة لاللتفاف على الموقف الدولي الضاغط من اجل اإلسرائيلي اإلعالن" إن عبد ربه وقال

 ثالثة آالف وحدة، وانه لن يتوقف خالل هذه إلقامة البناء سيتواصل عملياً أنوأضاف . "وقف االستيطان
هدفها الخروج من مناورة " عن التجميد خالل هذه الفترة ليس سوى اإلعالناألشهر العشرة، معتبراً 

 منظمة التحرير أنوأكد . " على خلفية مواصلتها االستيطاننتنياهوالعزلة الدولية المفروضة على حكومة 
ألنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، "لن تتنازل عن مطلبها القاضي بوقف االستيطان في القدس 

 استئناف إلى الهادفةالستمرار جهود ميتشل  عن تأييد السلطة وأعرب. "وألنها جزء ال يتجزأ من الضفة
  .مفاوضات السالم

  27/11/2009الحياة، 
  

  إعالن تجميد االستيطان جزئياً تضليل وهروب من االستحقاقات السياسية: بحر .11
 اعتبرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، أن إعالن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين :غزة

إعالن شكلي صوري ال يحمل أي قيمة "ستيطان جزئياً لمدة عشرة أشهر، هو نتنياهو، عن تجميد اال
وأشارت رئاسة المجلس في هذا الصدد ". فعلية أو مضمون حقيقي، بعد أن تم إفراغه من مضمونه تماماً

مما يسقطه "إلى استثناء القدس والمراكز والمؤسسات في مستوطنات الضفة من اإلعالن اإلسرائيلي، 
  ".يار جدي في إطار ما يسمى عملية التسوية التي ال زالت دولة الكيان تروج لها حتى اآلنفعلياً كخ
، "قدس برس" لرئيس المجلس التشريعي، في تصريح مكتوب له تلقته األول أحمد بحر، النائب .وقال د

 ة التي إعالن نتنياهو يشكل تضليالً خطيراً يستهدف خداع العالم وحرف أنظاره عن جوهر األزم"إن
 الصهيوني ككّل، والمتمثلة في االحتالل واستمرار جرائمه البشعة –تعصف بالوضع الفلسطيني 

  ".ومواصلة مشاريعه االستيطانية التوسعية، وما تسببه من معاناة هائلة ومآسٍ كبرى لشعبنا الفلسطيني
 أو بآخر، مؤكدين أن ذلك من مغبة أي تعاط آثم مع إعالن نتنياهو بشكل" السلطة في رام اهللا بحروحذر 

اتخاذ موقف سياسي موحد في "، داعياً الدول العربية واإلسالمية إلى "يشكل جريمة وطنية ال تغتفر
مواجهة الموقف اإلسرائيلي الجديد، والدفع باتجاه بلورة إجراءات وفعاليات سياسية ترمي إلى فضخ 
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وقف انحيازها األعمى "ا بحر اإلدارة األمريكية إلى كما دع .، وفق ما ذكر"الدولة العبرية إقليمياً ودولياً
فقدت مصداقيتها السياسية عملياً، "، معتبراً أن اإلدارة األمريكية "لدولة االحتالل وسياساتها العدوانية

وتشوهت صورتها كثيراً في أعين الجماهير العربية والمسلمة، مما يستوجب مراجعة عاجلة لسياستها 
  .، حسب تصريحه"التي تدفع بها أكثر فأكثر إلى السقوط واالنزالقالخارجية الراهنة 

  27/11/2009 قدس برس،
  

  "التضليل اإلسرائيلي" المقالة تندد بـالحكومة .12
محاوالت الخداع والتضليل التي يمارسها االحتالل من " حذَّرت الحكومة المقالة في قطاع غزة من :غزة

ن لذر الرماد في العيون وإيهام المجتمع الدولي أنه يقدم خالل إعالن صفقات في شأن تجميد االستيطا
أن فلسفة وسياسة االستيطان على األرض الفلسطينية هي منهج عربدة " في بيان أمس وأكدت. "مبادرات

غير شرعي بكل جزئياته ومخالف "ووصفت االستيطان بأنه . "وسرقة وفرض سياسة األمر الواقع
، ومن بديهيات البعد الوطني والسياسي رفضه بالكلية، وال أنصاف وال للقانون الدولي والعرف اإلنساني

التزال ضعيفة ونظرية، وهناك "واعتبرت أن ردة فعل السلطة والحكومة في رام اهللا . "أرباع حلول فيه
 إن إصرار االحتالل على ممارسة هذه السياسة إذسلوك ميداني مطلوب منها ضد منهج االحتالل، 

 الرفض النظري، ترتيب الجبهة الداخلية ووقف حملة االعتقاالت والفصل التعسفي ىإليتطلب، إضافة 
وكسر القيد على منهج ومؤسسات المقاومة وإطالق الحريات السياسية واإلعالمية ووقف الهجوم 

  ."اإلعالمي وقلب الحقائق
من دون " في أريحا وفي شأن آخر، استنكرت الحكومة المقالة عقد المؤتمر الدولي لتدويل قضية األسرى

جزء أصيل ومهم من نواب الشرعية الفلسطينية الذين يمثلون الشعب الفلسطيني وذاقوا ويالت القيد 
تدين سياسة التمييز "وقالت إنها . "والخطف، خصوصاً نواب كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس
 خادم الحرمين الشريفين لشهداء ضد أهالي شهداء حماس ومنعهم من أداء مناسك الحج ضمن مكرمة

  ."فلسطين
  27/11/2009الحياة، 

  
   فوراًالمفاوضات يطالب ببدء الرئيس الكوستاريكياالستيطان و وقفب" إسرائيل"إلزام ب يطالب فياض .13

 "إسرائيل" سالم فياض أمس أن على المجتمع الدولي إلزام . أكَّد رئيس الوزراء الفلسطيني د:رام اهللا
قاقات المطلوبة منها وفقاً لخطة خريطة الطريق، خصوصاً الوقف الشامل لالستيطان في بتنفيذ االستح

ودعا فياض خالل مؤتمر صحافي مشترك مع  .األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ومحيطها
تحويل المواقف "الرئيس الكوستاريكي أوسكار ارياس في مدينة بيت لحم أمس، المجتمع الدولي إلى 

 الشرعية الدولة، إلى مواقف توقرارامعلنة إزاء عدم شرعية االستيطان، ومخالفته للقانون الدولي ال
عملية ملموسة تمكن من إطالق عملية سياسية جادة ومتوازنة، تفضي إلى إنهاء االحتالل في كامل 

  ."1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ناف العملية السياسية والمفاوضات على أساس إنهاء حريصة على استئ"وقال إن السلطة الفلسطينية 

 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي 1967االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل حدود عام 
يتوجب أن تكون هناك إجراءات عملية على األرض تنسجم مع ما ": وأضاف. "القلب منها مدينة القدس

ضافة إلى وقف األنشطة االستيطانية كافة، ورفع الحصار عن شعبنا، يعتبر مخرجاً للعملية السياسية، إ
خصوصاً في قطاع غزة، ووقف االجتياح اليومي للمدن والقرى والمخيمات، إضافة إلى إزالة الحواجز 

  ."وإذا تم ذلك، فهناك فرصة إلنجاز ما هو مطلوب... كافة
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ي مدينة بيت لحم التي زار فيها كنيسة من جانبه، أعرب الرئيس الكوستاريكي عن سعادته لتواجده ف
جئت ألعبر عن تضامني مع الشعب الفلسطيني، وأقدم تجاربي في أميركا الوسطى، وأقدم ": وقال. المهد

المفاوضات يجب أن تبدأ في أسرع وقت ممكن، وأن تتناول "ورأى أن . "النصح في حل النزاعات
  ."ينالقضايا األهم، وهي قضايا الحدود والقدس والالجئ

  29/11/2009الحياة، 
  

  السلطة تنفي التمييز بين الحجيج من ذوي الشهداء .14
اتهم النائب عن حركة حماس محمود الرمحي وزارة األوقاف في الضفة، بحرمان ذوي : )أ.ب.د(
 حركة حماس من أداء فريضة الحج ضمن مكرمة العاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز "شهداء"

  .اء الفلسطينيينألهالي الشهد
، مؤكداً أنه تم "غير صحيحة وتجن على الحقيقة"في المقابل، قال ديوان الرئاسة إن تصريحات الرمحي 

  . دون النظر إلى انتماءاتهم"شفافية"ـالتعامل مع مكرمة خادم الحرمين الشريفين ب
ية الجهة التي سلمها تقديم أي إثبات حول ما ادعاه أو تسم"ـوطالب ديوان الرئاسة في بيان الرمحي ب

  ."الجوازات واستعادها منها
  27/11/2009الخليج، 

  
   ويشتمها منى منصور في نابلس ويصادر جوالها الشخصيةوقائي يقتحم بيت النائبال األمن .15

) 11-29( الخاضع إلمرة محمود عباس مساء يوم األحد" جهاز األمن الوقائي" أقدم ما يسمى :نابلس
ئب في المجلس التشريعي الفلسطيني منى منصور في حي رفيديا بمدينة نابلس، على اقتحام منزل النا

  .وحاول االعتداء عليها، وصادر جوالها الشخصي؛ بدعوى أنها قامت بأعمال تصوير في المكان
؛ أكدت منصور "المركز الفلسطيني لإلعالم"وفي تصريحٍ عاجٍل للنائب منصور وحديث خاص لمراسل 

يقتحمون سطح  منزلها، ويرفعون أسلحتهم في وجهها، ويلقون " الوقائي"صر من جهاز أنها فوجئت بعنا
. عليها سيالً من السباب والشتائم، ويهددون باعتقال نجلها بكر، ثم قاموا بمصادرة هاتفها الشخصي
ديا وأفادت أنها اعتلت سطح منزلها في حي رفيديا بعد سماعها إطالق نار كثيفًا بالقرب من مستشفى رفي

المنزل، وقام بسبها، " الوقائي"الستكشاف الخبر، وأثناء وجودها على سطح المنزل مع أبنائها اقتحم جهاز 
وأضافت أنها أخبرتهم أنها عضو مجلس . وأبلغها بأنها إذا أرادت استرجاع جوالها عليها مراجعته

  !. ا المكانتشريعي، إال أنهم قاموا بشتمها وشتم والدها وشتم حركة حماس ثم غادرو
بحق النائبة منصور، " القذر"واستنكرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني االعتداء الذي وصفته بـ

الفتة إلى أنه يعبر عما تختزنه جعبة القوم من حقد هائٍل وحملة مبيتة لضرب ممثلي الشرعية الفلسطينية 
  . وإقصائهم عن الخارطة الوطنية الفلسطينية

رت كتلة التغيير واإلصالح اقتحام منزل النائب منصور، واالعتداء عليها، وحذرت من فيما استنك
االستمرار في انتهاك حصانة النواب والقانون، وأكدت أن هذا العمل تجاوز لكل الخطوط الحمراء، 
وانحدار رخيص عن كل القيم واألخالق، وتساوقٌ مع االحتالل، كما دعت عباس إلى وقف هذا النهج 

  . لخطير مع نواب الشعب الفلسطينيا
  29/11/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
  ألسرى بإطالق حملة دولية لإلفراج عنهماختتم مؤتمر تالسلطة  .16

اختتمت السلطة الفلسطينية، أمس، مؤتمراً دولياً حول قضية األسرى في سجون االحتالل : )أ.ب.د(
وكلف المؤتمر الذي نظمته وزارة شؤون . ق سراحهمبإطالق حملة عربية ودولية للعمل من أجل إطال
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األسرى في مدينة أريحا على مدار ثالثة أيام، لجاناً قانونية متخصصة بإعداد مواقف عمل وتحرك لدعم 
  .قضية األسرى في المحافل الدولية وشرح معاناتهم

لعمومية لمنظمة وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بضرورة العمل على استصدار قرار من الجمعية ا
. األمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية في الهاي رأياً استشارياً حول الوضع القانوني لألسرى

وطالب بضرورة العمل والضغط من أجل عقد اجتماع للدول األعضاء في معاهدات جنيف لبحث رفض 
لة للضغط على الهيئات وأوصى المؤتمر بحمالت متواص. تطبيقها في األراضي المحتلة” إسرائيل“

الدولية لضمان حقوق األطفال المعتقلين، والضغط على االتحاد األوروبي للعمل على تضمين حقوقهم في 
وطالب بتشكيل لجان متخصصة لمالحقة سلطات االحتالل قانونيا  ."إسرائيل"اتفاقية الشراكة التجارية مع 

ودعا األمم المتحدة والوكاالت ذات العالقة . امةلجرائمها بحق األسيرات الفلسطينيات خاصة واألسرى ع
  .بإرسال لجان تقصي حقائق لمتابعة ما يجري من تعذيب في سجون االحتالل

  26/11/2009الخليج، 
  

  معتقالً أمنياً وجنائياً بمناسبة عيد األضحى المبارك 155تفرج عن المقالة  الحكومة .17
 معتقالً أمنياً وجنائياً من سجن أنصار 155س، عن أفرجت الحكومة الفلسطينية، أم :حسني مهنا - غزة

  .المركزي بمدينة غزة، كمكرمة من رئيس الحكومة إسماعيل هنية بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك
 إنه تم تشكيل لجنة لتحديد المعايير التي ،وأفادت مصادر أمنية خالل مؤتمر صحفي عقد في سجن أنصار

ء المعتقلين، وهي عدم تعريض األمن والنظام العام ألي خلٍل أو مشاكل تم من خاللها اإلفراج عن هؤال
  . أخرى

قضوا ثلثي المدة أو )  معتقال53ً: (إن إحصائية المفرج عنهم كانت على النحو التالي: "وأضافت المصادر
آخرين من مراكز الشرطة الذين تم ) 77(من جهاز األمن الداخلي، و) معتقالً 25(نصفها تقريباً، 

  ". رضهم على محكمة خاصة وتم االكتفاء بموعد التوقيفع
وفيما يتعلق بالتسهيالت التي ستمنحها الحكومة للمعتقلين خالل العيد، أوضحت المصادر أنه تم إعطاء 

 نزيالً من مراكز الشرطة في مختلف محافظات القطاع 70 معتقالً من مراكز التأهيل واإلصالح و70
عة الرابعة مساء أمس وحتى الثامنة من صباح الخميس القادم كي يستطيع إجازات، بحيث تبدأ من السا

  .النزالء قضاء إجازة العيد مع ذويهم
 27/11/2009صحيفة فلسطين 

 
  فتح والفصائل من  مطلوباًتسعين من  عن أكثروعف ت"إسرائيل" .18

 "إسرائيل"ن أ أمس مصادر فلسطينية كشفت  أن معاًنقالً عن وكالة 27/11/2009الحياة الجديدة، نشرت 
 عسكرية تابعة للفصائل الفلسطينية أجنحةقررت وقف مطاردة عشرات المسلحين الفلسطينيين من عدة 

 سلم اإلسرائيليأن الجانب " معا"وقالت المصادر لـ . المباركاألضحىفي الضفة الغربية عشية عيد 
 ناشطا في الضفة والذين 93مة تضم الجانب الفلسطيني خالل اجتماع عقد بينهما الليلة قبل الماضية قائ

 تم التفاهم عليها ما بين السلطة الفلسطينية والجانب التيوافقوا على االنضمام لصفقة وقف المطاردة 
  . في الضفةنالفلسطينيي لحل قضية المطلوبين اإلسرائيلي

دة ما بين  الذين شملهم وقف المطاراألشخاصوقالت المصادر انه في محافظة نابلس وحدها بلغ عدد 
 فقط محتجزون في سجن الجنيد بنابلس وان عالء سناقرة أشخاص شخصاً وباقي سبعه 26جزئي وكامل 

  . المطلوب رقم واحد قد شملته القائمةبأنه تصنفه "إسرائيل"من مخيم بالطة والذي كانت 
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 الداخلي مناألمتحدث باسم جهاز  أن ال)ب.ف.ا (نقالً عن وكالة 28/11/2009الرأي، األردن، وأضافت 
 فتح في ي عفوا عن مجموعة جديدة من ناشطأصدرناقال لوكالة فرانس برس لقد ) شين بيت (اإلسرائيلي

  .، رافضا الكشف عن عدد المشمولين بهذا القرار2007 في إليه اتفاق تم التوصل إطار
 الرئيس  تعزيز سلطةإلى أيضا تهدف اإلسرائيليةوبحسب صحيفة جيروزالم بوست فان هذه الخطوة 

 مع حركة ألمانية مفاوضات غير مباشرة بوساطة "إسرائيل"محمود عباس في الوقت الذي تجري فيه 
  . جلعاد شاليط المحتجز في قطاع غزةاإلسرائيلي سراح الجندي إلطالقحماس 

  
  في نابلس" األمن الوطني"و" الوقائي"إصابات خالل اشتباكات بين ":  الفلسطيني لإلعالمالمركز" .19

ـ       :نابلس التابعة لمحمود عباس خالل اشتباكات متبادلة      " األجهزة األمنية " أصيب عدد من أفراد ما يسمى ب
المركـز  "وقالت مصادر محلية لمراسـل      . في نابلس بالضفة الغربية المحتلة    ) 11-29(مساء يوم األحد    

قـوات األمـن    "و" ئياألمن الوقا "أن اشتباكات باألسلحة النارية اندلعت بين جهازي        " الفلسطيني لإلعالم 
  .في منطقة رفيديا بنابلس ما أوقع ثالث إصابات على األقل" الوطني

وذكرت أن االشتباكات كانت ضارية، واستُخدمت فيها أسلحة نارية وقنابل، وحدثت استنفارات كبيرة بين              
لجهـازين  عناصر الجهازين فيما يبدو في إطار الصراع على النفوذ واالمتيازات والصالحيات بين قادة ا             

  . وعناصرهما في الضفة الغربية
وأوضحت المصادر أن قيادات كبيرة في حركة فتح وسلطة المقاطعة أجرت اتصاالت ووصـلت إلـى                
منطقة نابلس من أجل تهدئة األمور، حيث تم االنتشار المكثف في المنطقـة، واالتفـاق علـى سـحب                   

  .ر االشتباكاتالمسلحين من الشوارع، فيما منعت وسائل اإلعالم من تصوي
وأكدت المصادر أنه جرت اتصاالت بمراسلي وسائل اإلعالم تحـذرهم مـن تناقـل أي أخبـار عـن                   

  .االشتباكات العنيفة التي وقعت
  29/11/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ينفذ عدة مشاريع تجسد معاناة غزة أمريكياًوزارة الثقافة تكرم مخرجاً: غزة .20

الذي يمارس على العالم " التضليل اإلعالمي"ينمائي معروف مما اسماه  حذر مخرج أمريكي س:غزة
لفضح هذا التضليل وإظهار حقيقة الحصار "حول الوضع في قطاع غزة، مؤكداً أن وصوله للقطاع هو 

، والذي يزور قطاع غزة لتنفيذ "موريس جاكبسون"وقال المخرج األمريكي  ".المفروض على سكانه
إن ما دفعه للقدوم ": "24غزة "والتي من ضمنها مشروع فيلم " الثالثية الفلسطينية"مشاريع عدة تحت اسم 

هو رغبته في اإلطالع على الوضع القائم فيها ومعاينة الظروف التي " الثالثية الفلسطينية"إلى غزة مع 
مة أن مشاريعه المزمع تنفيذها تصب في خد: وأضاف جاكبسون .تعيشها بعيداً عن التضليل اإلعالمي

