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  "إسرائيل"بإجراء مفاوضات سرية مع  حماس عباس يؤكد تأجيل االنتخابات ويتهم .1
،  اشرف الهور ووليد عوض،رام اهللاوغزة نقالً عن مراسليها في  21/11/2009لقدس العربي، انشرت 

 تجري مفاوضات إنهاالرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه انتقادات الذعة لحركة حماس، وقال أن 
 ":بي بي سي"خالل مقابلة تلفزيونية مع محطة الـوقال  عبر وسطاء في سويسرا، "إسرائيل"سرية مع 

مريكية يهودية، من بينها أ في جنيف من خالل شخصيات "سرائيلإ"ن الحركة تجري لقاءات سرية مع إ
  ."ذات حدود مؤقتة"قامة دولة إبيكرمان حول 

في (ركان موفاز، وهو احد األ) شاؤول(صار هناك مشروع من حماس، ثم جاء "وذكر عباس انه 
 مفاوضات مع حماس على دولة ذات حدود إلجراء انه مستعد أسبوعوقال قبل ) سرائيليةالحكومة اإل

، أقواال ال أفعاال، هذا كالم مهم، نريد قائالً) القيادي في حماس(مؤقتة، فرد عليه النائب مشير المصري 
وانتقد عباس موقف حماس من الدولة ذات الحدود المؤقتة، وقال إن وثيقة  ."ثم ضغط عليه فسحب الكالم

 كبير في وزارة الخارجية التي تديرها حماس في غزة تتحدث عن هذه أعدها احمد يوسف، وهو موظف
  .لقبلت بمشروع احمد يوسف" إسرائيل"الدولة، وقال انه لو كنت مكان 

لى انه إ الفتا "خيار غير ملزم" دولة ذات حدود مؤقتة، ورد في خريطة الطريق كـأن إلى عباس وأشار
ئة من ا بالم60لى إئة ا بالم40تحدث عنه تعني دولة من  عندما ت"سرائيلإ"ن ألى إقام برفضه، مشيرا 
  .مساحة الضفة الغربية

 سرا مع "إسرائيل"وردا على سؤال، لماذا ال يتفاوض نتنياهو مع السلطة، وفي الوقت نفسه تتفاوض 
ساس أ كاملة، ويريد حل مشكلة الالجئين على 1967الن محمود عباس يريد حدود "حماس، قال عباس 

الدولية، ويريد القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، يريد حال للمياه والمستوطنات ويعتبرها غير القرارات 
 حل الدولة ذات الحدود إلىلهذا يذهبون "وتابع . " وال يريدونهاإلسرائيليينشرعية، وهذا صعب على 

فلسطينية، وان  من الضفة الغربية للدولة الةبالمائ 50 الحديث يدور عن نحو إنالمؤقتة، وهذا يعني 
  ."القدس سنجد طريقا لها، وهذا مشروع حماس

 ،"مر واقع وليس قانونياأ" حكمها إنوخالل المقابلة شن عباس هجوما شديدا على حركة حماس، وقال 
 رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك من أن إلى لما تريد، الفتا األساسيواتهمها باالنتقاء من القانون 

  ."أهليته يتولى الرئاسة ما دام الرئيس موجودا ولم يستقل ولم يفقد أنه ال يحق ل"حركة حماس 
 تمنع المقاومة في غزة، وقال في وأنها تقول ما ال تفعل، بأنهاوكذلك اتهم الرئيس عباس حركة حماس 

ن حماس تريد أفلنفترض "ن السلطة خسرت برهانها على المفاوضات أن حماس كسبت وأرده على 
هم الذين يمنعون من يطلقون "ضاف أو ."نا في الضفةأفهي تحكم وموجودة في غزة ومقاومة عسكرية، 

 المقاومة، فهي موجودة في غزة منذ سنتين أرادالصواريخ، حماس في رفح قصفت مسجدا على من 
 يرفع شعارا وان يغش بعض الناس لبعض أنين هي المقاومة، يمكن للمرء أ"، متسائال "ونصف سنة

  ."كل الناس كل الوقتالوقت ولكن ليس 
 حكومة بنيامين نتنياهو الحالية إن، وقال "إسرائيل" ملف التفاوض مع إلىوتطرق عباس خالل حديثه 

 باراك األمريكي انه مقتنع بان الرئيس إلى، مشيرا في ذات الوقت "ال تريد السالم"بتشكيلتها المعروفة 
اسحق رابين كان يريد "وتابع  .يل كلينتون يريد السالم وكذلك كان سلفه جورج بوش وسلفه بأوباما

 الحالية بمن اإلسرائيلية لكن الحكومة أدنى أو قاب قوسين إلى كان يريد السالم ووصلنا وأولمرتالسالم، 
  ." ليبرمان وشاس وغيرهم ال يريدون السالمأفيجدور أمثالفيها من 

 قال إن االنتخابات الرئاسية الرئيس عباس، أن وكاالتال نقالً عن 21/11/2009الخليج، وأضافت 
يناير المقبل ستؤجل، مؤكدا أنه قبل /  أن تجرى في كانون الثانيوالتشريعية الفلسطينية التي كان مقرراً