القضية الفلسطينية وتبعث رسالة في غاية األهمية للعالم مفادها إن هناك شعب محاصر وتحت االحتالل 
وأثنى جاكبسون على الدور الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية ووزارة الثقافة في غزة من  ".في غزة

وريس جاكبسون بعرض كما قام المخرج األمريكي م .خالل تبني مشاريعه ومد يد العون له في تنفيذها
  .وطبيعة وأهداف هذا المشروع" الثالثية الفلسطينية"معلومات مفصلة عن مشروع 

جاء ذلك خالل حفل خاص نظمت وزارة الثقافة الفلسطينية في غزة مؤخراً على شرف جاكبسون وذلك 
لمجتمع بحضور عدد من رجال األعمال وأساتذة الجامعات وممثلي بعض المنظمات الدولية ومؤسسات ا

 أسامة العيسوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عاطف عسقول مدير .وقال وزير الثقافة في غزة د .المدني
إن الوزارة قدمت كل جهد ممكن للمخرج جاكبسون في سبيل تحقيق األهداف : "دائرة البرامج في الوزارة

 خاص في صورة المعاناة التي التي جاء من اجلها وهي وضع العالم بشكل عام والشعب األمريكي بشكل
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يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل االحتالل والحصار المطبق من قبل االحتالل اإلسرائيلي حيث نري 
  ".هذه الخطوة في غاية األهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني

  25/11/2009 قدس برس،
  

  وال تعاديها" الجزيرة"السلطة الفلسطينية ال تستهدف :  الخطيبغسان .21
" الجزيرة" نفى مصدر فلسطيني مسؤول في السلطة الفلسطينية وجود أي استهداف رسمي لقناة :اهللارام 

القطرية، وأكد أن اإلعالنات الموجودة في عدد من المواقع اإلعالنية في الضفة الغربية، هي إعالنات 
لناطق باسم وأوضح ا .مجهولة المصدر ال عالقة للسلطة الفلسطينية بها ال من قريب وال من بعيد

أن اإلعالنات " قدس برس" غسان الخطيب في تصريحات خاصة لـ.الحكومة الفلسطينية في رام اهللا د
القطرية في عدد من المواقع اإلعالنية في رام اهللا ال تعكس موقفا رسميا للسلطة من " الجزيرة"ضد قناة 

    . اهللافي رام" الجزيرة"ونفى الخطيب وجود أي مخاوف على مكتب  ".الجزيرة"
  26/11/2009 قدس برس،

  
  على االتصاالت العسكرية اإلسرائيلية تشوشالسلطة تغلق إذاعة مقّربة من فتح  .22

أغلقت الشرطة الفلسطينية محطة إذاعية في الضفة  الغربية المحتلة بعد أن  :رويترز -رام اهللا المحتلة 
ائيلي واتصاالت بمطار اللد المسمى  اإلذاعة بتداخل إرسالها مع موجات الجيش اإلسر"إسرائيل"اتهمت 

  .إسرائيليا بمطار بن غوريون الدولي
وقال ماجد العربيد مالك محطة الحرية الموالية لحركة فتح إن القوات الفلسطينية احتجزته ووضعته تحت 
التحفظ ليوم حين رفض أوامرهم بغلق المحطة ثم أطلقوا وكانت المحطة تتخذ من قطاع غزة مقرا لها 

  .2007انتقلت إلى الضفة الغربية المحتلة مع  سيطرة حركة حماس على القطاع عام لكنها 
  29/11/2009الشرق، قطر، 

  
  أمن السلطة تعيد لالحتالل ثالثة إسرائيليين تسللوا إلى أريحاأجهزة .23

  أفادت اإلذاعة العبرية، نقالً عن متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، بأن أجهزة األمن التابعة:الناصرة
الواقعة ضمن المناطق  للسلطة الفلسطينية، أوقفت ثالثة إسرائيليين بعد أن دخلوا إلى مدينة أريحا،

  ".طريق الخطأ"التابعة للسلطة أمنياً وإدارياً بحسب تقسيمات اتفاقات أوسلو، قيل إنه عن " أ"المصنفة 
الثة إلى الجانب اإلسرائيلي، وقال المتحدث اإلسرائيلي إن الشرطة الفلسطينية أعادة اإلسرائيليين الث

مشيراً إلى أنه تم إحالة الثالثة للتحقيق معهم بشبهة خرق األمر العسكري الذي يحظر على اإلسرائيليين 
  ".أ"دخول المناطق الفلسطيني المصنفة 

  29/11/2009 قدس برس،
 

 عبد اهللا عبد اهللا سفيراً لفلسطين في لبنان .24
أنه جرى تعيين عضو المجلس الثوري  ت مصادر فلسطينية قياديةأشار: عبد الجبار أبو غربية -عمان 

 لفلسطين في لبنان عبد اهللا عبد اهللا سفيراً. لحركة فتح ورئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي د
خلفا لعضو اللجنة المركزية لفتح عباس زكي، في حين من المقرر أن يجري تعيين قيادي فتحاوي جديد 

 .ر فتح في لبنان خلفا لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبو العينينفي منصب أمين س
  30/11/2009الحياة، 
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  "بعد فشل خيار التسوية" مبادرة سياسية جديدة تتضمن رؤيتها عّدحماس تُ .25

 خالد ،ذكرت مصادر موثوقة في حماس أن رئيس المكتب السياسي للحركة:  جيهان الحسيني-القاهرة 
 أن الحركة تعكف "الحياة"وعلمت . ق مبادرة سياسية جديدة في غضون األيام القليلة المقبلة سيطل،مشعل

ستتناول المستجدات السياسية في ظل فشل خيار التسوية، والجمود الحالي "على صوغ هذه المبادرة التي 
ح مصالحة تستند إلى وستتناول المبادرة طر. في مسار السالم وتعنت الحكومة اإلسرائيلية اليمينية الحالية

أرضية مشتركة بين القوى الفلسطينية من منطلق أن حماس كانت وما زالت مع المصالحة وتتمسك 
  . "بإنهاء االنقسام الذي أصاب القضية الفلسطينية بحال من الضعف

  30/11/2009الحياة، 
  

  ال تحفظات على الورقة المصرية وما نريده هو استعادة فقرات حذفت : أبو مرزوق .26
 ما تردد عن أن وفداً من الحركة ، موسى أبو مرزوق،فى نائب رئيس المكتب السياسي في حماسن

 أن "الحياة"سيصل إلى القاهرة عقب عيد األضحى الستئناف جهود المصالحة الفلسطينية، لكنه أوضح لـ 
لفقرات التي الحركة ليست لديها تحفظات على ورقة المصالحة المصرية، بل إن ما تريده فقط إضافة ا"

: وقال. "حذفت وسبق التوافق عليها، سواء مع حركة فتح أو مع الجانب المصري خالل جلسات الحوار
  .هناك نقاط سقطت من الورقة يجب إعادتها الستكمال الورقة لتعود بالشكل الذي تم االتفاق عليه مسبقا"

  30/11/2009الحياة، 
  

    شاليطشال صفقةأطراف إسرائيلية سعت إلفهناك : أسامة حمدان .27
مستمرة ولم حول المصالحة الوطنية  أن االتصاالت مع المصريين ، أسامة حمدان،أكد القيادي في حماس

التفاوض في خصوص " حمدان عن مستجدات صفقة تبادل األسرى، فأجاب أن "الحياة"سألت  و.تنقطع
هناك أطرافاً إسرائيلية "لى أن ، مشيراً إ"صفقة األسرى ما زال مستمراً، وهناك تجاذب إسرائيلي داخلي

سعت إلفشال الصفقة من خالل تسريب ما جاء في المفاوضات األخيرة من أن هناك أسرى فلسطينيين 
  ."أيديهم ملوثة بالدماء اليهودية سيتم إطالقهم

 أن إسرائيل رفضت رفضاً مطلقاً إطالق القياديين "الحياة"وكانت مصادر موثوقة في الحركة كشفت لـ 
إسرائيل ": وقالت. ماس إبراهيم حامد وعبداهللا البرغوثي وعباس السيد حتى لو تحت صيغة إبعادهمفي ح

، مضيفة أن إسرائيل رفضت إطالق خمسة أسرى من النساء "ترفض طرح أسمائهم في عملية التفاوض
ئة القيادية من المحكومات بأحكام عالية ومؤبدات، من بينهن أحالم التميمي التي فازت في انتخابات الهي

ولفتت إلى أن إسرائيل ترى أن هذه األسماء يجب التفاوض في شأنها . لقيادة السجون داخل الحركة
 اسماً والتي من المفترض إطالقها في المرحلة األولى، 450والتعاطي معها كجزء من القائمة التي تضم 

  .ن يتم التفاوض في شأنهموليس طرحها من ضمن مجموعة النساء واألطفال الذين سيطلقون من دون أ
  30/11/2009الحياة، 

  
   تتضمن إعادة فتح معبر رفح ورفع القيود عن القطاع  طصفقة شالي .28

" الـوطن "كشفت مصادر فلسطينية وأوروبية مطلعة لـ       : عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا، القدس المحتلة   
 بين إسرائيل وحركة حماس يتضمن       مصرية لتبادل األسرى   –أن االتفاق الجاري بلورته بوساطة ألمانية       

في جزء غير معلن منه رفع القيود التي فرضتها الحكومة اإلسرائيلية على قطاع غزة بعد أسر الجنـدي                  
جلعاد شاليت بما يشمل إدخال وإخراج البضائع من غزة وإعادة فتح معبر رفح الحـدودي، مؤكـدة أن                  

  .ة ألداء دورها، واإلقامة في مصر بدال من إسرائيلالبعثة األوروبية للرقابة على المعبر مستعدة للعود
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طاقم البعثة األوروبية لمراقبة المعبر موجود ونحن على اسـتعداد          " "الوطن"وقالت مصادر أوروبية لـ     
للعودة إلى عملنا حال الطلب منا ذلك، نحن منفتحون على أي اقتراحات بما فيها إمكانية مكـوث أفـراد                   

  ".  عسقالن، كما كان األمر سابقاالبعثة في العريش بدال من
وعلم في هذا الصدد أن قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش االسـرائيلي أوصـت الحكومـة اإلسـرائيلية                  
بتخفيف القيود الشديدة المفروضة على قطاع غزة حال التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل شـاليت بأسـرى                 

  .فلسطينيين
  29/11/2009الوطن، السعودية، 

 
  "سقط قانونيا"رار تقسيم األراضي الفلسطينية ق: حماس .29

قالت دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس إن الشعب الفلسطيني الذي رفض قرار  : رائد الفي-غزة 
 عاماً ال يزال يرفضه ويراه قراراً ساقطا 62الصادر عن األمم المتحدة قبل ) 181(تقسيم فلسطين رقم 

  . منح الشرعية لوعد بلفورقانونياً وسياسياً، كان الهدف منه
المؤامرة لم تنته بعد، حيث تسعى أطرافها "ن أوأكد رئيس الدائرة حسام أحمد في بيان صحافي، أمس، 

الدولية إلى تعزيز االنقسام الفلسطيني من خالل فرض أجندة سياسية ال تلتقي مع أهداف وطموحات 
ستعمارية الكبرى وعلى رأسها الواليات  عاماً حاولت القوة اال62طوال "وقال ". الشعب الفلسطيني

، والتي من خالل "إسرائيل"المتحدة وشركاؤها، خلق مشروعية قانونية لهذه القاعدة العسكرية المسماة 
تلك السنوات الطويلة لم تستطع إال أن تعزز وجودها ككيان عنصري وال إنساني وغريب عن هذه 

ووصف قرار ". الفلسطيني وضد الشعوب العربيةالمنطقة من خالل جرائمها المتكررة ضد الشعب 
مبني على نتائج الحرب العالمية الثانية، وإن كان قد صدر عن "، مشيراً إلى أنه "ساقط قانوناً"التقسيم بأنه 

  ".جهة دولية استخدمت كأداة لتمرير السياسات العدوانية واالستعمارية وعلى الكثير من مناطق العالم
  30/11/2009الخليج، 

  
  حماس تربط االنتخابات باعادة تشكيل اللجنة المركزية  .30

 اسـتعداد حركتـه للقبـول بـإجراء         ، عضو المكتب السياسي لحركة حماس     ، أعلن محمد نزال   :وكاالت
  .االنتخابات العامة في حال جرى إدخال تعديل على البند المتعلق بتشكيل لجنة االنتخابات المركزية

دون "نية أمس، في إمكانية إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسـية           وشكك نزال، في تصريحات تلفزيو    
المخاوف التي نشأت بعد مؤتمر حركة فتح السادس واتهـام          "، مبرراً موقفه إزاء ذلك بما وصفها        "تزوير

  . "العديد من قيادات فتح بوقوع تزوير في نتائج انتخابات المؤتمر
ء االستحقاق، في حين انتقد الناطق الرسمي باسـم حركـة    من إجرا"ال تتخوف"واعتبر نزال أن الحركة   
  . فتح أحمد عساف منافستها

حماس ال تؤمن باالنتخابات الديمقراطية أو االحتكام للشعب بعد أن وصـلت للـسلطة              "وقال عساف إن    
وهي تسعى لعرقلة إجراء االنتخابات والتشكيك في اللجنة المركزية رغم أن هذه اللجنة هي التي أشرفت                

  . " وأفضت إلى فوز حماس2006على االنتخابات التشريعية العام 
إقامة حزام أمني في قطاع غزة أشد مما كانت تقيمه ميليشيا أنطـوان             "كما اتهم عساف حركة حماس بـ       

  . "لحد في جنوب لبنان تعمل على مالحقة المقاومين ومنع إطالق الصواريخ تجاه إسرائيل
يمكن لها أن تفوز في     ": نزال بشأن إمكانية فوز حماس في االنتخابات       وقال عساف رداً على تصريحات      

أي دولة لكنها لن تفوز في االنتخابات في الضفة وغزة ألنها كشفت ذاتها أمام الجمهور الفلسطيني الذي                 
  . "بات يعرف حماس جيداً

  29/11/209البيان، اإلمارات، 
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   "المفاوضات العبثية"رسمي إلى رفض مبدأ الديمقراطية تدعو إلى تحويل الموقف الفلسطيني ال .31

لى التحشيد الوطني الفلسطيني بكامل مستوياته للذهاب إدعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين : عمان
، 1967إلى مجلس األمن، للحصول على قرار بأن دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 

  .ي األمم المتحدةوالحصول على عضوية فلسطين الكاملة ف
ن أمس أوأكدت الجبهة في بيان أصدرته بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي صادف 

األبارتهايد الصهيوني في فلسطين هو آخر معاقل العنصرية المقيتة في عالم اليوم، ممثالً بدولة االقتالع "
  ".الصهيوني

لى تحويل الموقف إ، داعيا " وضات مع إسرائيلفشل ثماني عشرة سنة من المفا"وأشار البيان الى 
وإنهاء االنقسام العبثي .. المفاوضات العبثية الفاشلة والمدمرة"الفلسطيني الرسمي إلى رفض مبدأ 

الفلسطيني، وإعادة بناء المجلس التشريعي للسلطة، والوطني لمنظمة التحرير وفق آليات ووثائق اإلجماع 
  ".ملالوطني وبالتمثيل النسبي الكا

  30/11/2009الدستور، 
  

  الفصائل الفلسطينية تنتقد تصريحات نتنياهو حول تجميد االستيطان .32
 حول التجميد المؤقت لالستيطاننتانياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين حماس إعالن حركة وصفت 

 حين رأت ، في"فارغ المضمون"بأنه ، لمدة عشرة أشهر واستثناء القدس، مقابل العودة للمفاوضات
وقال الناطق باسم . "أميركي-فصل جديد من فصول الخداع الصهيو"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنه 

خطوة شكلية فارغة المضمون تهدف إلى "حماس سامي أبو زهري إن الحركة تعتبر إعالن نتانياهو 
 في تصريح أن وأضاف. "الخداع وتوفير غطاء وهمي الستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية

الحركة تعتبر أن الترحيب األميركي الذي ورد على لسان المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق 
دليل على التراجع في المواقف والوعود األميركية للعرب "األوسط جورج ميتشل إلعالن نتانياهو 

  ."يليةوالفلسطينيين، كما أنه مثال لحال االنحياز األميركي للمواقف اإلسرائ
تراجعاً آخر عن "ورفضت الجبهة الديموقراطية اعالن نتانياهو، كما انتقدت تصريحات ميتشل واعتبرتها 

لى وقف االستيطان بالكامل في األراضي الفلسطينية المحتلة عمالً إخطاب أوباما في القاهرة الداعي 
قراراً دولياً من مجلس األمن عربدة حكومة نتانياهو تستدعي "وقالت إن . "بقرارات الشرعية الدولية

بوقف االستيطان بالكامل تحت طائلة العقوبات على دولة إسرائيل كما حدث مع الحكومة العنصرية في 
  ."جنوب إفريقيا

  27/11/2009الحياة، 
  

  في حل الدولتين"إسرائيل"ة كشف عدم جديحول عدم الرجوع للمفاوضات  عباس موقف: فتح .33
محمود عباس، بعدم ) رئيس حركة فتح( غزة الرئيس الفلسطيني دعت حركة فتح في قطاع: غزة

الرجوع إلى المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي إال بالتزام تل أبيب بخارطة الطريق ووقف كامل 
  .لالستيطان في األراضي الفلسطينية

الثوابت، نثمن موقف الرئيس عباس لتمسكه ب: "وقالت الحركة في بيان صادر عنها بمناسبة عيد األضحى
وإصراره على عدم الرجوع إلى المفاوضات إال بالتزام إسرائيل بما نصت عليه خارطة الطريق من 

   القدس الشريف، واعتراف   بما فيها67وقف كامل لالستيطان في األراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 
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، لتنفيذ ما يتفق عليه في أي الحكومة اإلسرائيلية الحالية بمرجعيات عملية السالم وتحديد جدول زمني
  ".مفاوضات قادمة

  26/11/2009قدس برس، 
  

   بقاء عباس في الرئاسة اغتصاب للمنصب وأفضل له أن يعتزل السياسة : البردويل .34
حذر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس الدكتور صالح البردويل في : غزة

ال بد من : "س بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وقالمن أي خطوة للمسا" قدس برس"تصريحات خاصة لـ
التأكيد أوال على أن وجود محمود عباس هو في المكان غير الشرعي، فنحن مازلنا نصر على أنه يجلس 

تصب غالماضي، وكل هذه الفترة هو م) يناير( كانون ثاني 9في غير محله الذي انتهت مهمته منه منذ 
وإذا اعتدى على المجلس .  بقاءه في مكانه هو اغتصاب للشرعيةللسلطة، وبهذه الطريقة نعتبر أن

التشريعي فإنه سيكرس االنقسام ويخرب المؤسسات الشرعية، وسيكون في مواجهة الشعب الفلسطيني 
بالكامل، ولن نعترف بأي إجراء يتخذه، وهو يعرف أن المجلس التشريعي ال تنتهي صالحيته وفقا 

  ".للقانون
البردويل أن شروط الرباعية ال تزال هي العائق الجوهري أمام المصالحة الوطنية على صعيد آخر أكد 

يجب أن تكون المصالحة مبرأة من شروط الرباعية، وطالما أن محمود عباس بكى : "الفلسطينية، وقال
واشتكى ولطم الخدود من أن إسرائيل ماطلته وكذبت عليه وخدعته، فلماذا يصر على حماس أن تعترف 

بدون شروط الرباعية، لكن  ؟ األصل أن يعترف بخطأ هذا المنهج وبالتالي يعود إلى حماس!ئيلبإسرا
لألسف فإنه مازال يصر على أن الطريق األمثل أن تعود حماس إلى الرباعية وتعترف بإسرائيل، وهذا 

قوا موقف غير مسؤول ومستهجن من قبل عباس الذي يعاني من كذب إسرائيل ويريد لآلخرين أن يلتح
  ".به في المعاناة
عباس وحركة فتح إلى اغتنام هذه الفرصة وإجراء مراجعة تاريخية في مواقفهم، وقال  ودعا البردويل

المفترض في مثل هذه الظروف أن يحترم محمود عباس سنه ويحترم الشعب الفلسطيني وخياراته، وأن "
نجبت أمثاله، أن تثوب إلى البرنامج تنا لحركة فتح التي أنجبت محمود عباس وأويعتزل السياسة، ودع

الوطني وتعود إلى الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وتكف عن التعاون مع االحتالل وتراجع مواقفها 
   .، على حد تعبيره"وتعود إلى الصف الفلسطيني وتقر برنامج المقاومة

  26/11/2009قدس برس، 
  

  وهو أفضل فرصة للسالمالبرغوثى مانديال الفلسطينيين  مراون :"األوبزرفر" .35
قالت صحيفة األوبزرفر، إن مراون البرغوثى، القيادى فى حركة فتح الفلسطينية، والذى يقضى : غزة

حالياً عقوبة السجن فى إسرائيل، هو أفضل فرصة للسالم فى الشرق األوسط كما يعتقد الكثيرين، على 
  ".عنيفتين"الرغم من أنه ساعد فى قيادة شعبه الفلسطينى فى انتفاضتين 

ونقلت الصحيفة فى التحقيق الذى أجراه مراسلها روى مكارثى من الضفة الغربية، عن عاطف البرغوثى 
شقيق القيادى بحركة فتح قوله إن هناك إشارات مشجعة وأنه متفاءل، وإن كان قد سمع مثل هذه 

  .الشائعات من قبل
يان على أنه نيلسون مانديال الفلسطينيين، وكما تقول الصحيفة، فإن البرغوثى ينظر إليه فى بعض األح

إال أنه ال يعتبر نفسه كذلك، لكنه قال إنه رجل بسيط من الشارع الفلسطينى يدعو إلى ما يدعو إليه مثل 
  .شخص يعانى من القمع؟ الحق فى مساعدة نفسه فى ظل غياب المساعدة من أى مكان آخر

 عاماً يمثل أهمية كبيرة ألمرين، األول أنه الشخصية 50وترى األوبزرفر إن البرغوثى البالغ من العمر 
، ساعد وهو فى 2006الفلسطينية األكثر قدرة على حل اإلنقسام بين فتح وحماس، ففى منتصف عام 
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سجنه فى وضع وثيقة األسرى والدعوة إلى إعادة التقارب بين الفصلين، والتى كانت تبنت حماس 
  .فتح، وهو اتفاق سالم على أساس دولتينبمقتضاها الحل الذى طالما دعت إليه 

واألمر الثانى إن البرغوثى يدعو إلى سياسة التفاوض مع إسرائيل مع استمرار المقاومة، ويبدو انه يؤيد 
اآلن سياة العصيان المدنى واالحتجاجت السلمية مشابهة لتلك التى تجرى كل أسبوع عند حدو الضفة 

 المسلح فى األراضى المحتلة وتوجيه مباشرة ضد الجنود الغربية، إال أنه يصر على حق الكفاح
  .والمستوطنين اإلسرائيليين

  30/11/2009وكالة سما، 
  

  بيت ) 241000(  بزيارة أكثر من  في غزةحماس تختتم حملة مودة وتواصل .36
خالل أكبر  ، منزالً على مستوى قطاع غزة     ) 241,390( اختتمت حركة حماس، زيارة أكثر من        :غزة

، قدمت من خاللها الهـدايا وهـي        "مودة وتواصل "زيارات اجتماعية في القطاع نفذتها تحت شعار        حملة  
  .إلى أهالي القطاع بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك" علب الحلوى"

  .ي وقد شملت الحملة جميع أطياف وفصائل الشعب الفلسطين
 27/11/2009صحيفة فلسطين 

  
  فلسطينية بالسالم الالسلطةنتنياهو يشكك في التزام  .37

، "مؤتمر إيالت للصحافة"في خطاب أمام  بنيامين نتنياهو " اإلسرائيلي"أعرب رئيس الوزراء : آي.بي.يو
تريد السالم، وتريد " إسرائيل"بات واضحا اليوم لكل من يدقق في الحقائق بأن "أمس، عن اعتقاده بأنه 

ذاته واإلصرار ذاته في الجانب الفلسطيني بل الدخول في عملية سالم، لكني ما زلت ال أرى االستعداد 
ودعا نتنياهو  ".أرى إشارات أخرى وأرى شروطا مسبقة منذ اللحظة األولى أمام إجراء مفاوضات

في نهاية المطاف سيكون االتفاق أو التسوية "وأنه " إسرائيل"الفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات مع 
حن لن نكون راضين كما أن الجانب الثاني لن يكون راضيا صعبة وسيتطلب ذلك شجاعة من القادة ون

وهذا واضح وضوح الشمس، وهذا يتطلب ترفعا والتخلي عن الخطوات التكتيكية، ونحن نسير نحو 
عملية سياسية وحتى هذه اللحظة ليس واضحا لي ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس 

  ".مستعدين للدخول إلى هذه العملية
يكمن في إقامة دولة فلسطينية منزوعة " اإلسرائيلي"الحل العملي للصراع الفلسطيني  "وأوضح أن 

والفلسطينيين أنفسهم أيضا سئموا الحروب " اإلسرائيليين"وأضاف أن  ".السالح تعترف بالدولة اليهودية
ة سيفيد فقط حماس إن عدم دفع عملية سياسي"المتواصلة ويرغبون بالتوصل إلى تسوية سلمية، وقال 

  ". وراعيتها إيران وحلفاءهما
  30/11/2009الخليج، 

  
  "وعكة صحية"نتنياهو يلغي زيارته إلى ألمانيا بسبب : اإلذاعة العبرية .38

، بأنه تم إلغاء الزيارة التـي       )29/11(أفادت اإلذاعة العبرية، في ساعة متأخرة من ليل األحد           -الناصرة
س الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وستة من وزرائه، إلى ألمانيا، لـ           كان من المقرر أن يقوم بها رئي      

) 30/11(من المقرر أن يقوم بها يوم االثنين        وقالت اإلذاعة إن زيارة نتنياهو التي كان         ".أسباب صحية "
ـ                "إلى ألمانيا تم إلغاؤها      ي بعد أن ألمت به وعكة صحية، ونُصح من قبل طبيبه بأن يخلد إلى الراحـة ف

  .القادم) يناير(، وأشارت إلى أنه تم االتفاق على إرجاء الزيارة إلى كانون ثاني "بيته
  29/11/2009 قدس برس
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   ال تعبأ بردة فعل السلطة"إسرائيل" وتعليق االستيطان مؤقت: ليبرمان .39
 إن الكرة اآلن أصـبحت فـي      : قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان      :قدس برس  - الناصرة

الملعب الفلسطيني بعد إعالن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن تعليق أعمال البناء فـي المـستوطنات                
  .اليهودية في الضفة الغربية، باستثناء مدينة القدس، لمدة عشرة أشهر

إن الحكومة اإلسرائيلية قدمت خالل األشهر العشرة األخيـرة         : "وأضاف ليبرمان لإلذاعة العبرية، أمس    
حسن نية إلى الفلسطينيين أكثر من أي حكومة سابقة، غير أنها لـم تـالق بالمقابـل إال الـشتائم                    بوادر  

  .، على حد تعبيره"والمناورات السياسية
.. إن آخر شيء يجب أن يهمنا اآلن هـو رد الفعـل الفلـسطيني علـى القـرار األخيـر                   : "وتابع قائالً 

، وفق قوله، مدعياً أن األشهر األخيرة شـهدت         "لكفي العالم أهم من ذ    ) إسرائيل(المستوطنون وأصدقاء   
  .تجميداً فعلياً ألعمال البناء في الضفة

وأوضح وزير الخارجية اإلسرائيلي أنه بعد انتهاء مدة األشهر العشرة من تعليق البناء في المستوطنات،               
 ".  البناء هناك على غرار ما قامت به في الماضي) إسرائيل(ستستأنف "

 27/11/2009 صحيفة فلسطين
  

  ط أسيراً مقابل شالي980 ستطلق "إسرائيل" .40
 أسيراً فلسطينياً في مقابل اإلفراج عن 980كشفت الحكومة اإلسرائيلية أمس أنها ستطلق : الناصرة

الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليت، لكنها رفضت كشف أسماء األسرى المنوي 
  . إطالقهم

 الى المحكمة "منظمة الماغور"ائيلية العامة امس في إطار رد على التماس قدمته وكشفت النيابة اإلسر
 تطلب فيه نشر أسماء األسرى الفلسطينيين المرشحين لإلفراج عنهم، أن "ضحايا اإلرهاب"باسم عائالت 

 في حال": وقال ممثل النيابة في رده للمحكمة.  اإلفراج عنهم"حماس" من األسرى هم الذين طلبت 450
وتابع أن . "توصلنا إلى صفقة، ستأخذ الحكومة كل االعتبارات وكل المعلومات ذات الصلة لتحسم أمرها

  . "كبادرة طيبة تجاه الشعب الفلسطيني" أسيراً أخراً تختارهم هي بنفسها 530إسرائيل ستطلق 
 وأضاف ممثلها ."حماس"والتزمت النيابة باسم الحكومة نشر كل األسماء في حال التوصل إلى صفقة مع 

اإلفراج عن أسرى هو من قبيل المساومات، يمكن رؤيته كعملية "مبرراً رفض نشر األسماء اآلن أن 
 "حماس"وتابع ممثل النيابة أن إسرائيل و. "تفجيرية متواصلة في إطارها تحاول إسرائيل دفع الثمن األقل

 التامة لتمكينه من إدارة مفاوضات التزمتا للوسيط األلماني أن تبقى تفاصيل المفاوضات طي السرية
  .ناجعة بين الطرفين

  30/11/2009الحياة، 
  

   يرفضون تجميد االستيطان"الليكود" متطرفو .41
أثار قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تجميد أعمال البناء في مستوطنات الـضفة            : وكاالت

ستوطنين، وعدد من وزراء حكومته، وممثلـي       الغربية لمدة عشرة أشهر انتقادات واسعة في صفوف الم        
الجناح المتطرف في حزبه، الليكود، الذين شنوا، خالل اليومين الماضيين، هجوماً حاداً على القرار، في               

  . الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع إيهود باراك عن خطوات لبدء تنفيذه
لقد استنتجت مثل الكثيـرين أن      .  البناء بشدة  أنا أعارض تجميد  "قال وزير البيئة اإلسرائيلي جلعاد اردان       

، فيما اعتبر نائب رئيس الحكومة سيلفان شالوم        "هذا اإلجراء لن يعيد الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات       
، في حين طلب وزيـر      "هذا القرار ال جدوى منه، وهو لن يؤدي إال إلى تعزيز المطالب الفلسطينية            "أن  
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س الوزراء عقد اجتماع للجنة المركزية لحزب الليكود لمناقـشة هـذا            االتصاالت موشي كحلون من رئي    
  . القرار

ومزق العديد من رؤساء بلديات المستوطنات أوامر التجميد التي نقلها إليهم عناصر الجيش اإلسـرائيلي،               
: وقال المتحدث باسم مسيكا، ديفيد هفـري      .  مستوطنة 32ومنهم رشون مسيكا الذي يترأس مجلسا يضم        

  . "سنقوم بما في وسعنا لمواصلة البناء رغم هذه القرارات... ا بداية مرحلة من التصدي ومتابعة البناءإنه"
، "الليكود الحقيقي ال يلتوي في مواقفه     " عضو في حزب الليكود قد عقدوا اجتماعاً تحت شعار           200وكان  

نيـاهو بـاالنجرار وراء      في الضفة الغربية رون ناحمـان نت       "آرييل"اتهم خالله رئيس مجلس مستوطنة      
      وهؤالء الذين يؤيدون   ) 2012العام  (حكومة نتنياهو ستفشل في االنتخابات      "طريق اليسار، مشيراً إلى أن

على رئيس  "، فيما اعتبر النائب الليكودي داني دانون أن         "تجميد االستيطان لن يعاد انتخابهم في الكنيست      
  . "اما انه ال فرق بين القدس ومستوطنة أريئيلالوزراء أن يوضح للرئيس األميركي باراك اوب

نتنياهو بالخضوع لضغوط الرئيس األميركي، معتبـراً     ) قرب رام اهللا  (بدوره، اتهم رئيس بلدية بيت آريه       
... أقول لباراك حسين اوباما انه لن يستطيع وقفنـا        "وأضاف  . "يكره اليهود وهو معاد للسامية    "أن األخير   

وصـالح الـدين    ) ملك السالجقة في القرن الثـاني قبـل المـيالد         (وأنطيوخوس  لقد تغلبنا على فرعون     
  . "، وسنتغلب على اوباما)األيوبي(

  30/11/2009السفير، 
 

  استيطانية  مؤسسة28 على بناء يصادقباراك  .42
أن وزير الحرب أيهـود بـاراك، صـادق          ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية،   :  عبد القادر فارس   -غزة

 مؤسسة تعليمية ومبنى عام في المستوطنات اليهودية المقامة على أراضـي            28على بناء   البارحة األولى   
  .الضفة الغربية

وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، إن هذه المباني من المقرر أن تفتتح في السنة الدراسية المقبلة، ويـأتي                 
إلسـرائيلي المـصغر للـشؤون    ذلك على الرغم من قرار تجميد االستيطان الذي اتخذه مجلس الوزراء ا    

األمنية والسياسية، والذي أعلن عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غير أن باراك قال إن البنـاء الـذي            
وافق علية يدخل في إطار استثناء البناء في مدينة القدس والمؤسسات التعليمية والصحية والدينيـة، فـي                 

  .مستوطنات الضفة الغربية
  28/11/2009عكاظ، 

  
   مراقبا لتطبيق قرار تجميد البناء في المستوطنات40تعيين : باراك .43

 مراقبا  40 أصدر وزير الدفاع االسرائيلي أيهود باراك اليوم االحد تعليماته بتعيين            :  ، د ب أ    -تل أبيب   
مال في اطار الوحدة المعنية بمراقبة البناء في االدارة المدنية ليعملوا على تطبيق قرار الحكومة تعليق اع               

ونقلت االذاعة االسرائيلية اليوم عن باراك قوله، خالل جلسة مجلس الوزراء، انه             .البناء في المستوطنات  
  .سيتم االستعانة بمزيد من المراقبين إذا اقتضت الضرورة

  29/11/2009القدس، فلسطين، 
  

  "غير مشروع" يصف تجميد بناء المستعمرات في الضفة بانه "مجلس المستوطنات" .44
 وصف مجلس المستوطنات في الضفة الغربية قرار مجلس الوزراء المـصغر تجميـد              : دب ا  -تل ابيب 

 أشهر بأنه غير مشروع ، وقال إن المجلس سيواصل عملية البناء            10عملية البناء في المستوطنات لمدة      
  .في هذه الديار مع الحكومة أو بدونها
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ة طارئة عقدها المجلس مساء الخميس لمناقشة تداعيات        ونقلت االذاعة االسرائيلية ان ذلك جاء خالل جلس       
  . أشهر10قرار الحكومة بتجميد عملية البناء في المستوطنات لمدة 

وقرر المجلس إقامة هيئة نضال لتنسيق النشاطات ضد قرار التجميـد ، ورأى أن القـرار يزيـد مـن                    
  .احتماالت إقامة دولة فلسطينية ستشكل تهديدا على إسرائيل

  28/11/2009 األردن، الرأي،
  

  نتانياهو بال خطة سياسية ولم يترك خيارا لدى األميركيين: موفاز .45
 انتقد القيادي في حزب كديما وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق شاؤل موفاز قرار الحكومة :أييوبي 

 اليه  الذي ينتمي"كاديما"االسرائيلية بخصوص تعليق أعمال بناء جديدة في المستوطنات رغم أن حزب
 .رحب بالقرار الحكومي وأعلن تأييده له

 االلكتروني امس رئيس الوزراء "يديعوت أحرونوت" وهاجم موفاز، في مقابلة أجراها معه موقع 
نتانياهو لم يترك خيارا لدى األميركيين ألنه لم يطرح خطة "اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو وقال إن 

 .بناء اتخذ في أعقاب ضغوط أميركيةفي إشارة إلى أن قرار تعليق ال"سياسية
رئيس الوزراء جعل مكانة الكتل االستيطانية مساوية لمكانة البؤر االستيطانية " واعتبر موفاز أن 

العشوائية، رغم أن الكتل االستيطانية هي ذخر وطني بالنسبة لدولة إسرائيل ألنها ستحدد الخط الحدودي 
 ."الشرقي للدولة

من % 60خرا خطة سياسية تقضي بقيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة على  يذكر أن موفاز طرح مؤ
اراضي الضفة الغربية في المرحلة األولى ،وإطالق مفاوضات حول قضايا الحل الدائم لمدة عام واحد 
تصبح مساحة الدولة الفلسطينية في ختامها مساوية لمساحة الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تضم 

 .الستيطانية إليها وتجري عملية تبادل أراضإسرائيل الكتل ا
  30/11/2009البيان، اإلمارات،  

 
   الف وحدة سكنية في القدس15يكشف عن مخطط لبناء  الطيبي .46

 أن   رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغييرفي الكنيست االسرائيلي الدكتوراحمد الطيبي           كشف -عمان
  . ألف وحدة سكنية في القدس المحتلة15 لبناء  اإلسرائيليسكانهناك مخطط في بلدية القدس ووزارة اإل

  30/11/2009الدستور، 
  

  )F-35(ة  تقنيات متطورة على طائربإدخال "إسرائيل"لـ  وافقت على السماح واشنطن .47
كشف المدير العام لوزارة االمن االسرائيلية، بنحاس بوخريس، النقاب عـن            : زهير اندراوس  -الناصرة  

-F(ات االمريكية ـ االسرائيلية حول بيع واشنطن لتل ابيب مقاتالت متقدمة جدا من طراز  ان المفاوض
والمعروفة باسم الشبح قد وصلت الى نقطة الحسم، حيث وافق االمريكيون على اتمام الصفقة، وقال               ) 35

مي المفاوضـات   بوخريس ايضا في حديث ادلى به للقناة الثانية التجارية في التلفزيون االسرائيلي ان طاق             
االمريكي واالسرائيلي توصال التفاق مبدئي وانّه سيتم التوقيع عليه رسميا قبل حلـول منتـصف العـام                 
القادم، وزاد المدير العام ان االمريكيين وافقوا على ان تقوم الدولة العبرية بادخال تقنيات متطورة علـى                 

  .2014الطائرة، التي ستستلمها اسرائيل بحسبه بحلول العام 
وزاد المسؤول االسرائيلي ان الواليات المتحدة عرضت اضافة انظمة وذخائر اسرائيلية الـى المقاتلـة               