وقال إن القيادة الفلسطينية ستتخذ ترتيبات لتجنب حدوث . مشورة اقترحت عليه بعدم إجراء االنتخابات
 25جلس التشريعي الحالي وفترة واليته كرئيس للسلطة في فراغ دستوري عندما تنتهي فترة والية الم
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اآلن "وقال عباس  .وأضاف إنه لن يسعى لترشيح نفسه لفترة رئاسة ثانية.  يناير المقبل/كانون الثاني
بالقوة طبعا ) التصويت(ولسبب واقعي بسبب ظروف معينة بسبب رفض حماس وتهديدها بأنه سيمنعوا 

ألحسن أن تقبل حماس بإجراء االنتخابات ولكن إذا ما حصل فال بد للقيادة األفضل وا"وأضاف ". ستتأخر
  ".الفلسطينية أن تأخذ إجراء

وقال . وتحاشى عباس الرد على سؤال عما إذا كان سيبقى في منصبه إلى أن تجرى االنتخابات الجديدة
".  أرشح نفسي في االنتخاباتال أدري اآلن أنا أقول لن.. ربما تتأخر عاما أو أقل من عام"إن االنتخابات 

عدم الترشح "وردا على سؤال عما إذا كان قد اتخذ قرارا نهائيا بعدم ترشيح نفسه لفترة ثانية، قال عباس 
بالنسبة لي أخذت "وتابع قائال إن هذا أصبح قرارا نهائيا حتى لو تغيرت الظروف وأضاف ". قرار نهائي

  ".قرار ال ترشح
أنا قلت إن الحكومة اإلسرائيلية ال تريد "وقال . قبل استئناف أي مفاوضاتوجدد طلبه وقف االستيطان 

  ".والحكومة األمريكية لم تعمل كفاية من أجل السالم. السالم
 إلى قرار الذهاب  أنكدعباس أالرئيس ، أن وكاالت األنباءنقالً عن  21/11/2009الدستور، وجاء في 

  . الجانب ونحن لم نذهب بعدأحاديدأت تلوح بقرار  ب"إسرائيل"ن أ إال قرار جدي، األمنمجلس 
 رجل سالم ومع السالم وال امنع المقاومة، فهناك مقاومة شعبية دائمة في أنا: "جدد الرئيس حديثهو

  .، فلم يسقط خيار المقاومة"إصابات الجمع في القرى المحاذية للجدار وهناك أيامالضفة وخصوصا 
  

 دون خوفيه أبناؤنا وأبناء اإلسرائيليين نريد سالماً يعيش ف: ي البرازيلعقب لقائه الرئيسعباس  .2
دعا الرئيس محمود عباس الرئيس البرازيلي لويس ايناسـيو         :  وكاالت -) البرازيل  (يا  هسالفادور دي با  

  . اتفاق سالم في الشرق األوسطإلىلى أداء دور أكبر في الجهود الدولية للتوصل إلوال دا سيلفا 
إن شعبنا يريد سالماً يعيش فيه أبناؤه وأبناء اإلسرائيليين         : فيين عقب لقاء مع دا سيلفا     وقال عباس للصحا  

بدون خوف، ويعيد ألرض السالم رسالتها، ويتطلع إلى يوم يتحرر فيه من االحتالل، فهو شكل بشع من                 
ثمانية عـشر   بذلنا من أجل السالم جهوداً مضنية، لكننا لألسف بعد أكثر من             ":وأضاف .أشكال العبودية 

 لألراضـي   1967عاماً من المفاوضات التي بدأت تحت شعار إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي وقع عام              
  ".الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، ال زلنا تحت االحتالل اإلسرائيلي

، وسيحترم الـشرعية وقـرارات األمـم        اعتقدنا أن الجانب اإلسرائيلي سيستجيب للمطالب الدولية      "وتابع  
المتحدة، ولكنه بدالً من ذلك يواصل سياسة التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ويمارس               
كل أشكال االضطهاد والقمع، ويرتكب المجازر، وقد كان تقرير غولدستون أظهر أن هناك حاجة حقيقية               

حتالل سيعني بالضرورة استمرار ارتكاب المجـازر والجـرائم         إن استمرار اال  "وتابع   ".إلنهاء االحتالل 
بحق أبناء شعبنا األعزل، وإننا نتطلع إلى يوم نتحرر فيه من االحتالل، فهو شـكل بـشع مـن أشـكال                     
العبودية، ونريد سالماً يعيش فيه أبناؤنا وأبناء اإلسرائيليين بدون خوف، نريد سالماً يعيد ألرض السالم               

  ".وإخاءرسالتها، أرض حب 
، زعماء الجالية اليهودية في مدينة سلفادور دي باهيـا          أمسمن جهة ثانية، استقبل الرئيس بمقر إقامته،        
وشرح الرئيس للوفد، آخر التطـورات وعمليـة الـسالم           .البرازيلية، بحضور حاكم المدينة جاك فاغنر     