  .االمريكية
  30/11/2009القدس العربي، 
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  تهديدات معقدة تواجهنا: قائد سالح الجو اإلسرائيلي .48
و نحوشتان أمـس    قال قائد سالح الجو اإلسرائيلي الميجر جنرال عيد        : قدس برس  - قنا -القدس المحتلة   

.  السبت بأن خارطة التهديدات التي تواجهها إسرائيل معقدة ومركبة جدا وقد تلزمنا باتخاذ قرارات صعبة              
وأضاف الميجر جنرال نحوشتان خالل ندوة أقيمت في تل أبيب ونقلتها وسائل إعالم إسرائيلية إنه يجب                

يشار بهذا الصدد   . ي مسافة وفقا للضرورة     علينا أن نكون مستعدين للتعامل مع أي تحد في أي مكان وأ           
إلى أن تل أبيب تقود حملة دبلوماسية للتحريض ضد إيران، حيث تدعي أن استمرار إيران في تطـوير                  

وفي السياق ذاته؛ رحبـت تـل       . برنامجها النووي من شأنه تهديد العالم أجمع، وليس فقط الدولة العبرية          
 .ذرية إدانة إيران الستمرارها في تطوير برنامجها النوويأبيب بقرار الوكالة الدولية للطاقة ال

  29/11/2009الشرق، قطر، 
  

  الشرق األوسطفي  أعلى نسبة "إسرائيل"في  التكاثر الطبيعي للمسلمين : إسرائيليإحصاء .49
دلت إحصاءات نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية في إسرائيل، بمناسبة عيد األضحى المبارك،            : تل أبيب 
، انخفـض   )مواطنو إسرائيل  (48التكاثر الطبيعي بين المواطنين العرب المسلمين من فلسطينيي         على أن   

، ومع ذلك بقي أكثر من نسبة تكاثر اليهود ويزيد أيضا عـن             %20خالل السنوات العشر األخيرة بنسبة      
  .نسبة تكاثر المسلمين في الشرق األوسط

ولكن هذا الرقم غير دقيق ألنه      .  مسلم في إسرائيل    ألف 240وجاء في هذه اإلحصاءات أن هناك مليونا و       
فإذا خـصمنا سـكان     . يشمل أيضا سكان القدس الشرقية المحتلة، الذين تصر إسرائيل على ضمهم إليها           

  . ألفا، فإن عدد المسلمين في إسرائيل يضاهي المليون256القدس الشرقية وعددهم 
  30/11/2009الشرق األوسط، 

  
  م ادارة اوباما ونتنياهو ينأى بنفسه عن تصريحاتها تهاجإسرائيلية وزيرة .50

هاجمت وزيرة الثقافة والرياضة االسرائيلية ليمور ليفنات مساء اول من امس           :  أ ف ب   -القدس المحتلة   
ادارة الرئيس باراك اوباما بسبب إرغامها اسرائيل على االمتثال لتجميد االستيطان بصورة موقتـة فـي                

ئيس الحكومة بنيامين نتانياهو نأى بنفسه عن هذه التصريحات، وأصدر مكتبه           غير ان ر  . الضفة الغربية 
وأضاف ان نتانياهو عبر مرات عدة      . يباناً أفاد ان األقوال المنسوبة الى الوزيرة ال تمثل موقفه بتاتاً وأبداً           

باما وادارته  وشكر او . عن تقديره الحلف الشجاع مع الواليات المتحدة المستمر بكامله تحت ادارة اوباما           
  .على التزامهما أمن اسرائيل وتحقيق السالم في المنطقة

  28/11/2009الحياة، 
  

   تطالب المجتمع الدولي بحث الفلسطينيين على استئناف المفاوضات"إسرائيل" .51
طالبت إسرائيل الدبلوماسيين األجانب المعتمدين لديها بأن يدعوا حكومـاتهم إلـى            :  DPA -تل أبيب   

ر تل أبيب بتعليق أعمال البناء في المستوطنات وتـشجيع الفلـسطينيين علـى اسـتئناف                الترحيب بقرا 
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أمس الجمعة أن المـدير العـام لـوزارة الخارجيـة              . المفاوضات السياسية 

ـ      ،  دبلوماسيا أجنبيا  70اإلسرائيلية يوسي جال التقى الليلة الماضية بحوالي         ذكور وأكد لهم أن القـرار الم
وأضاف أن الكرة أصبحت اآلن في ملعب الفلسطينيين الـذين      . يدل على رغبة إسرائيل في تحقيق السالم      

  . يجب عليهم اتخاذ خطوة شجاعة نحو استئناف المفاوضات مع إسرائيل
  28/11/2009العرب، قطر، 
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  احد حراس اشكنازي متهم بمحاولة اغتصاب .52
لشرطة اإلسرائيلية امس عن توقيف أحد الحراس الشخصيين  أفاد مصدر في ا: أ ف ب-القدس المحتلة 

وجرى توقيف  .لرئيس هيئة االركان االسرائيلية الجنرال غابي اشكينازي لضلوعه في محاولة اغتصاب
الكابتن البالغ من العمر ثالثين سنة مساء الجمعة قرب مرفأ تل ابيب حيث يشتبه بأنه حاول اغتصاب 

  .رفه قبل زفافه شابة بعد سهرة اقيمت على ش
  30/11/2009الحياة، 

  
   الفلسطينيات يتعرضن لمعاملة قاسية في سجون االحتاللاألسيرات :وزارة األسرى .53

ذكرت وزارة األسرى والمحررين في الحكومة المقالة أن األسيرات الفلسطينيات : عالء المشهراوي
اليوم العالمي (ه بمناسبة وأوضحت في بيان أصدرت�. يتعرضن لمعاملة قاسية في سجون االحتالل

 أسيرة في سجونها وتمارس كل 34أن سلطات االحتالل ال تزال تعتقل ) لمكافحة العنف ضد النساء
أساليب التعذيب والحرمان من الحقوق والتضييق ضدهن، حيث يعانين من اإلهمال الطبي وتشتكي أكثر 

رضن لعمليات تفتيش ليلي مفاجئ  أسيرة من أمراض مختلفة دون أن يقدم لهن العالج، ويتع13من 
هن من وحرمان�ومتكرر ويتم منعهن من الزيارة لفترات طويلة، وفرض الغرامات المالية عليهن 

وأضافت أن إدارة السجون تستخدم أسلوب العزل االنفرادي كعقاب دائم . المالبس واألغطية الشتوية
جزهن في غرف سيئة التهوية ومرتفعة وتحت�لألسيرات بدعوى مخالفة قوانين االعتقال داخل السجن 

  الرطوبة، مليئة بالحشرات والقوارض
  30/11/2009االتحاد، اإلمارات، 

  
  "األقصى" يؤدون صالة تلمودية عند أحد أبواب مستوطنون .54

 مستوطناً يهودياً بأداء صالة تلمودية عند باب القطانين أحد أبواب المسجد 20قام نحو : عالء المشهراوي
وأبلغ شهود عيان في  .ارك تحت حراسة أفراد من شرطة االحتالل اإلسرائيلي أمس األولاألقصى المب

هاتفياً بأن المستوطنين شكلوا حلقات دائرية حاملين علبة بداخلها الكتب التوراتية ” االتحاد“القدس المحتلة 
حياء البلدة إن شرطة االحتالل اإلسرائيلي حاصرت جميع أ“وقال أحدهم �مؤدين الصالة التلمودية 

القديمة وعرقلت حركة تنقل المواطنين المقدسيين أثناء قيام المجموعة االستيطانية بأداء صالتها 
 . ”التلمودية

اإلسرائيلية أمس استمرار تواطؤ جيش ” هاآرتس“وفي السياق ذاته أكدت وثائق وتقارير نشرتها صحيفة 
 .ي الفلسطينية وقطع أشجار الزيتون فيهاوسلطات االحتالل مع عصابات المستوطنين في سلب األراض

  29/11/2009االتحاد، اإلمارات، 
  

  األقصى بداية كل شهرعبري  يهودية تهدد باقتحام المسجدجماعات .55
أعلن بعض أفراد الجماعات اليهودية عبر مواقع إلكترونية تابعة لهم أنهم           :  محمد جمال  —القدس المحتلة   

وأعلنت  وأدوا بعض الطقوس الدينية بمناسبة بدء الشهرالعبري،       ضي،قاموا باقتحام األقصى الثالثاء الما    
مؤسـسة األقـصى    (وحـذّرت  .نفس الجماعات أنها ستقوم بتكرارنفس االقتحام مع بداية كل شهرعبري         

ودعت إلى تكثيـف     من تبعات مثل هذه االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى المبارك،        ) للوقف والتراث 
 ". األقصى، وإلى الرباط الدائم والباكرفي المسجد شد الرحال إلى المسجد

كشفت مؤسسة األقصى للوقف والتراث النقاب أمـس أن أكثـرمن طـاقم عـسكري               ،  في سياق متصل  
ومعهم كاميرات تصويرمختلفة، وقامت بعمليـات       إسرائيلي اقتحم المسجد األقصى المبارك أمس األول،      
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هود العيان، فقد كانت من أفراد المخـابرات والـشرطة          أما الفرقة األولى وبحسب ش     تصويرية مشبوهة، 
وقاموا بتصوير   وخاصة الجامع القبلي المسقوف والمصلى المرواني،      اإلسرائيلية، الذين اقتحموا المسجد،   

والذين  والثانية فقد كانت من قبل قيادات في الشرطة اإلسرائيلية،         .مواضع اإلطفائية واإلنذارات المبكرة   
وعند فحص األمر تبين أن الفرقة الثانية تضمنت طاقماً مـن            والجامع القبلي المسقوف،  اقتحموا المسجد   

مكتب الصحافة الحكومى اإلسرائيلي، وطاقماً تلفزيونياً أجرى عددا من المقابالت التلفزيونية مع ضـباط              
  .من الشرطة اإلسرائيلية، الذين عادة ما يقتحمون األقصى

  28/11/2009الشرق، قطر، 
  

  جرحى في غارات االحتالل على غزة سبعة .56
بالقرب من مقبرة الشهداء ” إسرائيلية“ أصيب، أمس، سبعة فلسطينيين بجروح جراء غارة جوية :وكاالت

شرق بلدة جباليا شمال شرق قطاع غزة، كما أصيب ثالثة آخرون بجروح بعدما قصفت مدفعية االحتالل 
 مدير عام اإلسعاف والطوارئ بوزارة الصحة معاوية حسنين.وقال د .منطقة أبو صفية في القطاع

سقطت بالقرب من بعض الفلسطينيين كانوا '' إسرائيلية''في غزة، في تصريح صحافي، إن قذيفة ) المقالة(
وأوضح أن طواقم اإلسعاف نقلت . يزورون قبور أقربائهم، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح

  .، فيما وصفت حاالت اثنين منهم بالخطيرةالجرحى إلى المستشفى في بلدة بيت الهيا
ويأتي تصريح حسنين تكذيباً لبيان جيش االحتالل الذي زعم أن الغارة استهدفت مجموعة كانت على 

إن أحد أفراد المجموعة ) أ.ب.د(وزعم المتحدث أيضاً ل. وشك إطالق صاروخ على إحدى المستعمرات
وحمل . ”جلجلة“وفة سابقا تطلق على نفسها اسم قد استشهد وأنه ينتمي إلى مجموعة لم تكن معر

  .مسؤولية الحفاظ على ما أسماه الهدوء في الجنوب” حماس“المتحدث باسم جيش االحتالل حركة 
  28/11/2009الخليج، 

  
  "الجدار" فلسطينيين خالل قمع تظاهرة ضد خمسة إصابة .57

 قمع جنود االحتالل تظاهرة  متظاهرين فلسطينيين باختناق وجروح خالل5أصيب : عالء المشهراوي
سلمية في بلدة نعلين وسط الضفة الغربية المحتلة احتجاجاً على إقامة جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي 

وذكر شهود عيان أن الجنود اإلسرائيليين اقتحموا البلدة وأمطروا المتظاهرين بقنابل الغاز . في الضفة
 أدى إلى إصابة رضيعة عمرها عام ونصف العام المسيل للدموع والرصاص المطاطي بغزارة مما

 . شبان4باالختناق وجرح 
في غضون ذلك ذكر شهود عيان أن قوات االحتالل أعلنت منطقة الخليل جنوبي الضفة منطقة عسكرية 

كما قام مستوطنون . مغلقة، في أعقاب اعتداء عدد من المستوطنين اليهود على فلسطينيين في المدينة
 .فلسطيني في قرية بورين شمالي الضفة، لكن األهالي تصدوا لهم وردوهم على أعقابهمباقتحام منزل 

وفي قطاع غزة، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي على حاجز بيت حانون شاباً فلسطينياً من مدينة خان 
يونس جنوبي القطاع، لدى توجهه إلى القدس المحتلة للعالج من جروح أصيب بها خالل العدوان 

 .إلسرائيلي على القطاع في الشتاء الماضيا
  30/11/2009االتحاد، اإلمارات، 

 
   الحقوقية تطلق تحذيراً من إساءة استغالل عمل األطفال في فلسطينالمؤسسات .58

أكدت مؤسسات حقوقية على خطورة االستغالل السيء لألطفال من أرباب العمل : غزة ـ ميسرة شعبان 
 والدولي، إضافة إلى االستهتار الشديد من األهل الذين يـدفعون أبنـاءهم   ومخالفة ذلك للقانون الفلسطيني   

وأشارت مراكـز حقوقيـة     . الى العمل في مجاالت خطرة جدا، رغم معرفتهم المسبقة للمخاطر المحدقة          
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إلى التقاعس الواضح من الجهـات      " الجمعية الوطنية للديموقراطية والقانون في قطاع غزة      "وطنية ومنها   
لمعنية ومن منظمات حقوق اإلنسان في منع عمالة األطفال في األشغال الخطرة وخاصة فـي               الرسمية ا 

  .اإلنفاق التي تنتشر على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع جمهورية مصر العربية
ودعت منظمات حقوق اإلنسان والمؤسسات المعنية بحقوق الطفل بالعمل معها لتشكيل لـوبي ضـاغط،               

هرة وطالبت الجمعية الوطنية والمجتمع الدولي بالتدخل لرفع الحصار عن قطـاع            يضمن إنهاء تلك الظا   
غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة السلع البضائع وهو األمر الذي سيؤدي إلى إغالق األنفاق                

  .تلقائيا
طفال يعملون فـي    وكشف التقرير جملة من الحقائق المؤلمة إنسانيا والمخالفة للقانون أيضا، ومنها أن األ            

 متـرا   12 متر وبعمق أكثر مـن       700نقل البضائع التجارية داخل نفق ضيق يصل طوله إلى أكثر من            
 ساعة يوميا وأن األطفال يعملون في نقـل         12تحت سطح األرض وأن عمل األطفال في األنفاق بمعدل          

ألنفـاق هـي المرحلـة      وقال التقرير ان التحصيل العلمي لمعظم عمـال ا         .البضائع من جميع األصناف   
اإلعدادية، وأن نسبة كبيرة منهم منقطع عن الدراسة، مشيرا الى أن معظمهم بدأ العمـل منـذ عـام او                    

  . عامين، وتعود أسباب لجوء هذه الفئة الى العمل داخل األنفاق الى الفقر وسوء الحالة االقتصادية
  30/11/2009المستقبل، 

  
  صحفياً في الضفة العام الجاري30قلت أجهزة أمن السلطة اعت:  حقوقيةمنظمة .59

النقاب عن أن األجهزة األمنية في " ديوان المظالم"كشفت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان : قدس برس
ثالثين صحفياً، أخلي ) 2009(الضفة الغربية، التابعة للسلطة الفلسطينية، اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 

 منهم، مطالبة باإلفراج الفوري عنهم واحترام حرية 11على اعتقال سبيلهم في أوقات متفاوتة وأبقت 
بقلق "وقالت الهيئة في بيان لها إنها تتابع  .الرأي وتحييد الصحفيين للزج بهم في الخالف السياسي

استمرار تعرض الصحفيين الفلسطينيين لالعتقال من قبل األجهزة األمنية في الضفة الغربية، ويبدو أن 
  ".أتي على خلفية عملهم الصحفي واالنتماء السياسي لهماالعتقال ي

  26/11/2009، قدس برس
  

   العليا االسرائيلية تستجيب لمطلب المستوطنين بهدم استاد البيرة الدوليالمحكمة .60
) بسغوت(استجابت المحكمة العليا االسرائيلية، اللتماس قُدم باسم مستوطني  :الناصرة ـ زهير اندراوس 

 اليهودية المتطرفة، واصدرت امرا قضائيا يطالب الجهات االسرائيلية ذات الصلة بتقديم            )رجبيم(وجمعية  
لماذا لم تقم بتنفيذ ما يطالب به الملتمسون ولم تهدم استاد لكرة            :  يوما على سؤال   30اجابتها في غضون    

  .القدم تم بناؤه مؤخرا بالقرب من رام اهللا وثالثة منازل اخرى مجاورة له
اليهودية المتطرفة في التماسهم المقدم للمحكمة العليا       ) رجبيم(وجمعية  ) بسغوت(هن مستوطني   وقد تفتق ذ  

: لهدم الملعب عن سيناريو وصفوا من خالله الخطر الذي قد يشكله ملعب كرة قدم فلسطيني على امـنهم                 
ـ               رحهم او حـزنهم    اآلالف من الفلسطينيين في نهاية مباراة لكرة القدم يقومون بالتعبير عن حماسهم او ف

 احجار  10يكفي ان يقوم كل واحد منهم برمي        .. غير البعيدة عن الملعب   ) بسغوت(باستهداف مستوطنة   
باتجاه المستوطنة حتى تجد نفسها تحت نيران مائة الف من المقاليع الموجهة ضـدها، كمـا جـاء فـي                    

  .االلتماس
 11وتقدر مساحته بــ     . 2008 ينفذ اال في     ، اال انه لم   1981يذكر ان الملعب قد تمت الموافقة عليه في         

   مترا،68 امتار فيما العرض 105دونما و يبلغ طوله 
ويرى محللون ان الموقف االسرائيلي من استاد البيرة الرياضي، له ايضا اغراض سياسية مـن بينهـا،                 

 والتي تقول   2008الضغط على السلطة الفلسطينية في رام اهللا الستئناف المفاوضات المتوقفة منذ اواخر             
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الرئاسة الفلسطينية انّها سترفض استكمالها حتى تتوقف اسرائيل عن البناء االستيطاني في الضفة الغربية              
العبرية، ان القـضية ليـست      ) هآرتس(وقال مصدر سياسي اسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة         .والقدس

االسرائيلي، بنيامين نتنيـاهو، الـى      سهلة بالمرة، وان الموضوع سيتم بحثه خالل زيارة رئيس الوزراء           
المانيا، اليوم النّه وفق المسؤول عينه، فان هدم االستاد هو فضيحة سياسية من الدرجة االولى للحكومـة                 

  .االسرائيلية، على حد تعبيره
  30/11/2009القدس العربي، 

  
  الف الفلسطينيين العاملين في دبي مهددون بفقدان وظائفهمآ .61

قتصاديون أن يخسر االف الفلسطينيين العاملين في دبي وظائفهم بسبب أزمة الـديون             توقع خبراء ا  : دبي
" هـآرتس "وذكـرت صـحيفة     .  ألف عامـل فلـسطيني     100ويقدر عددهم بنحو    . التي تشهدها االمارة  