  .المتعثرة بسبب التصلب اإلسرائيلي
  .ودية تفهمهم لما شرحه الرئيس وتمسكهم بخيار السالممن جهتهم أبدى زعماء الجالية اليه

 21/11/2009األيام، فلسطين، 
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 لن نقبل بدولة مبتورة الحدود: رئاسي فلسطيني مصدر .3
 أن السلطة لن تقبل بدولة مبتورة الحدود، "عكاظ"أكد مصدر رئاسي فلسطيني لـ: فهيم الحامد -جدة 

تحقق مطالب  باراك، ال شمعون بيريز ووزير الحرب أيهودمشيرا إلى أن مبادرة الرئيس اإلسرائيلي 
هي إال محاولة لتبادل األدوار بين حزبي كاديما والليكود لاللتفاف على عزم السلطة  ، وماالفلسطينيين

 الفلسطينية تقديم طلب لألمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة
  21/11/2009عكاظ، 

  
  "التشريعي"لسلطة وفتح وكتلتها البرلمانية يتآمرون على الشعب وا: بحر .4

 أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي على أن حركة فتح وكتلتها البرلمانية في .أكد د :غزة
التشريعي والسلطة الفلسطينية يتآمرون على الشعب الفلسطيني وبرلمانه ويمارسون سلوكيات تتوافق مع 

إن سلطة عباس تتآمر ضد المجلس : "وقال بحر في تصريحات صحفية، أمس ."ائيلإسر"مصالح 
ومليشياته تمارس العديد من االنتهاكات ضد نواب المجلس وتضرب القانون والحصانة البرلمانية للنواب 

، الفتاً إلى أن أعضاء التشريعي في الضفة الغربية يتعرضون لمضايقات متعمدة من قبل "بعرض الحائط
على أن التشريعي سيستمر في عمله إلى أن ينتخب أعضاء جدد  وجدد بحر تأكيده. جهزة األمنيةاأل

  %.100ويؤدون اليمين الدستورية، مشدداً على أن هذه الخطوة قانونية 
محمود عباس بشأن نقل " منتهي الوالية"إن المحاوالت اليائسة التي يقوم بها رئيس السلطة : "وقال

تشريعي إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير غير قانونية تتعارض مع القانون صالحيات المجلس ال
  .، مشددا على عدم قانونية المجلس المركزي وعدم دستوريته"والدستور الفلسطينيين

لن يستطيع عباس أن يهمش : "أضاف بحر" المجلس التشريعي الفلسطيني"وبخصوص سلب صالحيات 
  ".دور المجلس التشريعي

 والمؤامرة ،نحن أكثر من مرة استطعنا بفضل اهللا تعالى أن نكسر المؤامرة اإلسرائيلية: " ى يقولومض
، "المجلس التشريعي" أن تعمل على تعطيل  وتكراراًالتي تنفذها كتلة فتح البرلمانية التي حاولت مراراً

  ".ولهم مواقف ال تعبر عن وطنية وال عن انتماء حقيقي للشعب الفلسطيني
  21/11/2009ة فلسطين، صحيف

  
  تهديد السلطة باعتقال الدويك يضع الخيارات الفلسطينية في المجهول": التشريعي" .5

 حذّرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وأجهزته :غزة
". مالئه النوابعزيز الدويك بشكل أو بآخر أو بز. مغبة أي مساس برئيس المجلس د"األمنية، من 

وشددت رئاسة المجلس على أن ذلك المساس بالدويك الذي أمضى مؤخراً ثالث سنوات في سجون 
يفتح الخيارات الفلسطينية نحو المجهول، ويدفع العالقات الوطنية "االحتالل، وكذلك النواب اآلخرين؛ 

  ".سي الفلسطيني لالنهيار التامنحو أزمات حادة جديدة نحن في غنى كامل عنها، ويعرض النظام السيا
لم "، "قدس برس" أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي في تصريح مكتوب له تلقته .وقال د

 عزيز الدويك من الوصول إلى .تكتف سلطة رام اهللا وأجهزتها األمنية بمنع رئيس المجلس التشريعي د
اته ومسؤولياته الوطنية والبرلمانية، وممارسة كافة أشكال مكتبه في مقر المجلس برام اهللا لمزاولة واجب

التضييق والمالحقة بحق نواب كتلة التغيير واإلصالح وأسرهم وذويهم، بل تعدت ذلك كله إلى التهديد 
  .، حسب تعبيره" الدويك وزجه وراء أسوار السجون والمعتقالت الفلسطينية السلطوية.باعتقال د

  العمل الفوري لوقف التعديات "فصائل العمل الوطني واإلسالمي إلى ودعا بحر مصر، وكافة 
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اندفاعها األهوج نحو تدمير المجتمع الفلسطيني "، ولجم ما سماه "والممارسات الصارخة لسلطة رام اهللا
  .، حسب قوله"والنظام السياسي الفلسطيني، استجابة لنزوات حزبية طارئة ومصالح شخصية بائدة