االسرائيلية أن فقدان الفلسطينيين العاملين في دبي لوظائفهم بدأ منذ عـدة شـهور، إال أن األعـداد قـد                    
في الوقت الراهن بسبب اعالن إمارة دبي عن العجز في سداد الديون الدولية الـضخمة التـي                 تتضاعف  

ويقول محللون ماليون ان األزمة المالية التي تعصف بـدول الخلـيج             .اقترضتها لتحفيز القطاع العقاري   
تعتمـد  اضافة الى الديون وتراجع اسعار النفط، ستؤثر على االقتصاد في األراضي الفلسطينية، حيـث               

الكثير من العائالت الفلسطينية على التحويالت المالية التي يرسلها االقارب العاملون في دبي، خاصة في               
واقـام  . ويعمل عدد كبير من الفلسطينيين في مجاالت الهندسة والتعليم واالليكترونيـات           .قطاع االنشاء 

  .ات التي تأثرت باألزمة المالية، وهي من أولى الشرك"اراب تيك"بعضهم شركات لالنشاءات مثل شركة 
 29/11/2009القدس، فلسطين، 

  
  بعد قرب نفاد األدوية" كارثة صحية" العامة للصيدلة في غزة تحذر من اإلدارة .62

حذرت اإلدارة العامة للصيدلة في قطاع غزة من نفاد كميات كبيرة من األدويـة والمهمـات                :  قنا -غزة
. فرا بسبب استمرار الحصار اإلسرائيلي وإغـالق المعـابر        الطبية من المخازن التي أصبح رصيدها ص      

 صنفًا من األدوية بلغ رصيدها صفرا وتـشتمل قائمـة األدويـة             141وأكدت اإلدارة العامة للصيدلة أن      
  . والمهمات الطبية المفقودة على العديد من األصناف المهمة والملحة

 خطورة الوضع الحـالي، مطالبـا مـن         وأكد مصدر مسئول باإلدارة في تصريحات صحفية أمس على        
الجميع بضرورة الوقوف إلى جانب مرضى قطاع غزة، والسماح بدخول جميع هذه األدوية والعالجـات               

  ).مستويات كارثية(والمستلزمات الطبية وإنقاذ الرصيد العالجي للمرضى المحاصرين من التدهور إلى 
  30/11/2009الشرق، قطر، 

 
  لالستيطان ال يكفي لتعليق الجزئيا: وزير الخارجية األردني .63

قال وزير الخارجية األردني ناصر جودة إن اإلعالن اإلسرائيلي األحادي          :  عبد الجبار أبو غربية    :عمان
الجانب، بوقف جزئي لالستيطان في الضفة الغربية المحتلة، خطوة غير كافية، وال تـستوفي الـشروط                

تحقيق حل الدولتين؛ من خالل قيـام الدولـة الفلـسطينية           المطلوبة ضمن رؤية المجتمع الدولي الرامية ل      
وأضـاف إن إطـالق      .المستقلة في كامل الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية          

مفاوضات جادة تنطلق من حيث توقفت سابقاتها، وتعالج كل قضايا الحل النهائي وعلى رأسها الحـدود،                
لمدخل الوحيد الذي سيضمن تحقيق األمن واالستقرار وإحالل السالم فـي          القدس، الالجئون واألمن، هو ا    

  .المنطقة
  28/11/2009عكاظ، 
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 آالف المسيحيين يعتصمون في عّمان احتجاجا على تنحية عطااهللا حنا عن منصبه الكنسي .64
 آالف مسيحي، بحسب تقديرات إعالمية، أمام مطرانية الروم األرثوذكس غـرب            3اعتصم نحو   : عمان

لعاصمة األردنية عمان، وذلك احتجاجا على قرار البطريرك ثيوفلوس بطريرك الكنيسة األرثوذكسية في             ا
مدينة القدس المحتلة، بتنحية األرشمندريت الدكتور عطااهللا حنا عن منـصب نائـب رئـيس المحكمـة                 

القرارات، التـي   بهذه  ) 26/11(وندد المعتصمون، اليوم الخميس      ".دون سبب، وبطريقة مهينة   "الكنائسية  
اعتبروها أنها تنطوي على عنصرية ضد المسحيين العرب، الذين أقصوا على مدى التـاريخ وهـودت                

  .مقدساتهم المسيحية في القدس، وبعيت لشركات استيطانية، بحسب ما ذكروه
  26/11/2009، قدس برس

  
   بحث جدي في إعطاء جوازات سفر للفلسطينيين:لبنان .65

د الدوائر الدبلوماسية الرسمية في لبنان لزيـارة يقـوم بهـا رئـيس الـسلطة                تع: إيلي الحاج  -بيروت  
الفلسطينية محمود عباس لبيروت قريباً، يكون موضوعها األبرز البحث مع المعنيين في إصدار جوازات              

بهـذا  " إيـالف "وتوقعت المصادر التي أبلغـت      . سفر صادرة عن السلطة لالجئين الفلسطينيين في لبنان       
 يثير توجه السلطة هذا موجة من السجاالت والخالفات بين الفلسطينيين ، الذين سيؤيد جـزء                التطور أن 

منهم القرار باعتبار أنه يؤكد الهوية الفلسطينية لالجئين وقيام دولة فلسطين ولو على جزء من أراضـيها                 
 ال يعتـرف    واإلنتماء إليها ، في حين سيرفض جزء آخر منهم جوازات السفر، أوالً ألن هـذا الجـزء                

بشرعية السلطة وبرئاسة عباس، وثانياً ألن الجوازات تعني في اعتبار هذا الجزء الرافض تخلياً عن حق                
، علماً أن معظم الفلسطينيين في لبنان هم من أبناء هذه األراضي، ويقصدون             "1948أراضي  "العودة إلى   
ر في فلسطين حتى لـو كـان الـضفة          العودة إليها تحديدا، وليس إلى مكان آخ      " حق العودة "برفع شعار   

  .الغربية على ما يقول الرافضون
 ألفا، في   350وال أرقام وإحصاءات دقيقة عن أعداد الفلسطينيين في لبنان، فبعضهم يقول إنهم يناهزون              

  . ألفا250ًحين تتحدث مصادر أخرى عن 
 توزيع جـوازات الـسفر      ويبدي بعض المسؤولين في التنظيمات الفلسطينية في لبنان خشية من أن يكون           

إنهاء للقضية، ويشرحون قائلين إن غالبية من سكان مخيمات الالجئين في لبنان ستغادر هذه البالد إلـى                 
كندا وأميركا وأوستراليا ودول أوروبا الشمالية ، فضال عن دول الخليج العربي فور حصولها على هـذه                 

فتكون ضاعت تضحيات أكثر من     . يش كريم   الجوازات الرسمية، وذلك بحثاً عن حياة أفضل ومستوى ع        
نصف قرن، تمثلت في التمسك بإبقاء الالجئين في مخيمات موقتة قرب فلسطين، ليبقى الشعب الفلسطيني               

  .المهجر عن أرضه مستعدا ومتحفزا للعودة إلى دياره وأرزاقه عند أول فرصة 
، لكن هؤالء سيكونون بأعداد     1948ويقول هؤالء إن إسرائيل قد ترضى بعودة بعض فلسطينيي أراضي           

محدودة ، وحتى هذه العودة المحدودة ستتطلب حال شامال يبدو بعيد المنال، ولن يتحقق على األرجح مع                 
تبدو موضوعة في الثالجة وليست أولوية      " المبادرة العربية للسالم  "خصوصا أن   . حكومة بنيامين نتنياهو  

م الوعود التي أغدقها الرئيس باراك أوباما بالدفع قدماً فيها إلى           حالياً في اهتمامات اإلدارة األميركية، رغ     
  ".مبادرة السالم العربية"األمام على قاعدة 

إن إعطاء الالجئـين الفلـسطينيين فـي        " إيالف"ومن جهة السلطات اللبنانية، قال مسؤول دبلوماسي لـ         
الـذي  " التـوطين "اء من نغمة    المخيمات جوازات سفر سيكون موضوع ترحيب طبعاً، ألنه يعني اإلنته         

لكنه يقر  " . حق العودة "يرفضه اللبنايون جميعا على تنوع انتماءاتهم، والفلسطينيون الذين يرفعون شعار           
بأن هذا الحق لم يقر في قرارات دولية خالفا لإلعتقاد السائد، كما أن موازين القـوى مـع إسـرائيل ال                     

لى اإلطالق، وطرح األمور بهذا الشكل سيولد خالفـات         تسمح به، وإذا حصلت عودة فلن تكون كاملة ع        
. في وجهات النظر بين الفلسطينيين، وبما أن الموضوع معقد وحساس جدا فإنه يحتاج إلى متابعة دقيقة                 
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خصوصا أن هذا التطور إذا تحقق يأتي وسط ظروف غير مالئمة إقليميا ، باعتبار أن المحور السوري                 
كمـا بـين    ) وفلـسطين ( حضوره وتأثيره القوي بين الفلسطينيين في لبنـان          الفلسطيني له امتداداته و    –

 وطني شـديد الحـساسية،      –اللبنانيين، وليس أسهل من التخوين عندما تكون المسألة ذات جانب عاطفي            
والخوف كل الخوف أن تؤدي اختالفات في وجهات النظر إلى اختالفات تـشعل براميـل بـارود فـي                   

نان الذي لن يسلم من التداعيات واإلنعكاسات بالتأكيد، خصوصا أن ثمة تفـاعالً             مخيمات الالجئين في لب   
قويا بين المخيمات وبقية لبنان، وأن كل المواقع والمعسكرات المسلحة الفلـسطينية خـارج المخيمـات                

  .تسيطر عليها تنظيمات للنظام السوري
جئين الفلسطينيين في لبنان وإسنادها إلى      إلى أن إنشاء وزارة دولة لشؤون الال      " إيالف"ويلفت الدبلوماسي   

لم يأت مـن    ) من الحزب التقدمي اإلشتراكي الذي يترأسه النائب وليد جنبالط        ( الوزير وائل أبو فاعور     
  .عبث، وهو يعبر عن رفع اإلهتمام اللبناني بهذا الملف إلى أقصى حد
 قد قدم استقالته من موقعه هذا إلـى  وكان رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني السفير خليل مكاوي 

الملف الفلسطيني ملف حـساس     : "رئيس الحكومة سعد الحريري باعتبار أن اإلزداوجية ال تجوز، وقال           
وسياسي بامتياز، وال يمكن أن يتولى إدارته شخصان ، المصلحة الوطنية تقضي بـأن أفـسح المجـال                  

  ".وأسهل األمور
  27/11/2009موقع إيالف، 

  
  شاليط ال زال قائماً صفقة بخصوصتنسيق مع مصر ال: ريمصدر مص .66

نفى مصدر مصري رفيع أن يكون القيادي في حماس محمود الزهار التقـى             :  جيهان الحسيني  –القاهرة  
الوسيط األلماني في القاهرة أخيراً، مؤكداً أن المفاوضات تجرى حالياً في غزة بين الوسـيط األلمـاني                 

لكنه لفت إلى أن مصر تتابع عملية المفاوضات الجارية، وهناك          . مصريوقيادات حماس من دون وجود      
تنسيق ومشاورات تجرى مع مصر التي وضعت أسس صفقة تبادل األسرى، وهي التي قادتها وحـددت                

 أسيراً من بين السبعين أسيراً من أصحاب األحكام         20وكشف ان اإلسرائيليين وافقوا على إطالق        .آلياتها
استبعد أن   في حين    . ان أياديهم ملوثة بالدماء، معتبراً أن هناك حراكاً إيجابياً         "إسرائيل"قول  العالية الذين ت  

تكون قضية إطالق األسرى الفلسطينيين الذين ينتمون الى مناطق فلسطينية داخـل الخـط األخـضر أو                 
  .القدس قد عولجت وتم تجاوزها

  27/11/2009الحياة، 
 

  "خطوة ناقصة " االستيطانتجميد" إسرائيل" إعالن مصر تعتبر .67
خالل اتصال هاتفي تلقاه    أكد  الرئيس حسني مبارك    ، أن    القدس المحتلة   من 27/11/2009 الحياة،   نشرت

  .من نتانياهو، ضرورة ان يشمل وقف االستيطان القدس الشرقية
أحمـد أبـو الغـيط وزيـر        ، أن    قنا نقال عن وكالة  القاهرة   من   27/11/2009 الشرق، قطر،    وأضافت

 أكد أن اإلعالن اإلسرائيلي أحادي الجانب بشأن إيقاف بعض األنشطة االسـتيطانية             ،ارجية المصري الخ
. اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة هو خطوة ناقصة وال يتوافق مع متطلبات تحقيـق الـسالم               

 إسرائيلياً مرفوضاً    أن ما تضمنه اإلعالن من استثناء للقدس المحتلة إنما يكرس مرة أخرى موقفاً             واعتبر
من المجتمع الدولي، بما في ذلك األمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وأطـراف الرباعيـة الدوليـة                 
والواليات المتحدة، الذي يجمع على رفض االستيطان واعتباره غير شرعي على أي بقعة من األراضي               

 وتؤيد الموقف الفلسطيني المطالـب      وأوضح أن مصر تتفهم   . "إسرائيل"المحتلة ورفض ضم القدس إلى      
، بما في ذلك    1967بأن يشمل تجميد النشاط االستيطاني كافة األراضي الفلسطينية التي احتلت في يونيو             

  . من أراضي"إسرائيل"القدس الشرقية وما ألحقته بها 
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   االستيطانية اإلسرائيلي ترفض مناورة االحتاللاإلمارات .68

المتحدة، أمس، رفضها الكامل لجميع المستوطنات في األراضي الفلسطينية أكدت دولة اإلمارات العربية 
وبخاصة في القدس المحتلة، ووصفت المناورة اإلسرائيلية األخيرة بشأن التجميد المؤقت لالستيطان، 

  .بأنها إعالن شكلي ومرفوض
  27/11/2009الخليج، 

  
  العدوان على غزة أثر سلباً على المنطقة : أردوغان .69

العدوان على غزة أثر سلبا على مجـرى        " رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أن          أكد :ا ش ا  
األحداث في المنطقة، وان الموقف اإلسرائيلي عرقل طريق السالم، ونحن ورغم نوايانا الطيبة والصادقة              

 لـدور   فوجئنا بتصريحات نتنياهو يقول من جهة إنه يريد مفاوضات مباشرة مع سوريا، وعندما يتطرق             
  ."تركيا يقول أنا ال أثق بأردوغان، وبعدها يقول أن ساركوزي يمكن أن يؤدي دور الوسيط

  27/11/2009السفير، 
  

   الستمرار حصارها غزة "إسرائيل"الرئيس التركي يرفض زيارة  .70
التركية، أن الرئيس التركي عبد اهللا غل رفض دعوةً لزيـارة           " ميليت"ذكرت صحيفة   : وكاالت – تركيا

شدد على ضرورة أن     مضيفة أنه    . بسبب استمرار حصارها لغزة وتعثر عملية التسوية السلمية        "رائيلإس"
النظر بسياستها التي تضر بعملية السالم، مؤكدا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة             " إسرائيل"تعيد  

 الوضع الهادئ الـسائد     إن" قوله   هونقلت عن  .67إلى حدود الرابع من حزيران عام       " إسرائيل"وانسحاب  
  ".حاليا بين الفلسطينيين وإسرائيل مضلل وقد ينفجر في أي وقت

  27/11/2009صحيفة فلسطين 
  

  وفرنسا وإسبانيا تبحث عملية السالم واالتحاد المتوسطي والملف اإليراني  مصر .71
ية وزير الخارجكشف مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى أمس أن : أشرف الفقي - القاهرة

أبو الغيط بحث مع نظيريه الفرنسي برنار كوشنير واإلسباني ميجل إنخيل موراتينوس المصري أحمد 
مجموعة من الملفات، منها عملية السالم والموقف المصري من الطريقة التي تتعامل بها الوكالة الدولية 

فعلى صعيد  .متوسطللطاقة الذرية مع الملف اإليراني إضافة إلى مواضيع تخص االتحاد من أجل ال
عملية السالم، أوضح المصدر المصري أن أبو الغيط أطلع نظيريه الفرنسي واإلسباني على تفاصيل 
المحادثات األخيرة التي أجراها الوسطاء المصريون مع وفد حماس أخيرا في القاهرة إلبرام صفقة تبادل 

 .ي العاصمة المصرية في غضون أياماألسرى مقابل شاليت، واالستعدادات الجارية لعقد اجتماع ثان ف
أبو الغيط طلب من نظيره اإلسباني بوصف بالده الرئيس المقبل لالتحاد وأشار المصدر إلى أن 

األوروبي تقديم مساعدات إضافية للرئيس الفلسطيني محمود عباس لتمكين السلطة الفلسطينية من القيام 
تحاد األوروبي باتخاذ موقف حاسم في مواجهة النشاط بواجباتها في الفترة المقبلة، كما سيطالب دول اال

  .االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا في القدس الشريف
  30/11/2009الوطن، السعودية، 

  
  السالم متطلبات لتنفيذ" إسرائيل "على للضغط يدعو الرئيس التونسي .72

 بمناسبة الدولي المجتمع إلى بها، بعث رسالة علي، في بن العابدين زين التونسي الرئيس دعا: آي.بي.يو
 الضغط أجل من جهودها مضاعفة إلى الدولية المجموعة الفلسطيني الشعب مع للتضامن العالمي اليوم
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 تستدعي السالم متطلبات أن  مشدداً على.المنطقة في السالم متطلبات تنفيذ على وحملها "إسرائيل" على
  .القدس لمدينة والديمغرافي الجغرافي الوضع تغيير محاوالت عن والكف طان،لالستي الكامل الوقف

  29/11/2009الخليج، 
  

   يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطينيالبحرينملك  .73
دعا عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن : بنا
 المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه مستقبل الشعب الفلسطيني من اجل بلوغ ،ع الشعب الفلسطينيم

مؤكداً ان  .حقوقه الثابتة في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف
  .ت الشرعية الدوليةلحملها على االستجابة لقرارا" إسرائيل"هذا لن يأتي إال بممارسة الضغط على 

  30/11/2009الخليج، 
  

  إحسان أوغلو يدعو المسلمين في العيد إلى التضامن والدفاع عن األقصى .74
حثّ األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، أكمل الدين إحسان أوغلو، المسلمين فـي             : )السعودية(جدة  

الدفاع عن مقدساتهم وفي مقدمتها المـسجد       "أنحاء العالم، على استلهام قيم الوحدة والتضامن في العيد، و         
األقصى المبارك، ونصرة إخوانهم في استعادة حقوقهم السليبة، وتوفير أسباب العزة والمنعة والكرامـة              

  .، حسب تأكيده"لهم
  27/11/2009 قدس برس

  
  السلطات المصرية تمنع وفداً طالبياً أمريكياً من دخول غزة .75

 طالبيا تضامنياً أمريكياً من دخول قطاع غزة عبـر معبـر رفـح              منعت السلطات المصرية وفداً    :غزة
  .الحدودي، بعد أن كان مقرراً دخول الوفد إلى القطاع في اليوم األول لعيد األضحى

  28/11/2009 قدس برس
  

  إلخضاع المنشآت النووية اإلسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الذريةتدعو  مصر .76
هرة أهمية العمل على إخضاع المنشآت النووية كافة في الشرق األوسط، وعلى رأسها أكَّدت القا: القاهرة

  .المنشآت اإلسرائيلية، لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية
  30/11/2009الحياة، 

  
  واشنطن تطالب نتنياهو بخطوات لبناء الثقة مع الجانب الفلسطيني .77

دارة األمريكية إلى إعادة بناء الثقة مع الجانب الفلسطيني، بعـدما أبـدى             تحتاج اإل :  ردينة فارس  - غزة
وفي هذا اإلطار، قالت مصادر سياسية      . الرئيس محمود عباس صدمته من الموقف األمريكي إزاء السالم        

إسرائيلية، إن نتنياهو رفض طلبا لإلدارة األمريكية بتسليم المسؤوليات األمنية في مناطق فـي الـضفة                
ة للسيطرة اإلسرائيلية بموجب اتفاق أوسلو إلى السلطة الفلسطينية، وبإطالق سراح ألـف أسـير               خاضع

 ."إسـرائيل "فلسطيني في إطار مبادرة نية حسنة تجاه عباس قبل تنفيذ صفقة تبادل أسرى بين حمـاس و                
عـالن  وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الطلب األمريكي جاء في إطار تطلع البيت األبيض إلى اإل              

 قبل العاشر من ديسمبر المقبل، وهو الموعد        "إسرائيل"عن انطالقة في العملية السياسية بين الفلسطينيين و       
وفي هذا السياق، فإن مسؤولين كبارا في اإلدارة األمريكيـة           .الذي سيتلقى فيه أوباما جائزة نوبل للسالم      

تجميد البناء في المستوطنات قبل التوصـل       حثوا نتنياهو في األيام الماضية على اإلسراع باإلعالن عن          
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ترحيب بقـرار   الإلى اتفاق حول صفقة التبادل مع حماس، وجرى االتفاق على أن يعبر األمريكيون عن               
  .التجميد

  28/11/2009عكاظ، 
  

 اإلسرائيلية-كي جديد الستئناف المفاوضات الفلسطينيةيأنباء عن اقتراح أمر .78
ية أمس نقالً عن مصادر مطلعة أن جورج ميتشل سيصل الى ذكرت صحيفة المنار المقدس: وكاالت

 والدولة "سرائيلإ"كياً، يقضي بترسيم الحدود بين يالمنطقة بعد عطلة عيد األضحى حامال معه اقتراحا أمر
كي ينص أيضاً على ين االقتراح األمرأمضيفة .  أشهر10الفلسطينية المقترحة خالل مدة أقصاها 

، "الصعبة والمعقدة"الجانبين االسرائيلي والفلسطيني مع تأجيل بحث المسائل استئناف المفاوضات بين 
 مرفق بخريطة تحتوي على أنفاق وجسور تربط  االقتراحوأضافت أن. خاصة قضيتي القدس والالجئين

 .بين عدد من مناطق الدولة الفلسطينية وأن عملية ترسيم الحدود تشمل الترتيبات األمنية بين الطرفين
كي أن ميتشل يعتقد بأنه في نهاية األشهر العشرة المقترحة ستكون األوضاع في ي عن مسؤول أمرتنقلو

الساحة الفلسطينية ومنطقة الشرق األوسط أكثر وضوحا وستتوفر الفرصة لالنتقال إلى المرحلة الثانية 
  .لوياتمن المفاوضات لمناقشة المسائل الصعبة وفق سياسة المراحل المستندة إلى ترتيب األو

  30/11/2009االتحاد، اإلمارات، 
  

   تجدد مطالبة العرب بالتطبيعواشنطن .79
غداة اعالن اسرائيل استعدادها لتجميد جزئي لالستيطان لمدة عشرة : رام اهللا ـ محمد ابراهيم والوكاالت 

عـوث  أشهر، سارعت واشنطن الى تجديد مطالبتها للعرب بتطبيع العالقات مع الدولة العبرية، وأكد المب             
الخطـوات  "الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط السناتور جورج ميتشيل في بيان مساء االربعاء أن              

التي اقترحناها على كل األطراف إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية لتحسين الجو للمفاوضات ليست             
كن أن تسهم إسـهاما قيمـا   لكنها يم. غايات في حد ذاتها، وهي بالتأكيد ليست شروطا مسبقة للمفاوضات       

نحو تحقيق هدفنا بعقد مفاوضات ناجحة تتوصل إلى الحل الخاص بالـدولتين، ولهـذا الـسبب نحـض                  
الفلسطينيين على توسيع وتحسين جهودهم األمنية، ونحض الدول العربية على اتخاذ خطوات نحو تطبيع              

  . "العالقات مع إسرائيل، ونحض إسرائيل على وقف النشاط االستيطاني
 وأوضح أن سياسة الواليات المتحدة تجاه المستوطنات تظل غير متأثرة ودون تغيير، مذكراً أن الرئيس               

وأضـاف  . " أميركا ال تقبل بشرعية المستوطنات اإلسرائيلية المتواصلة       "إن: األميركي باراك اوباما قال   
قرار التوقيف اإلسرائيلي يسمح    نحن ندرك أن الفلسطينيين والعرب اآلخرين يشعرون بالقلق ألن          ":ميتشيل

  ."إننا نتشاطر دواعي القلق هذه.. باستكمال المباني قيد اإلنشاء ويحد من أثر التوقيف على الضفة
  27/11/2009البيان، اإلمارات، 

  
    مواقف أوروبية تعتبر قرار نتنياهو تجميد االستيطان خطوة في االتجاه الصحيح .80

م وزارة الخارجية الروسية في بيان أن قرار الحكومة اإلسرائيلية أعلن المتحدث باس:  وكاالت-عواصم 
في حين . "ومنها التجميد الكامل لالستيطان.. إذا تبعته إجراءات أخرى.. يمكن أن يساهم في الحلحلة"

وقال إن . "خطوة في االتجاه الصحيح"أعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن خطة نتنياهو 
 على غرار المجتمع الدولي بأسره، أن االستيطان في األراضي الفلسطينية بما فيها القدس فرنسا تعتبر،"

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن بالده من جهته و. "الشرقية، يشكل عائقا أمام السالم
حال ” استمراربقوة وب"وقال إن لندن دعمت . في استئناف المفاوضات تأمل أن يساهم اقتراح نتنياهو،

خطوة أولى في " أن العرض  من جهتها،واعتبرت إيطاليا. يقوم على دولتين مع القدس عاصمة للطرفين
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نأمل ان تتبعها " كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية موريسيو ماساري الذي قال "االتجاه السليم
 هذه الخطوة يمكن أن تحرك مسألة  وزير الخارجية األلماني جيدو فيسترفيله أنفيما أكد. "خطوات أخرى

  .االستيطان
  27/11/2009الخليج، 

  
   ترفع مستوى العالقات مع السلطة الفلسطينيةفنزويال .81

الرئيس الفنزويلـي هوغـو     ، أن   رويترز و أ ف ب   نقالً عن    كراكاسمن   29/11/2009الحياة،  نشرت  
رفع مستوى عالقاتها إلـى مـستوى   تشافيز أعلن، أن بالده تعتزم فتح سفارة في األراضي الفلسطينية، و     

اتفاقات المساعدات التي وقعت علـى      أن  بين   كما   ."إسرائيل"السفراء لدعم الفلسطينيين في نضالهم ضد       
 كمـا   . دراسية لعشرين فلسطينياً لدراسة الطب في فنزويال       اًمنحشملت  هامش زيارة الرئيس الفلسطيني،     

ائط قدمها له عباس لتوضيح األبعاد الصغيرة لقطاع غـزة          أمر تشافيز وزير التعليم الفنزويلي بتوزيع خر      
 تحـت الحـصار     "معـسكرات االعتقـال   " مليون شخص يعيشون في أوضاع تـشبه         1.5حيث قال إن    
  .اإلسرائيلي
 بأنهـا   "إسـرائيل "اتهم  تشافيز  ، أن   رويترز نقالً عن    كراكاس من   28/11/2009 العرب، قطر،    وذكرت

  .لقدس عاصمة لدولة فلسطينية مستقلةمبيناً تأييده لسطيني، تهدف إلى القضاء على الشعب الفل
  

  السالم مستحيل من دون حماس: الرئيس البرازيلي .82
إذا كان هناك رغبة للتوصل لحل نهائي للصراع " قال الرئيس البرازيلي لوال دا سيلفا، أمس، :إفي

. "م بما فيها حركة حماسالفلسطيني اإلسرائيلي، فيجب الحوار مع األطراف التي ال ترغب في السال
يتطلب تحقيق السالم التعرف إلى وجهة نظر حماس ألن بإمكانها "في تصريحات لوكالة إفي أضاف و

اإلسهام مع السلطة الوطنية الفلسطينية في طرح وجهة نظر مشتركة، وحتى يكون للشعب الفلسطيني 
استعداد بالده  مبيناً أنه أبدى .ة بطرح مبادرة محدد"إسرائيل"، مطالباً في الوقت نفسه "موقف موحد

  .لالضطالع بجهود وساطة، إذا قبلت األطراف ذلك
  28/11/2009الخليج، 

  
   واإلقامة في مصر مستعدة للعودة ألداء دورها رفحالبعثة األوروبية للرقابة على معبر .83

أن االتفـاق    كشفت مصادر فلسطينية وأوروبية مطلعة    :  عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا، القدس المحتلة   
 وحركة حماس يتضمن في جزء      "إسرائيل" مصرية لتبادل األسرى بين      –الجاري بلورته بوساطة ألمانية     

غير معلن منه رفع القيود التي فرضتها الحكومة اإلسرائيلية على قطاع غزة بعد أسر الجنـدي جلعـاد                  
  حدودي، مؤكدة أن البعثة شاليت بما يشمل إدخال وإخراج البضائع من غزة وإعادة فتح معبر رفح ال

  ."إسرائيل"األوروبية للرقابة على المعبر مستعدة للعودة ألداء دورها، واإلقامة في مصر بدال من 
  29/11/2009الوطن، السعودية، 

  
  نواب أوروبيون يطالبون بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي .84

لألراضي الفلسطينية في جلسة  طالب نواب خضر أوروبيون، أمس، بإنهاء االحتالل االسرائيلي :ب.ف.ا
 كما .1967  يونيو/حزيران بحسب حدود ما قبل "إسرائيل"ـعادية للبرلمان االوروبي رافعين خارطة ل

عمد حوالي عشرة نواب خضر من بينهم الناشط من أجل العولمة البديلة الفرنسي جوزيه بوفيه إلى رفع 
  ."السالم في دولتين اآلن" و"أوقفوا االحتالل"الفتة كتب عليها باإلنجليزية 

  27/11/2009الخليج، 
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  عشرات آالف اليهود خدموا في الجيش النازي:  أمريكيمؤرخ .85

 كشف المؤرخ األمريكي بريان مارك ريج، في كتاب جديد، أن الجيش النازي كان يضم عشرات :إفي
 وحصل على اآلالف من الجنود األلمان من أصل يهودي وبعضهم ارتقى إلى مناصب مرموقة بالجيش

 أن هذا األمر سيؤدي إلى نجاتهم اعتقدواالعديد ممن حاربوا مع الرايخ  مبيناً أن .أوسمة عسكرية رفيعة
وإنقاذ أسرهم من بطش نظام هتلر، لكن المدهش أن هناك آخرين انضموا للجيش رغم معرفتهم بمالحقته 

  .الدفاع عن أمتهمبني جنسهم، اعتقاداً منهم أنهم أصبحوا ألماناً بالكامل وعليهم 
  28/11/2009الخليج، 

  
   تتلمس دوراً في عملية السالم في الشرق االوسطباريس: تحقيق .86

دبلوماسي فرنسي بزيارة مطولة إلى واشنطن لسبر ما وصلت إليه  قام مؤخرا: ميشال أبو نجم - باريس
. ا في الشرق األوسطكي القيام به عملييكية والتعرف على ما ينوي الجانب األمريالدبلوماسية األمر

ليست عازمة "والصورة، كما تبدو من باريس وكما شرحتها مصادر رفيعة المستوى، هي أن واشنطن 
الذي ألم بها بسبب "، رغم اإلحباط "السياسية والدبلوماسية في المنطقة.. على التخلي عن جهودها

. "لسالم التي أعدها ميتشلعن دفع األطراف الشرق أوسطية إلى التعامل بخطتها األولى ل) عجزها(
وهناك . "ليسوا متفقين على أسباب الفشل"ومشكلة واشنطن، كما ترى باريس، هي أن صناع القرار 

لم " للوصول إلى تسوية سلمية، والثاني يعتبر أن واشنطن "ليس ناضجا"، األول يرى أن الوضع "توجهان"
ها، في إشارة إلى الضغوط التي يمكن  التي في حوزتها من أجل إنجاح مشروع"تستخدم كل األوراق

لم "ويضيف مصدر آخر أن إدارة أوباما . اللجوء إليها لحمل األطراف المعنية على السير في خطتها
   .كيي، مما يفسر صورة التخبط الذي يبدو في التعاطي األمر"تبلور خطة بديلة

 "تصلبا" مع أوباما فأظهر "ولىكسب معركته األ" الشرق أوسطي، ترى باريس أن نتنياهو "المقلب"وفي 
 مما تطلبه، وأبرز بشكل خاص "الحد األدنى"في التعامل مع واشنطن في موضوع االستيطان وأعطاها 

يفرضون شروطا وال يريدون " الذين "التعطيل سببه الفلسطينيون"، إذ أظهر أن "براعة دبلوماسية"
، بينما يبدو "ومشتتة وال تعرف أي طريق تسلكهضعيفة "وفي المقابل، فإن السلطة الفلسطينية . "السالم

مزيدا من التمزق وابتعاد أفق العودة "، ما يعني في نظر باريس "ازم فعال على االنسحابع"أبو مازن أنه 
وجاءت زيارة الوزير كوشنير األخيرة إلى المنطقة من المنظور . "إلى المفاوضات وبالتالي السالم

إعادة التأكيد "، و"توفير مساحة سياسية أكبر" شد عزيمة أبو مازن، واألول،: الفرنسي لتحقيق غرضين
تقديم النصح له بحيث ال يعطي صورة "، والثاني "ال يمكن أن يمر إال عبره"، وأن السالم "على شرعيته

وتعي باريس أن رئيس السلطة الفلسطينية .  مع نتنياهو"ببراعة تكتيكية " والتعاطي"المعطل لفرص السالم
 الذي هو الوقف الكامل لالستيطان، بما في ذلك "يستطيع بسهولة أن يتخلى عن شرطه األساسيال "

لمساعدة أبو مازن على "القدس الشرقية، ولذا فإن البحث يجب أن يكون على الطريقة التي يمكن بلورتها 
موقفه ما ، بمعنى إيجاد مخرج وضمانات لتليين "النزول عن الغصن األعلى في الشجرة التي تسلقها

أن الغرض األهم في الوقت الحاضر هو  وتؤكد المصادر الفرنسية. يسهل استئناف مفاوضات السالم
 الذي تحقق مع إعالن نتنياهو تجميدا محدودا "البناء على التقدم الجزئي" تقوم على "إيجاد دينامية سالم"

، أي الوصول إلى إقامة "لمفاوضاتالهدف النهائي من ا"لالستيطان في الزمان والمكان، مع التأكيد على 
ومن هذه الزاوية، فإن األساس يكمن في التفاوض على المسائل . الدولة الفلسطينية وطبيعتها ومواصفاتها

وبحسب . الخاصة بهذه الدولة والمواضيع الشائكة والخالفية، ما يعني التفاوض على القضايا النهائية
ة في خطابات أوباما الذي يريد دولة فلسطينية ديمقراطية باريس، فإن واشنطن لها رؤيتها وهي متضمن
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كي الجديد حيث تتجه ي األمر"التفكير"وتتقاطع المقاربة الفرنسية مع  .1967قابلة للحياة في حدود عام 
  .  السالم وأشكاله"أسس"واشنطن، إلى حصر وتحديد 

: ها ومدى إمكانية تنفيذها، وهيمطروحة يجري تلمس فاعليتفرنسية ثالث أفكار وعلى هذا الصعيد هناك 
مؤتمر دولي، وقمة متوسطية بحضور دولي، وأخيرا مبادرة أوروبية رئيسية تتلمس ما يستطيع أن يقدمه 

 .والفلسطينيين واإلسرائيليين على السالم االتحاد األوروبي من ضمانات لتشجيع العرب واإلسرائيليين
وبحسب باريس، فإذا كان . مصدرها مجلس األمن الدولي و"السلم المطلوب"تبقى فكرة رابعة قد تكون و

 والحث باتجاه "إسرائيل"الغرض من القرار الموعود هو تكريس مبدأ الدولة الفلسطينية إلى جانب 
التفاوض للتوصل إليها وتوفير الدعم الدولي لها، فقد يكون مفيدا بحيث يرى فيه الفلسطينيون مبررا 

  . التي تسعى إليها باريس ومعها عواصم كثيرة في العالم"الدينامية"إيجاد للعودة إلى طاولة المفاوضات و
 30/11/2009الشرق األوسط، 
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  كمال مساعد
انتزع الجيش االسرائيلي موازنة عسكرية استثنائية إذ إنها تعتبر هذه السنة األكبر واألضخم منـذ قيـام                 

عن العام الماضي وهـي     )  مليون دوالر أميركي   400(ائيل وبزيادة بليون ونصف بليون شيكل       دولة اسر 
على حساب تقليص موازنات مختلفة، ما يشكل خطراً على قطاعـات الرفـاه والـصحة، علـى وجـه                   

إال ان وزارة الدفاع أصرت على الحصول على مطلبها بعدما أعلن رئيس أركان الجـيش،               . الخصوص
واجبنا أن نبلغكم   ... إذا لم تقر طلباتنا فإنكم وحدكم تتحملون المسؤولية       " بكل صراحة أنه     غابي اشكنازي، 

  ."أننا نحتاج إلى المزيد من التدريبات وتوفير منظومات دفاعية وضمان أسلحة قتالية متطورة
 العام   مليار شيكل في   53.2 مليار شيكل، و ترتفع الى       48.6والموازنة العسكرية لهذه السنة ستصل إلى       

، حيث ترافقت مع حملة     ) مليار دوالر أميركي   15حوالى  (المقبل، وهي األعلى في تاريخ الدولة العبرية        
الحملة تتركـز علـى ثالثـة    . ترويج للتهديدات األمنية المحدقة بإسرائيل ومتطلبات االستعداد لمواجهتها       

  . "حماس" و "لبنانالمقاومة في "إيران و : تحديات تعتبرها اسرائيل تهديداً خطراً هي
وتأتي هذه الموازنة بعد سنة واحدة على تدريبات وتحضيرات لتدريبات جديدة تتمحور علـى احتمـال                

 الى خريطة جديـدة     "الجبهة الداخلية "لذلك قسمت قيادة االركان االسرائيلية      . اطالق صواريخ غير تقليدية   
ووضعت المنطقة الشمالية،   . ة من الصواريخ  للمناطق الجغرافية وفقاً لمستوى التهديد المتربص بكل منطق       

القريبة من لبنان، والمنطقة الوسطى القريبة من قطاع غزة وأراضي الضفة الغربية على رأس المنـاطق            
وفي موازاة ذلك، أعلن الجيش الحاجة إلى زيادة الموازنة لضمان التفـوق            . المهددة بالقصف الصاروخي  