  20/11/2009 قدس برس،
  

  كل ما يثار حول صفقة تبادل األسرى تكهنات وال يوجد تقدم حقيقي: أحمد يوسف .6
كد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني المقال في أ:  زكي أبوالحالوة، محمد أبوخضير- القاهرة - القدس

طة بواس" إسرائيل"و بين حركة حماس األسرى كل ما يثار حول صفقة تبادل أنقطاع غزة، احمد يوسف 
الملف " أن، عبر الهاتف من غزة، "الراي"ضاف لـأو ."مجرد تكهنات وال يوجد تقدم حقيقي"المصريين 

عالق نتيجة التعنت اإلسرائيلي والمعايير التي يتبعها في فرز وتصنيف المعتقلين واألسرى في السجون 
ومعقد وليس كل ما يقال  شائك شاليط جلعاد األسيرملف الجندي "ن أ وأوضح. "والمعتقالت اإلسرائيلية

  ." كثير من الوقتإلىهذا الملف بحاجة " أن، مؤكدا "في اإلعالم صحيح، فهناك مبالغة
في الربع األخير من الساعة فكل "وعن االنقسام الفلسطيني والحوار بين حركتي حماس وفتح، قال انه 

 تكون أنوللورقة المصرية حركة حماس تريد لهذا االتفاق "، مؤكداً أن " يغلب موقفهأنفريق يريد 
  ."واضحة كي ال يحدث ما حدث بعد التوقيع على اتفاق مكة المكرمة وتعود الخالفات من جديد

  21/11/2009الراي، الكويت، 
  

   ضباط في المخابراتخمسةل اعتقابعد  األمنيةالمؤسسة   بالسعي لضرب"إسرائيل" تتهم السلطة .7
 أنها رسالة من اإلسرائيليين للمستويين السياسي واألمني في خطوة فسرت على:  كفاح زبون- رام اهللا

في السلطة الفلسطينية، اعتقل الجيش اإلسرائيلي أمس مدير جهاز المخابرات الفلسطينية في مدينة 
 .سلفيت، وأربعة من كبار الضباط المساعدين له، من منازلهم في الضفة الغربية

إلى ضرب هيبة السلطة، وإعادتها إلى المربع األول، رفض  تسعى "إسرائيل"وبينما قال الفلسطينيون إن 
 مطلوبين، والعثور في منزل أحدهم على 6الناطق بلسان الجيش التعقيب، مكتفيا بالحديث عن اعتقال 

 .سالح رشاش ومسدسين وكمية من الذخيرة
ات، واعتقل وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الجيش اإلسرائيلي اقتحم قرية عقربا جنوب نابلس بقو

محمد عبد الحميد بني فضل، مدير جهاز المخابرات بسلفيت من منزله، واعتقل الضباط األربعة اآلخرين 
 .في عمليات اقتحام لقرى أخرى

هذه أكثر "، معقبا "الشرق األوسط"وقال عدنان الضميري، المفوض السياسي العام لألجهزة األمنية، لـ
ل أن يمسوا هيبة السلطة، ويقولون للعالم إن الفلسطينيين ال هم يحاولون بشتى الوسائ.. من رسالة

 ."يستحقون الدولة التي يطالبون بها، وهذا يتم من خالل تخريب األمن والمس بمستوى األجهزة األمنية
، "إسرائيل غير معنية باستمرار حالة األمن الموجودة اآلن في الضفة الغربية"ويرى الضميري أن 

ن أن يفتحوا ثغرات إلثارة قوى األمن والشعب، وأنهم يسعون لتصعيد األوضاع يحاولو"مضيفا أنهم 
ورجح الضميري أن تشهد األيام المقبلة تصعيدا آخر تجاه  ."وقلبها وإعادتنا إلى حالة الفوضى والفلتان

نا إنهم أكثر طرف يستفيد من حالة التصعيد، هذا مربعهم وهم يحاولون أن يجرو"المؤسسة األمنية، وقال 
 ".إليه، لكن آمل أال يصعد اإلسرائيليون

وقال محافظ سلفيت العميد منير العبوشي إن الجيش اإلسرائيلي طالب بتسليمه ضابطا فلسطينيا سادسا، 
ما قامت به قوات االحتالل "واعتبر العبوشي أن . بعد أن اقتحم منزله في سلفيت ولم يكن موجودا

 ."ل األزمة السياسة الراهنةاإلسرائيلي قد يكون رسالة واضحة في ظ
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وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن األميركيين أحيطوا علما بالحادثة، ولم يكونوا راضين عن الخطوة، 
 إسرائيلية تمت -وأجروا اتصاالت مع اإلسرائيليين إلطالق سراح الضباط، كما أن اتصاالت فلسطينية 

 ."لم يقدموا لنا تفسيرا لهذه الخطوة"على مستويات عالية في السياق نفسه، وقال الضميري 
 21/11/2009الشرق األوسط، 

  
  استقالة عباس تهدد مستقبل قوات األمن الفلسطينية: مجلة أمريكية .8

األمريكية إن قرار استقالة محمود عباس سيؤدي إلى عواقب وخيمة " تايم"قالت مجلة : موقع القدس
ث أن استقالته تهدد مستقبل قوات األمن الفلسطينية التي بالنسبة إلى الوضع األمني في الضفة الغربية، حي