 خرجت قيادة االركان بحملة ترويج لمشاكل وصعوبات تواجهها         على كل الجهات بخاصة أمام إيران، لذا      
 التـي تعتبـر     "35-أف"وزارة الدفاع في تنفيذ صفقة السالح األكبر في تاريخ الجيش وتشمل طـائرات              

. السالح األهم واألكثر ضرورة وحيوية في حال قررت اسـرائيل توجيـه ضـربة عـسكرية إليـران                 
 " مـارتن  -لوكهيـد "ليون، تكمن في رفض الشركة األميركيـة        الصعوبات، بحسب ما يطرحها اإلسرائي    

وبحسب الشركة األميركية، يتم دمج     .  فيها "المنظومة الشاملة "المنتجة للطائرة إجراء تعديالت على مبنى       
المنظومات الجوية في جهاز واحد حيث كل الصواريخ، والقذائف واألجهزة االلكترونية تُحمـل داخـل               

ع تركيب منظومات اضافية وهو ما ال يتوافق ومطالب سالح الجـو االسـرائيلي              هيكل الطائرة، بما يمن   
  .الذي يخطط إلدخال منظومات اتصال وتحكم وقتال الكتروني مميزة

الى جانب ذاك، هناك خالف آخر بين عسكريين وأمنيين اسرائيليين، إذ يتحفظ البعض على تنفيذ طلـب                 
وبحسب الشركة المنتجـة، فـإن   . تي ستكلف التعديالت المطلوبة   سالح الجو انطالقاً من المبالغ الطائلة ال      

 مليون دوالر، وسيرتفع المبلغ إلى مئة مليـون دوالر، إذا           80 الواحدة تبلغ نحو     "35 -أف  "كلفة طائرة   
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أما كلفة الصفقة كلها فتصل، مع إضافة       . ُأدخلت التعديالت التي يعلن سالح الجو اإلسرائيلي حاجته إليها        
  . بليون دوالر15ر، والمحركات، ومنظومة الدعم الشاملة، إلى قطع الغيا

 إلى قائمة الحجج التي يعرضها الجيش أمام صـانعي قـرار            "35 -أف  "وهكذا تضاف صفقة طائرات     
المصادقة على الموازنة العسكرية والمطالب التي ال يتوقف عنها ألخذ المزيد من الموازنات تحت مظلة               

  ."مواجهة الخطر اإليراني"
يواصـل  . ومنذ انتهاء حرب لبنان الثانية والجـيش اإلسـرائيلي يـستخلص الـدروس            : "حزب اهللا "و  

االستعدادات ولم يعد األمر مقتصراً على التدريبات العسكرية براً وجواً وبحراً، اضافة الـى المنـاورات     
. إللكترونيـة المشتركة مع الجيش االميركي، بل خصص الجيش موازنة كبيرة للتدريب على األجهـزة ا             

 وأبرز ما فيها كيفية توجيه ضربات مكثفـة         "تقمص الشخصية "والبدعة األخيرة كانت عبارة عن أجهزة       
، في األحياء وبين البيوت، فيما الجنود بدورهم يـصوبون بنـادقهم نحـو              "معادية"وصائبة نحو عناصر    

ية اسـرائيلية بينهـا احتمـال       وتشمل التدريبات أيضاً محاكاة سيناريوات تتوقعها تقارير عسكر       . الهدف
اختطاف جنود وهو أكثر ما يقلق اسرائيل في هذه الفترة، وال ينسى أصحاب هـذه الفكـرة أن تـشمل                    

  .السيناريوات أيضاً مواجهات في الجو
ثم خصص الجيش موازنة لصناعة طائرات من دون طيار من النوع الذي يمكن تفكيكه ووضعه داخـل                 

 ويمكن استخدامها الستكشاف الهدف من بعد ثالثمئة متر على األقل، كما            حقيبة مع جهاز مشغل للطائرة    
 وهو على شـكل     " بوي -أي  " وينوي تصنيع كمية كبيرة من جهاز        "الروبوت"يركز الجيش على صناعة     

كرة، ويحتاجه الجيش، في حال اضطر إلى مواجهات جديدة في االراضي المحتلة وداخل قطاع غزة، إذ                
ف المخابئ واألنفاق والبيوت الملغومة وإمكان تفكيكها قبل اقتحام الوحدات العسكرية           يساعده على استكشا  

  .المكان
  التحديات المحدقة بإسرائيل

القبـة  " تكمن في ضرورة انتاج المنظومة الدفاعيـة         "حماس"لكن الموازنة األكبر التي تفرضها تهديدات       
لجانب ال يمكن أي طرف أن يعترض أو يناقش          لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى، وفي هذا ا       "الحديدية

  .أمام مواصلة تهديد جنوب اسرائيل بالصواريخ
 ويطرح مطالبه   "مواجهة التحديات المحدقة باسرائيل   "وهكذا تتضخم القائمة التي يعدها الجيش تحت مظلة         

 ال يتحمـل    أمام المسؤولين في محاولة للتجاوب معها وعدم تقليص الموازنة، ومن دون ذلك، فإن الجيش             
 بليون شـيكل    55لذا، الى جانب تخصيص     . مسؤولية أي فشل قد يتعرض إليه في أية مواجهات متوقعة         

 بليـون   11هذه السنة للموازنة العسكرية، ستضاف المنحة األميركية التي سيحصل عليها الجيش وقيمتها             
يكتفي بـذلك، فقـد روج      ولكن الجيش ال    .  بليون شيكل  66شيكل، أي أن الموازنة تصبح في هذه الحال         

. لحاجته إلى شراء جهاز مراقبة جديد وأنه أجرى عليه تجربة على طول الحدود الـشمالية مـع لبنـان                  
وبحسب الجيش، فإن هذا الجهـاز قـادر علـى     . "اكزبيتو"والحديث يدور عن جهاز روبوت يطلق عليه        

لمراقبة في الجيش ورصد الهدف     مراقبة كل التحركات في المنطقة وفي إمكانه نقل صور دقيقة لمركز ا           
وبرأي الجيش، فإنه قادر أيضاً على منع عملية اختطاف جنود عند الحدود أو عمليات              . في غضون ثوان  

أخرى إذ يرصد عبر عدسات مراقبة كل تحرك وفي إمكانه تفعيل صفارة إنذار وإطـالق غـاز مـسيل      
  .للدموع

ياً في الشهر الماضي في استعداداته لمواجهة مختلـف   أما سالح البحرية االسرائيلية فقد ضرب رقماً قياس       
وعلى رغم إصرار الجيش على سرية عمل سـفنه         . السيناريوات المتوقعة تجاه القوى المعادية السرائيل     

التجسسية، قرر هذه المرة الكشف عن جوانب عدة منها تأكيده أنها قادرة على كشف سفن العدو وإحباط                 
  .اسعة من البحر األبيض المتوسطعمليات والسيطرة على منطقة و
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ولعل االنتقاد الذي وجهه، نحاميا شطرسـلر، هـو         . وأخيراً خرج معارضون لزيادة الموازنة العسكرية     
مـن  ": فقد وجه انتقادات الذعة ال تخلو من السخرية والتحذير، منها قولـه           . األقرب إلى حقيقة ما يحدث    

يجلس الوزراء منطـوين    ": وأضاف.. " أحمدي نجاد  بل من حظ جيشنا وجود    ... حظنا نحن االسرائيليين  
من الخوف يصغون الى حديث اشكنازي ومستعدين في اللحظة نفسها لمنح رئيس أركان الجـيش حتـى                 
رواتبهم الشخصية لكي يتوقف فقط عن الحديث عن المخاطر األمنية التي تواجههـا اسـرائيل وحاجـة                 

  ."ي المزيد والمزيد من األموالوالتي تعن... الجيش الى المزيد من االستعدادات
قواعـد االدارة   . بصراحة، الجيش االسرائيلي ووزارة الدفاع يجعالن منا أضحوكة       ": ويضيف شطرسلر 

وهما يأخذان من كعكة الموازنة القشطة، فيمـا        . السليمة واالنضباط المالي في الموازنة ال تنطبق عليهما       
  ."يبقيان للمجتمع الفتات

  28/11/2009الحياة، 
  

   في مواجهة المأزق االستراتيجي"إسرائيل" .88
  بالل الحسن

أطراف كثيرة حاضرة في الجدل السياسي الدائر حول أوضاع المنطقة العربية، وبالتحديد حول عالقـة               
 .إسرائيل بأوضاع المنطقة العربية

  .إسرائيل حاضرة في مقدمة المشهد، ولديها استراتيجيتها وتكتيكها
ركية حاضرة في الصفوف األمامية، تتقدم وتتـأخر، تهـدد وتتوعـد، تعـرض              والواليات المتحدة األمي  

  .وتغري، ولكنها ال تخرج في النهاية عن تلبية مطالب إسرائيل
وإيران حاضرة في المشهد، تسعى لتفرض نفسها قوة إقليمية، وتستعمل برنامجها النووي ورقة مـساومة      

  .متصلة
  .يوم، وتكاد تصبح بسرعة الالعب األساسي في المنطقةوتركيا حاضرة أيضا، وتتقدم في مسعاها كل 

يشارك العرب فـي رسـم الـصورة        . ولكن هناك غائبا كبيرا عن المشهد، هو الموقف العربي الموحد         
موقف رافض هنا وموقف رافض هناك، ولكنها مواقف ال تشكل سياسـة موحـدة، وال تـشكل                 . فرادى

  .سياسة جماعية تضامنية
التحديق الذي يكاد يزيغ    . مفتوحة إلى حد التحديق   .  عيون إسرائيلية مفتوحة جيدا    داخل هذه الصورة توجد   

  :وفي هذا التحديق ترى إسرائيل صورة حولها تتركب كما يلي. البصر
إيران تواصل العمل في الميدان النووي، فإذا وضعت قدميها على أبواب القدرة علـى صـنع الـسالح                  

إسرائيل تعتبر امتالكها للـسالح  . د اختل في منطقة الشرق األوسطالنووي، يكون التوازن االستراتيجي ق    
النووي البند األساسي في حفظ استقرار منطقة الشرق األوسط لصالحها، فإذا دخل العامل اإليراني يخفت               

العرب، أم  : ال يعرف بعد من سيلعب الدور القيادي فيها       . حالة استقرار جديدة  . دورها، وتنشأ حالة جديدة   
  . أم إيرانتركيا،

وتواصل إسرائيل التحديق في الصورة حولها، وترى أن حزب اهللا في لبنان قـد اسـتعاد قوتـه، بـل                    
وهي صواريخ تعني أن أي حرب جديدة       .  ألف صاروخ، قريبا من حدودها     40وطورها، وأصبح يمتلك    

ي كانـت فيـه     قد تنشب فإن جزءا أساسيا من ميدانها سيكون داخل دولة إسرائيل، فقد مضى الزمن الذ              
  .إسرائيل تدير حروبها مع العرب خارج حدودها

صحيح أنـه   . وال تستطيع إسرائيل أن تواصل عملية التحديق من دون أن تلتفت بعيونها نحو قطاع غزة              
قطاع مدمر، وصحيح أن المال محجوب عنه بحيث ال يستطيع إعادة اإلعمار، وصـحيح أن حـصاره                 

ئيلي عليه، ولكنه قطاع استطاع رغم كل ذلك أن يصمد، وأن يجـدد             مستمر منذ أن انتهى العدوان اإلسرا     
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وصواريخه أقل فعالية من صواريخ حـزب       . بنيته، وأن يمتلك أنواعا جديدة من الصواريخ لحماية نفسه        
  .اهللا، ولكنها قادرة أيضا على الوصول إلى داخل حدود دولة إسرائيل

وتظهر أيضا وضعيتها السياسية الجديـدة التـي        . اوتظهر في عملية التحديق اإلسرائيلية سورية وجيشه      
استطاعت اختراق حواجز دولية عديدة وضعت حولها وأمامها في السنوات السابقة، بحيث أصبحت دولة              

مع : وهي تحظى في الوقت نفسه بتحالف ال يمكن تجاهله        . يسعى كثيرون لبناء جسور عالقات قوية معها      
د اهللا لها، وبعد المعاني والمضامين التي حملتها تلك الزيارة فـي            السعودية من جهة بعد زيارة الملك عب      

  .أحشائها، ومع إيران من جهة ثانية، وأخيرا مع تركيا من جهة ثالثة
هذه الصورة السياسية التي تراها إسرائيل من خالل عملية التحديق المكثفة، تبـدو لهـا صـورة غيـر                   

احتمـال المراقبـة    : تمالين في إطار المعالجة الممكنة    مطمئنة، بل وربما صورة مخيفة، وبخاصة أمام اح       
. أو احتمال التحرك، والتحرك عسكريا بشكل خاص، لتفكيك هذه الصورة أو تغييرها           . واالكتفاء بالمراقبة 

هل تذهب إسرائيل إلى الحرب سريعا، لكـي تـدمر          : فهل تفعل إسرائيل ذلك؟ وبكلمات أوضح وأصرح      
  رسمها من حولها؟عناصر اللوحة التي يكاد يكتمل 

فاالستراتيجية األميركية تتجه نحو شن حرب ضد       . أيام الرئيس جورج بوش، كانت إسرائيل تبدو مرتاحة       
وكانت إسرائيل تطمح أن يكون لها دور مشارك أساسي في تلك الحرب، فتخـرج منهـا قويـة                  . إيران

أما في أيام الرئيس أوباما فـإن       . وفاعلة في الحفاظ على مكانة استراتيجية لها في منطقة الشرق األوسط          
في منحى آخر يفـضل سياسـة الـضغط الدبلوماسـي والحـصار             ) حتى اآلن (التكتيك األميركي يسير    

وهو لذلك يلجم تحريض إسرائيل على ضرورة شن حرب سـريعة           . والمقاطعة، على سياسة شن الحرب    
  .ضد إيران

ويـدرك  . بدو إسـرائيل قلقـة ومـضطربة      في مواجهة هذا النهج األميركي الذي لم يحسم أمره بعد، ت          
األميركيون قلقها واضطرابها، ويقولون لها، إنه ال بد من تقديم شيء ما، شيء يبدو أساسيا على صـعيد                  

وهنا . التسوية السياسية مع الفلسطينيين والعرب، لكي يمكن التفرغ بعد ذلك لمواجهة الموضوع اإليراني            
ان بالكامل، فترفض إسرائيل، وتراعـي واشـنطن رفـضها،          تقترح أميركا على إسرائيل وقف االستيط     

وتطاوعها، وتتراجع عن هذا المطلب، وتقبل بعرض إسرائيلي لتجميد االسـتيطان مؤقتـا، ومـن دون                
ويخرج جورج ميتشل ليمتدح هذا الموقف اإلسرائيلي الذي ال سابق لـه            . القدس، ولمدة عشرة أشهر فقط    

  .ب قولهفي تاريخ الحكومات اإلسرائيلية، حس
ولكن إسرائيل تخوض في الوقت نفسه مفاوضات مع حركة حماس، لمبادلة األسير اإلسـرائيلي جلعـاد                
شاليط، الذي مضى على أسره أكثر من ثالث سنوات، بوساطة ألمانية، بعيدا عن وساطة مـصرية لـم                  

علـى وضـع    وهنا تتقدم واشنطن من جديد، تقول إلسرائيل إن إنجاز الصفقة مع حماس سيؤثر              . تنجح
السلطة الفلسطينية، وعلى سمعة الرئيس محمود عباس، وتحضها على اتخاذ خطوات إضافية تقوي مـن               

وال تبدو إسرائيل   . وتقترح عليها اإلفراج عن ألف أسير إضافي لصالح السلطة الفلسطينية         . وضع الرئيس 
  .ي تفكير منطقيميالة لمثل هذا االقتراح، فهي تتعامل مع قضية األسرى بسادية تمنعها من أ

أبرزها القبول بنقـل أراض إلـى الـسلطة         . وتطلب أميركا من إسرائيل أيضا، خطوات أخرى مشجعة       
ذات ) ج(ذات اإلدارة الفلسطينية ـ اإلسرائيلية المـشتركة، ومـن منطقـة     ) ب(الفلسطينية، من منطقة 

طالب، فإذا كانـت أميركـا تفكـر        ولكن العقل اإلسرائيلي ال يستسيغ هذه الم      . اإلدارة اإلسرائيلية الكاملة  
هـي منطقـة القـرى واألراضـي        ) ب(بمنطق سياسي، فإن إسرائيل تفكر بمنطق استيطاني، فالمنطقة         

). الدولـة الفلـسطينية المؤقتـة     (الزراعية أو غير المأهولة، التي تريد االستيالء عليها في سياق شعار            
ن صفقة التسوية، واستمرار سـيطرتها عليهـا،        هي منطقة األغوار التي تريد استثناءها م      ) ج(والمنطقة  

كجزء من األراضي التي تريدها، وكأرض تشرف على مياه نهر األردن، التي تريد فرض المشاركة بها                
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على األردن وعلى العرب، إضافة إلى أنها المدخل إلى الشعار اإلسرائيلي المطالب بـأن يكـون نهـر                  
  .األردن هو الحدود األمنية لدولة إسرائيل

وبهذا يختلف التكتيك اإلسرائيلي عن التكتيك األميركي، وتبقى في منطقة الوسط بينهما قـضية إيـران                 
  فماذا تفعل إسرائيل؟. وحزب اهللا وسورية وحماس في قطاع غزة

واعتـدنا  .  عاما من عمر إسرائيل، أن العقل اإلسرائيلي ال يفكر إال حسب ما يريـد              60لقد اعتدنا طوال    
ري كسينغر بأن إسرائيل ال توجد لها سياسة خارجية، بل توجد لديها فقـط سياسـة                على صحة مقولة هن   

  .تملي عليها كل مواقفها المعلنة) التوسع واالستيطان(داخلية 
  فهل يتواصل فشل المحاوالت األميركية إلقناع إسرائيل باتباع تكتيكها السياسي؟

  بنان وسورية وغزة؟وإذا حدث ذلك، هل تخرج إسرائيل مجددا للحرب في اتجاه ل
  وإذا خرجت لمثل هذه الحرب، فإلى أين ستمتد نيران هذه الحرب المشتعلة؟

هذا هو السؤال الذي بدأ يلوح في األفق، وعبر التصريحات اإلسرائيلية، وهو سؤال لم يعد من الممكـن                  
  .استمرار تجاهله

سرائيلي، إلى تركيا، وصف الـرئيس      وقبل أيام، وبعد انتهاء زيارة ديفيد بن أليعازر، وزير الصناعة اإل          
  .التركي الوضع الهادئ السائد حاليا بين الفلسطينيين وإسرائيل بأنه مضلل، وقد ينفجر في أي وقت

  29/11/2009الشرق األوسط، 
  

  ملزمون بإنقاذ أبو مازن .89
  اليكس فيشمان

، الـذي بدونـه     "ياسياألفق الس "إن تجميد البناء في المستوطنات هو أنبوب أكسجين آخر من أجل إحياء             
وهذه ليست مسألة إحساس تجاه أبو مازن، أو قصة حب فجائية بين حكومـة              . ستنهار السلطة الفلسطينية  
  .إسرائيل والعملية السياسية

حتى األيدلوجيون المتنعنتين من بين وزراء الكابنيت، أدركوا يوم أمس أنه ال مفر، وأنه ينبغي القيام بكل                 
ار في المنطقة، حتى لو لفترة محدودة، وأن الـسلطة الفلـسطينية ال يجـب أن                جهد للحفاظ على االستقر   