تحصل على تمويل أمريكي والتي لعبت دور رئيسي في منع المسلحين من القيام بهجمات على 
ونقلت المجلة عن دبلوماسيين أمريكيين وعسكريين صهاينة أن هذه القوات هي مفتاح أي حل ". إسرائيل"

 الصهيونية من احتمال استخدامها كجيش مقاومة ضد الكيان بل سلمي، إذ تمكنت من تهدئة المخاوف
  .وتركت انطباعاً مقبوالً لدى الصهاينة في قيامها بتحقيق الهدوء في الضفة الغربية

  20/11/2009، 1820العدد  ،التقرير المعلوماتي
  

  السلطة تأمل رد فعل عربياً أكبر دفاعاً عن القدس .9
 األوقاف بالسلطة الفلسطينية أمس عن أمله في بإدارةلسياحة واآلثار أعرب يوسف النتشة مدير ا: )في.أ(

 . في حال ارتفاع وتيرة التوتر في األماكن المقدسة بمدينة القدس المحتلةاإلسالميةرد فعل جاد من الدول 
 .ى، أشار النتشة إلى أن اإلسرائيليين قاموا بتكثيف نشاطهم في المسجد األقص"إفي"وفي مقابلة مع وكالة 

رد فعل لما "وأضاف أن المواجهات الذي يشهدها الحرم القدسي بين المسلمين والمستوطنين اليهود يمثل 
، حيث تدعو مجموعات من المسلمين إلى منع المستوطنين من دخول "اإلسرائيلية"يحيط بوسائل اإلعالم 

طة االحتالل على الرغم المجموعات اليهودية تتمكن من دخول الحرم بحماية من شر"وأكد أن  ".المسجد
انه من الطبيعي أن يكون "، مشيراً إلى "من أنها ليست زيارة سياحية، حيث يتلون صلواتهم داخل المساجد

  ".هناك رد فعل إزاء هذه االستفزازات
  21/11/2009الخليج، 

  
   بروتوكول للتعاون في عدة مجاالتانتوقعالسلطة والبرازيل  .10

وقع وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، امس،        :  وكاالت -) البرازيل  (سالفادور دي بايا    
بروتوكول تعاون مع نظيره البرازيلي سيلسو أموريم، في مجاالت الصحة والتعليم والزراعة والرياضة              

  .وقد جرت مراسم التوقيع تحت رعاية الرئيسين الفلسطيني والبرازيلي. واالتصاالت
 21/11/2009األيام، فلسطين، 

  
 الشهر المقبل يزور بيروت عباس: "السفير" .11

 أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور لبنان في الثلث "السفير"أكد مصدر فلسطيني في رام اهللا لـ
األول من شهر كانون األول المقبل، وسيجري محادثات رسمية مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان 

ومة سعد الحريري وعدد من القيادات السياسية اللبنانية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحك
 .فضالً عن برنامج لقاءات يشمل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في الساحة اللبنانية

 21/11/2009السفير، 
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   من خالل وسيط غير صحيح"إسرائيل"و عن مفاوضات بين حماس عباسكالم  :الزهار .12
الدكتور محمود الزهار    أن    رام اهللا   مراسلها من  وليد عوض  عن،  21/11/2009 القدس العربي،    ذكرت

ـ        بان اوروبا تـسعى للحـديث مـع        ' القدس العربي 'عضو المكتب السياسي لحركة حماس الجمعة اكد ل
صحة ما قالـه    ' القدس العربي 'ونفى الزهار لـ    . حركته بهدف فهم مواقف الحركة وليس للتفاوض معها       

محمود عباس الجمعة بان حماس تجري مفاوضات مع اسرائيل مـن خـالل وسـيط               الرئيس الفلسطيني   
  .امريكي

ـ  و هذا كالم غير صحيح وستسمع من ابو مازن الكثيـر فـي هـذا        'الجمعة  ' القدس العربي 'قال الزهار ل
بانه ال فـرق بـين فـتح وحمـاس بـشأن            '، مشيرا الى ان عباس يهدف من تصريحاته اظهار          'المجال

  .'حماس ستواصل نهج فتح في المفاوضات والسعي اليها مع اسرائيلالمفاوضات وان 
وشدد الزهار على ان تصريحات قادة فتح تصب في هذا االتجاه، مشيرا الى ان فتح اتهمت حماس بأنها                  
وافقت على اتفاق اوسلو عندما دخلت لالنتخابات التشريعية السابقة، وهي تحاول اآلن اظهـار الحركـة                

  . المفاوضات مع اسرائيلبأنها ستواصل نهج
ـ            اوروبـا  ' 'القدس العربـي  'وبشأن االتصاالت التي تجري مع حماس من اطراف خارجية قال الزهار ل

، مشددا علـى ان الـرئيس عبـاس         'تسعى للحديث مع حماس لفهم مواقف الحركة وليس التفاوض معها         
  .'يحاولون ان يضخموا االمر'والمقربين منه 