  . تنهار
لقد تحول أبو مازن إلى العب مركزي، ويعني الحفاظ على نظام حكمه الحفاظ على الهدوء واالسـتقرار             

ى وحتى أوالئك الذين يعترضون عل    . الذي الجميع بحاجة إليه، حتى تتضح األمور على الساحة اإليرانية         
وكسب الوقت يعنـي تـرميم      . تقديم نازالت سياسية للفلسطينيين يدركون أنه يتوجب عليهم كسب الوقت         

لهذا حينما يبحثون اليوم مسألة غلعاد شاليط، يبحثون بموازاة ذلك أيضا           . العملية السياسية مع الفلسطينيين   
ب إطالق سراح عدد كبير من      كيف يقللون األضرار التي ستنجم ألبو مازن وللسلطة الفلسطينية في أعقا          

  .األسرى الكبار لحماس
. حتى قبل صفقة شاليط كان التقدير السائد في إسرائيل أن السلطة الفلسطينية لن تصمد دون أفق سياسي                

وهنا يبدأ االنحـالل الـذي سـينزلق لفوضـى          . وأن أبو مازن سيرفع يديه في نهاية المطاف ويستقيل        
والنضال الـشعبي   ". نضال شعبي " فتح يتحدثون عنها باصطالحات كـ       وانتفاضة ثالثة، التي بدأ مسؤولو    

ومن بحاجة إلى نيران عشية قرارات مصيرية فـي         . لمن نسي يبدأ ربما بالحجارة ولكنه ينتهي بالنيران       
  .المسألة اإليرانية

 كان ذلك وزير األمن إيهود باراك الذي طرح فكرة تجميد االستيطان بشكل جزئي في المنـاطق لفتـرة                 
ولـم يـتحمس    . محددة في إطار التمهيد لزيارته هو ورئيس الوزراء للواليات المتحدة قبل عدة أسـابيع             

األمريكيون للفكرة ، ألن الحديث ال يدور عن تجميد تام، ولكنهم اقتنعوا حينما فهموا أن هذا هـو الحـد                    
  .األقصى الذي يستطيع رئيس الوزراء القيام به في التعقيدات الراهنة
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 أوضح الرئيس األمريكي أوباما لإلسرائيليين في واشنطن أنه مستعد الختبار هذه الخطوة لتشجيع              مع ذلك 
  .ولكنه يتوقع الحقا أكثر من ذلك بكثير. بدء المفاوضات

إذا أبدى اإلسرائيليون جدية في التطبيق، وال تجعلـون         ) إذا استجاب (سيستجيب. اآلن ينتظرون أبو مازن   
  . ية يعني تطبيق قرار الحكومةوإبداء الجد. منه أضحوكة

سيجتمع وزير األمن اليوم مع سلطات فرض القانون في المناطق، الشرطة، الجيش، والنيابة العـسكرية               
  .لبلورة خطة عملية لتطبيق التجميد

وحسب قرار الكابنيت، رصدت ميزانيات لزيادة عدد المـراقبين التـابعين           . هذا األمر بحد ذاته تاريخي    
ومرة كل عـدة أيـام      . ية وقوات الشرطة التي ستعمل على تطبيق قوانين البناء في المناطق          لإلدارة المدن 

وكل عدة أيام يقوم المراقبون بزيارة المواقع       . ستقوم شركة خاصة بالتقاط صور جوية في الضفة الغربية        
  . التي تجري فيها عمليات بناء غير قانونية ويفعلون صالحياتهم لهدم المبانى

والت في المنظومة األمنية استعدوا إلمكانية أن يحاول المستوطنون اختبار قوات األمن، وإلى             خالل المدا 
  .أي حد الحكومة جادة، كما توقعوا أنه سيكون هناك مجموعات عنيفة ستحاول عرقلة عمليات الشرطة

  هل يوجد قانون؟ : اآلن الحكومة في اختبار
  . نينهل هي الحكومة أم المستوط: والمصلحة الوطنية

  "يديعوت احرونوت"
  26/11/2009وكالة سما، 

  
  مسرحية غير مسلية .90

  عريب الرنتاوي
االنتخابات ...في االنتخابات المقبلة  " عدم الترشح "الرئيس ال ينوي التراجع عن قراره       ...الرئيس ال يستقيل  

يـاه ، ال    والتوافق مستحيل ألن حماس وفقا ألمين الـسر إ        ....لن تجري إال إن حصل التوافق مع حماس       
الـصندوق بـده    "و...وظيفة لها غير ضرب المشروع الوطني وتدمير الحركـة الوطنيـة الفلـسطينية            

والعلـف  ..والجاجة بدها علـف   ...والبيضة عند الجاجة  ..والحداد بده بيضه  ..والمفتاح عند الحداد  ..مفتاح
  ".فيها ميه معكّرة..والطاحونة مسكرة..بالطاحونة

لمركزي في عواصم المنطقة ، وال ندري ما إذا كان سيفعل الشيء ذاتـه              الرئيس عباس يسوق المجلس ا    
في عواصم الغرب الديمقراطية ، فمنه سيستمد قرار التجديد والتمديد ، ومن شرعيته المنقوصة سيـستمد      

لكي يستقبل من قبل    ) المركزي( يتوسط لرئيسه    - أي عباس    -في قادمات األيام ، وهو      " التامة"شرعيته  
ل العربية بصفته رئيسا للشرعية الفلسطينية ، والرجل الذي سيرث المجلس التشريعي الفلسطيني             قادة الدو 

المنتخب في الخامس والعشرين من كانون الثاني ـ يناير المقبل ، أما البحث الذي شرع رئيس الشرعية  
باس بـالعودة  في إجرائه مع القادة العرب بدءا من عمان ، فينصب على طلب وساطتهم إلقناع الرئيس ع              

عن قراره ، خشية الفراغ وانعدام البدائل إلى غير ما في المعزوفة العربية المشروخة ، وعمال بالمأثور                 
  ".شيلني بشيلك: "الشعبي المصري الدارج

التي ال تنتهي ، فيما على األرض       " عدم الترشح "الخالصة أن هناك من يريد أن يشغلنا بحكاية االستقالة و         
 ، ويبلغ الثأر من صناديق االقتراع ذروته        2006ملية تصفية حساب مع نتائج انتخابات       ، تجري أوسع ع   

، فال الحكومة أتيح لها أن تحكم ، وال المجلس التشريعي أتيح له أن يجتمع ، وحتى التمديد للرئيس يراد                    
  .المنظمة ، ال لشيء إال لمنع التمديد للمجلس التشريعي" جنح"وتحت " تسلال"له أن يتم 
:  تعود لممارسة الدور الوحيد الذي تستدعى للقيام به في هـذه المرحلـة             - منظمة التحرير    -والمنظمة  

مواجهة السلطة والحكومة والمجلس التشريعي ، حين يفلت زمـام األمـر والقـرار مـن يـد الفريـق                    



  

  

 
 

  

            43 ص                                   1624:         العدد       30/11/2009-27 اإلثنين -الجمعة  :التاريخ

ويـستدعى المجلـس    في مواجهة الحكومة ،     " القيادة الفلسطينية "تستدعى اللجنة التنفيذية وتفعل     ....المتنفذ
  .المركزي للحلول محل المجلس التشريعي ، والتمديد للرئيس خارج صناديق االقتراع وبمعزل عنها

التي راجت بعيـد    " نظرية المؤامرة "وأعترف بأنني لم آخذ على محمل الجد ، التفسيرات المشبعة بروح            
" منـاورة "يرات تتحـدث عـن      إعالن الرئيس عباس عزمه عدم الترشح لالنتخابات ، وقدمت عليها تفس          

، على أنني لم أفترض أن يبلغ منطق الثأر وتصفية الحسابات           " بانعدام الخيارات والبدائل  : "وأخرى تقول 
الداخلية هذا الحد المسرحي المؤسف ، ولم أحسب أن يبلغ االستخفاف بالفلسطينيين ، أفرادا ومؤسـسات                

  .هذا المبلغ
خير من أكبر عرض مسرحي في تاريخ العمل السياسي الفلسطيني          لكن يبدو أننا سنشهد قريبا الفصل األ      

" نافذة النظام السياسي الفلـسطيني    "، حيث ستسدل الستارة على إخراج المجلس التشريعي الفلسطيني من           
بعد أن كان دخله من الباب الواسع والعريض ، وعودة الرئيس إلى موقعه الرئاسي من بوابـة المجلـس                   

  .ر عليه بقوة صناديق االقتراعالمركزي بعد أن استق
  26/11/2009الدستور، 

  
   وتحديات جديدة48 فلسطينيو .91

  أسعد عبد الرحمن. د
منذ أكثر من ستين عاما، والفلسطينيون الذين بقوا على أرضهم في فلسطين المحتلة بعد قيام إسـرائيل،                 

عليهم تـارة،   '' عرب إسرائيل ''، على الرغم من إطالق أوصاف       ''يهودية الدولة ''يقفون عقبة أمام تحقيق     
'' األسرلة'' والخاص برفض    48وقد دفع الموقف التقليدي لفلسطينيي      . ''العرب اإلسرائيليون ''وتارة أخرى   

أمام إسرائيل لدرجة جعلت نخبا     '' تهديدا حقيقيا ''والذوبان في الدولة العبرية، قيادات إسرائيلية العتبارهم        
وقد أظهر استطالع   . في العديد من الوثائق والمؤتمرات    '' تهديدهم''رج  سياسية وفكرية إسرائيلية عديدة تد    

، وجود رغبة إسرائيلية جارفة بـالتخلص       2009منتصف  '' بانلس''للرأي العام االسرائيلي، أجراه معهد      
ـ   '' التهديد العربي ''مما أسموه    من المشاركين في االستطالع    % 75، حيث أيد    48الذي يشكله فلسطينيو ال

مـنهم  % 28مع السلطة الفلسطينية، في حين أيد       '' الحل الدائم ''الفلسطينيين من أرضهم في إطار      ترحيل  
  .للدولة العبرية'' على أساس الوالء أو عدمه''ترحيل الفلسطينيين في إسرائيل 

 في القبول ألماكن العمـل، وفـي        48أنه يتم التمييز ضد فلسطينيي      ) 2009أونو  (يبين تقرير إسرائيلي    
المستند إلى دراسة تناولت المشغلين والمديرين والطالب األكـاديميين فـي           (وقد أوضح التقرير    . يةالترق

المواضيع التي تعود بالدخل العالي في األسواق والبنوك اإلسرائيلية، واإلعالم واالتصال، وأكبر مكاتـب       
ود يحجمون عن تشغيل    من المشغلين اليه  % 83أظهر أن   ) المحامين، ومراقبي الحسابات، والقطاع العام    

. من المشغلين يحجمون عن ترقية العـرب      % 79العرب من ذوي التحصيل العلمي العالي، في حين أن          
  .كما بين التقرير انه، في األسواق المالية والمصرفية، ال يجري تشغيل العرب بتاتا

فكـشف عـن ان     ) ''لإسرائي''في  '' مركز مدى الكرمل  ''الذي أصدره   (أما تقرير الرصد السياسي األخير      
، ال سيما فيما يتعلـق      48اإلسرائيلي الحالي هو األسوأ واألخطر بالنسبة لفلسطينيي        ) البرلمان(الكنيست  

إن مشاريع القوانين التي قدمت للكنيست مؤخرا، تبين شراسة الهجمة          '': وقال التقرير . بحقوقهم ومكانتهم 
هويتهم القومية وذاكرتهم الجماعية، وتقييد حرياتهم      على المواطنين العرب، والمحاوالت الرامية إلى محو        

التعامـل مـع    '' يشرعن''كما يؤكد التقرير أن مشاريع القوانين تلك تنتج مناخا عاما           . ''ونشاطهم السياسي 
كذلك الحال مع مشاريع القوانين التي تهـدف        . االعتداءات الجسدية عليهم  '' يشرعن''العرب كأعداء مثلما    

 عن العرب، كمشروع تعديل قانون المواطنة الذي تعـاد بموجبـه لـوزير الداخليـة                إلى نزع المواطنة  
كما تم  . صالحية نزع مواطنة سكان في إسرائيل دون مصادقة من المستشار القضائي للحكومة والمحكمة            

تقديم مشروع قانون آخر يشترط المواطنة بالوالء فيفرض على كل شخص يحـصل علـى المواطنـة                 
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ألتزم باإلخالص والـوالء لدولـة إسـرائيل كدولـة يهوديـة،            '':  بحسب النص التالي   التصريح بالوالء 
وصهيونية وديمقراطية، ولرموزها وقيمها، وخدمة الدولة كلما طولبت بذلك بخدمة عسكرية كدالالتها في             

مـا  بل انه، في الشرح الملحق بالمشروع، جاء        . ''قانون خدمة األمن، أو بخدمة بديلة تندرج في القانون        
في السنوات األخيرة، تبين أن العرب في دولة إسرائيل ليسوا مخلصين وموالين للدولة ورموزهـا               '': يلي

  .''وقيمها، وأنهم يتملصون من الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية
كما شهد الكنيست الحالي اقتراح مشاريع قوانين تهدف إلى محاربة الـذاكرة الجماعيـة للفلـسطينيين،                

، الذي قدمه   ''يوم االستقالل ''في وعيهم الجماعي وأفكارهم، حيث ورد في مشروع تعديل قانون           والتحكم  
، وفرض عقوبـة بالـسجن      ''يوم النكبة ''اليميني المتطرف، حظر إحياء     ) إسرائيل بيتنا (عضو من حزب    

والـذي  '' قانون النكبـة  ''وهو القانون الذي عرف فيما بعد باسم        . لمدة ثالث سنوات على من يخالف ذلك      
تـاريخ أرض   ''، فيفرض تعليم    2009أما مشروع قانون التعليم الرسمي      ). بنيامين نتنياهو (تبنته حكومة   

ورغم عدم وصـول مـشاريع      . في جميع المدارس، بما في ذلك المدارس العربية       '' إسرائيل والصهيونية 
 أن انتهاك حقوق الفلـسطينيين      القوانين هذه لمرحلة التشريع، فانها تنقل إلى عموم السكان رسالة مفادها          

وهذه المـشاريع علـى     . هو أمر مشروع، وأن من بينهم، إن لم يكن كلهم، يشكل تهديدا أو تهديدا كامنا              
خطورتها تعطي إشارات واضحة عن تفاقم تردي النظرة السياسية االسرائيلية ومفاعيلها مـن القـوانين               

، وبالتالي فانهم، في عيون المـسؤولين       ''تهديدا أمنيا '' من حيث أنهم يشكلون      48المواكبة تجاه فلسطينيي    
وكل هذا ضمن محاولة إلخفاء حقيقة أن الفاشـية والعنـصرية     . ''العدو''االسرائيليين، يشكلون جزءا من     

االسرائيلية ليست مجرد ظاهرة عابرة أو مؤقتة تتعلق بحزب دون اآلخر، بل هي ظاهرة مالزمة لطبيعة                
  !!وجودها من التمييز واالضطهاد القومي ضد الفلسطينيين'' مشروعية''المستمدة بنية إسرائيل العنصرية 

   29/11/2009الرأي، األردن، 
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  بن كاسبيت

فقد . يوم عمل آخر في الديوان انتهى بسالم      . لبنيامين نتنياهو يوجد، مرة اخرى، سبب الن يكون راضيا        
رة اخرى نقطة الوسط االرخميدية بين اليسار واليمين، بين الطلـب األميركـي واالسـتعداد               عاد ليجد م  

األميركيون، قال نتنياهو أمس االول لمن اراد ان يقـول          . االسرائيلي، بين االجماع والهوامش المتطرفة    
ولكنهم تلقـوا   . ارادوا تجميدا مطلقا، يضم كل شيء، بما في ذلك القدس، بسنتين          . له، ارادوا اكثر بكثير   

االن، اضاف نتنياهو، دحرجنا الكرة الى ملعب ابـو         . اقل من النصف، دون القدس ودون المباني العامة       
  .اتخذنا خطوة في خطاب بار ايالن وخطوة اخرى اليوم. مازن

مثـل  . الموضوع هو انه توجد اتجاهات نظر اخـرى الـى الوضـع           . هكذا تبدو االمور من ناحية بيبي     
 اشـهر   10 اشهر مـع     8وبعد قليل يكون له     . نتنياهو في الحكم منذ االول من نيسان      : ياالحصاء الحقيق 

 آالف وحدة سكن، قامت بحربين وتلقـت        10حكومة اولمرت بنت قرابة     . يصبح هذا سنة ونصف السنة    
اولمرت تحدث عن السالم وقصف لبنان وبعد       . المكانة الدولية السرائيلي اقلعت   . احترام الملوك في العالم   

ذلك قصف غزة، جلب الى هنا كل الزعماء االوروبيين الهامين الذين جلسوا عنده فـي منـزل رئـيس                   
  .الوزراء واثنوا عليه فيما كان الفوسفور ال يزال يتناثر فوق غزة

غير قليل من االشخاص يـسألون انفـسهم االن لمـاذا           . وبيبي؟ يجمد، ويتلقى الضربات في نفس الوقت      
على االقل لو خرج لبيبي من      . دون المردودات التي كان سيحصل عليها اليسار      وكل هذا   . صوتوا لليمين 

حماس تتعزز، وهذا حتى قبل صفقة شاليط،       . ولكنه لن يخرج له هذا    . كل هذا مفاوضات مع الفلسطينيين    
وبـالتوازي، مكانـة    . التي سيحرر فيها نتنياهو عددا من السجناء اكثر مما وافق اولمرت على تحريرهم            
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األميركيون غير راضين، اليسار يتذمر، اليمين غيـر راض،         . ل في العالم في درك غير مسبوق      اسرائي
  .المستوطنون غير راضين، والفلسطينيون غير راضين جدا

النه نجح على ما يبدو في اقناع دانييـل         . الحقيقة هي ان هو فقط راض     . من راض؟ ايهود باراك راض    
دة اشهر اخرى وكذا النهم اخذوا منـه اخيـرا الخـاتم الـذي     بن سيمون في ان ينتظر قبل ان يعتزل لع     

من االن فصاعدا، حبة البطاطا الساخنة هذه لم تعد على          . يفترض به ان يصادق به على البناء في الضفة        
يلعبون من السبت الى    . هكذا هو الحال عندنا   . على االقل ليس في االشهر العشرة القريبة المقبلة       . طاولته

  . من شهر الى شهرالسبت، حد اقصى
األميركيون، قال أمـس االول     . فما كان عليه قد فعله    . االن نتنياهو يؤمن بأنه سيحصل على مهلة زمنية       

.  وبيننـا  1967في محادثات مغلقة، يعتقدون انه بوسعهم ان يجسروا بين مطالب الفلسطينيين بخطـوط              
فهو يعرف انـي انـا   .  ماذا سيقول االنهيا نرى . ليجلبوا ابو مازن الى المفاوضات    . لنراهم يفعلون ذلك  

وحدي قادر على ان اقود الجمهور في اسرائيل نحو خطوات قاسية وغير بسيطة، ولكني احتـاج الـى                  
. نحن اثبتنا بأن لدينا االستعداد للقيام بخطوات ذات مغزى        . لنرى اذا كان لنا شريك    . شريك من اجل هذا   
  .االن، فليثبتوا هم ذلك

  "معاريف"
  27/11/2009جديدة، الحياة ال
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