خلية اكد الزهار بأن حركته ال تريد فتح ورقة المصالحة المصرية وانما تريد             وعلى صعيد المصالحة الدا   
  .التوقيع على ما اتفق عليه بين فتح وحماس في القاهرة

واشار الزهار الى أن الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية تشمل قضايا اجرائية غير متفق عليها علـى    
بقـضايا اجرائيـة    ' الورقة وعدم التوقيع عليها تتعلق       حد قوله، مشددا على ان تحفظات حماس على تلك        

  .'الهدف منها عدم التزوير
واشار الى انه تم االتفاق في حوار القاهرة مثال على تشكيل لجنة انتخابات متفـق عليهـا بـين جميـع                     

  .االفصائل الفلسطينية لتنظيم االنتخابات غير اللجنة المركزية الفلسطينية لالنتخابات الموجودة حالي
نحن اتفقنا على تشكيل لجنة انتخابات بالتوافق وباشخاص يتوافق عليهم الجميـع وتمـت              'واضاف قائال   
  .في الورقة المصرية' مخالفة ذلك

على ان العوائق التـي تحـول دون التوقيـع علـى ورقـة              ' القدس العربي 'وشدد الزهار في حديثه مع      
  .'لى مرحلة كسر الهوة وردم الفجوةوصلنا ا'، مضيفا 'يمكن تجاوزها'المصالحة المصرية 

في المحصلة القضايا التي يدور الخالف حولها قضايا اجرائية وبعضها يحتاج           'وتابع الزهار حديثه قائال     
مشيرا الى ان تلك القضايا االجرائية التي سبق وان اتفق عليها في القاهرة كان الهدف منها                ' الى التوثيق 

  .طينية القادمةلالنتخابات الفلس' عدم التزوير'
الحركة موافقة على ما اتفقت عليه في القاهرة ونحن ال نريد ان نفتح باب الحوار مـرة                 'واضاف الزهار   

اخرى ولكن نريد ان ال تتكرر االخطاء السابقة ونصل التفاق مثل ما سبقه لم يتم تنفيذ اي شيء من الذي                    
  .'اتفق عليه

  .'ارا جديدا وانما نريد التوقيع على ما اتفقنا عليه في القاهرةنحن ال نريد حو'واختتم الزهار حديثه قائال 
محمود الزهار قال  أن ، لندنمراسلها من علي الصالح  عن، 21/11/2009 الشرق األوسط، وأضافت

.. إن خلفية التصريح هي أن أبو مازن يريد أن يثبت أنه ال فرق بين حماس وفتح": "الشرق األوسط"لـ
وإذا .. وضت اإلسرائيليين سرا في أوسلو، فها هي حماس تفاوضهم سرا في جنيففإذا كانت فتح قد فا

الحقيقة أن أبو مازن ..  فها هي حماس تقبل بدولة مؤقتة1967كانت فتحت قد قبلت بدولة في حدود عام 
  ".يريد أن يقول إن الشعب الفلسطيني كله نفس الشيء، وال فرق بين هذا وذاك
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فنحن دعينا إلى لقاء مع أوروبيين وليس فيهم أي أحد . غير ما يقوله عباسالواقع هو "وأضاف الزهار 
كانت هناك شخصيات من .. أما إذا تواجد أناس فال عالقة لنا بهم.. هذا هو الكالم الرسمي.. إسرائيلي

ال يعني ال كانوا يفاوضون باسم إسرائيل و.. بريطانيا وأميركا وألمانيا جاءوا ليستمعوا لوجهة نظرنا فقط
هذه هي القصة وال أكثر "وتابع القول ". هذه هي حقيقة هذا االجتماع. هم مخولون بالتفاوض مع إسرائيل

 ".وال أقل، وال جديد عليها
اختالق وافتراء على "وقالت في بيان لها إن هذه التصريحات . ورفضت حماس هذه االتهامات بالمطلق

  ".أوسلو، وفشل مسار التسوية السياسيةالحركة، ومحاولة مكشوفة للتغطية على فشل فريق 
للمفاوضات السياسية مع االحتالل الصهيوني، وخيار الدولة الفلسطينية "وأكدت حماس مجددا رفضها 

فريق أوسلو إلعادة النظر في مساره السياسي، ووقف المفاوضات العبثية "، داعية "ذات الحدود المؤقتة
  ". لدحر االحتالل عن أرضنا المغتصبةمع االحتالل، والعودة إلى خيار المقاومة

  
  باراك ملهاة جديدة ال يمكن أن ينخدع بها شعبنا  – يزخطة بير :المزينيأسامة  .13

– يـز أسامة المزيني أن خطـة بير     . اعتبر القيادي في حركة حماس د      :فاطمة الزهراء العويني   - غزة
لة لتطويل أمد المفاوضات دون وجود نية       محاو"باراك الجديدة الداعية إلقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة         

والعودة " المفاوضات العبثية "، داعياً المفاوضين الفلسطينيين لترك      "حقيقية إلعطاء الفلسطينيين شيئا يذكر    
  ".المقاومة"إلى خيار الشعب الفلسطيني وهو 

ـ    . وأكد د  عبنا أن طريق المفاوضات طريق خاطئ ولم يجلـب لـش         " فلسطين"المزيني في حديث خاص ب
كل هذه الوعـود    :" حقوقه، حيث إن العدو ال يمكن أن يعطي الفلسطيني شيئاً فيه كرامة واستقاللية، قائالً             

أو يزيد  من أرض فلسطين واآلن يأتي        % 60سير في الطريق الخاطئ، أوسلو عندما بدأت استغنت عن          
  ".يعطيهاليقول يريد أن يقيم دولة على نصف الضفة فيأكل قطعة أخرى من األرض ولن 

وهو ال يعدو عن كونه إعطـاء       ، لن يعطوه لنا  " نصف الضفة "حتى هذا األمر السخيف الهزيل      :" وأضاف
بارقة أمل وسراب لن يأخذوا من ورائه شيئاً ومحاولة لتطويل هذه المفاوضات العبثية وإعطـاء ملهـاة                 

علـى  ) أي الدولـة  ( تريـدها    أن حماس ال  : وتابع قائالً ". جديدة لشعبنا ال يمكن أن يخدع بها مرة أخرى        
نصف الضفة وال على الضفة كلها، وال تقبل بها بديالً عن الحدود الرسمية والمعترف بها لفلسطين مـن                  

  ". النهر إلى البحر ومن رفح إلى رأس الناقورة
أمر سخيف ونـوع مـن إلهـاء النـاس          "ووصف المزيني نية السلطة إعالن دولة من طرف واحد بأنه           

  ". كبيراًوإعطائهم وهماً
المزيني وجود أي تغيير في الموقـف المـصري أو فـي            . وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، نفى د      

مشدداً على أن األخيرة مع التوقيع على المصالحة بعد االلتقاء مع المصريين وتوضـيح              ، موقف حماس 
عرفة سبب إسقاط تلـك     لن يكون توقيع قبل إبداء المالحظات والنقاش معهم وم        : وقال، بعض المالحظات 

  ".العبارات والمطالبة بإعادتها
المركزي فاقـد   :"وعن نية المجلس المركزي سحب صالحيات المجلس التشريعي، قال القيادي في حماس           

ووجه  حديثه ألعـضاء منظمـة التحريـر         ". للشرعية، ألن مدة صالحياته انتهت قبل فترة طويلة جداً        
المنظمة وبمجالسها وقراراتها فال بد أن تكون قد انتخبت بطريقـة           إذا أردتم أن تعترف حماس ب     :" بالقول

عندها ال يهمنا من يكون في هذه المجالس وعندها سنستمع ونـستجيب أيـا كـان مـن                  ..شرعية سليمة 
  ".يرأسها

 ".قرارات المركزي باطلة ألن ما بني على باطل فهو باطل"واعتبر المزيني أن 
  21/11/2009صحيفة فلسطين، 
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   تعديل فيهأي ال يوجد ألنه ولن يتغير  من الورقة المصريةوقفنا ثابتم: شعث .14
رد المسؤول الكبير في حركة فتح نبيل شعث على مطالب حركة حماس بـاجراء              : ـ اشرف الهور   غزة

وقال  .تعديالت على الورقة المصرية بالقول ان اي تعديل سيكون معناه ان نبدأ مشوار الحوار من جديد               
كته ثابت من الورقة، مقلال من التصريحات الفتحاوية التي هددت بـسحب الموافقـة              شعث ان موقف حر   

، واستغرب  'موقفنا ثابت ولن يتغير النه ال يوجد اي تعديل فيها         'عليها حال اجريت عليها تعديالت، وقال       
، مشيرا الى ان الورقـة تعـد        'غير مفهومة 'شعث رفض حماس لتوقيع الورقة، وقال ان اسباب الحركة          

واعرب عن امله في انتهاء االزمة الفلسطينية الداخلية، من خالل توقيع            .مبادئ بعدها نأتي لمرحلة التنفيذ    
  .حماس على الورقة المصرية

  21/11/2009القدس العربي، 
  

 وتدعو إلى خطوات عملية... الديمقراطية ترحب بالموقف الدولي الرافض لالستيطان .15
 900مقراطية مساعي حكومة نتنياهو لتصعيد أعمال تهويد القدس وبناء أدانت الجبهة الدي: الضفة الغربية

 وحدة 3000بين القدس وبيت لحم، ومواصلة البناء في أكثر من " مستوطنة جيلو"وحدة سكنية جديدة في 
كل إجراءات حكومة "السبيل نسخة منه "واعتبر بيان أصدرته الجبهة وتلقت  .سكنية في الضفة الفلسطينية

  ".في القدس والضفة وقطاع غزة أحادية الجانبنتنياهو 
ورحب البيان برفض اإلدارة األمريكية واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة والصين ودول العالم، 

  .، جنوب القدس، وهدم منازل األهالي"مستوطنة جيلو"التوسع االستيطاني الجديد في "
قال من إعالن الرفض إلى األفعال، وأخذ إجراءات وعقوبات ودعت إدارة أوباما والكتل الدولية إلى االنت

  .عملية للضغط على حكومة نتنياهو لوقف االستيطان بالكامل
، والذهاب إلى مجلس "إسرائيل"كما دعت الدول العربية لوقف كافة أشكال االتصاالت العلنية والسرية مع 

فصل السابع من ميثاق األمم المتحدة تحت األمن الدولي التخاذ قرار ملزم لوقف االستيطان، بموجب ال
  ".إسرائيل"طائلة العقوبات على 

 20/11/2009السبيل، األردن، 
  

  ح الحج السعوديةنَحول شفافية السلطة إزاء م" كشف الغموض"فتح تطالب بـ .16
المكرمة "بالكشف عن ما وصفته بالغموض الذي يحيط بتفاصيل " فتح"طالبت حركة : غزة

فة العاهل السعودي ألفين من الحجاج الفلسطينيين من أسر الشهداء وتحمل نفقات استضا(،"السعودية
 والكيفية التي يتم فيها اختيار الحجاج من أسر الشهداء بعد أن أعلن عن مناصفة المكرمة المقدرة )حجهم

   .بألفي حاج بين الضفة الغربية وقطاع غزة
، أنه لم يتم "قدس برس"مكتوب له أرسل إلى بغزة، في تصريح " فتح"وأكد مصدر مسؤول في حركة 

إبالغ الحركة بشكل رسمي عن اآللية التي سيتم فيها اختيار الحجاج من أسر الشهداء ضمن مكرمة 
 .،"يريدون توضيحاً وكشفاً للغموض الحاصل"وأشار المصدر إلى أن أهالي الشهداء  .العاهل السعودي

ف في الحكومة التابعة لجناح السلطة الفلسطينية في رام اهللا، ، وزير األوقا"فتح"ودعا المصدر من حركة 
توضيح ما يجري، والخروج للجمهور بتوضيح يزيل حالة السخط والغموض لدي "محمود الهباش، إلى 

  .، وفق قوله"المواطنين
 20/11/2009قدس برس، 
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 أسرى حماس يحذرون من المساس برئيس التشريعي .17
 العليا ألسرى حركة المقاومة حماس في سجون االحتالل، أن التهديدات أكدت الهيئة: الضفة الغربية

" المجلس التشريعي الفلسطيني"األخيرة التي أطلقتها األجهزة األمنية في الضفة الغربية باعتقال رئيس 
  .الدكتور عزيز دويك، خطيرة جدا وتحمل في طياتها تهديدات لباقي النواب ورموز الوطن

ال تزال مصرة على المضي في ذات " فتح"نسخة منه إن حركة " السبيل"بيان لها تلقت وقالت الهيئة في 
والذل والتبعية، وبدالً من أن " االستيطان"النهج الذي لم يجلب لها وال لشعبها إال مزيدا من االحتالل و

  ". األمريكيتحاول أن تجد موطئ قدم لها بين أبناء شعبها ال تزال تبحث عن رضا اإلسرائيلي وابتسامة
أن تدرك أن المساس برموز الشرعية، يعني انقطاع شعرة معاوية األخيرة " فتح"على "وأضافت أنه 

  ".وإدخال الوطن في المربع األخير
 20/11/2009السبيل، األردن، 

 
 حماس تتهم سلطة الضفة باعتقال سبعة من أنصارها وتبادل األدوار مع االحتالل .18

حركة حماس، األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقال سبعة من أنصارها في اتهمت :  القدس ـ فرح سمير
وقالت حماس في بيان لها إن االعتقاالت جرت في محافظات جنين وسلفيت وطولكرم . اليومين السابقين

وذكرت أن بين المعتقلين الصحافي أحمد الخصيب من بلدة قفين وهو نجل األسير القسامي . وقلقيلية
.  مؤبدا، وظافر يعقوب مدير وزارة النقل والمواصالت في محافظة سلفيت29والمحكوم فتحي الخصيب 

وقالت إن الجيش االسرائيلي اعتقل اثنين من الذين أفرج عنهم من سجون السلطة في إطار ما اعتبرته 
 . على حد قولها-تبادل األدوار بين الجانبين 

  21/11/2009عكاظ، 
  

  ب عباسمن السابق الوانه شط: نتنياهو .19
زعم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو انه مهتم بالتوصل الى اتفاق           :  وكاالت –فلسطين المحتلة   

عن نتنياهو قوله فـي مناقـشات       " جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة   . نهائي مع الفلسطينيين وليس مؤقتا    
نـب الفلـسطيني ، واسـتئناف       مـن الجا  " قيادة شـجاعة  "داخلية مختلفة هذا االسبوع أنه لو كانت هناك         

المفاوضات يمكن ان يؤدي الى اتفاق سالم نهائي ، وهذا هو األفضل من اتفاق مؤقت على أساس إقامـة         
  .دولة فلسطينية داخل حدود مؤقتة

وقال نتنياهو في جلسات خاصة انه يعتقد انه يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي اذا اقدمت القيادة على اتخاذ                  
ن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ال ينبغي ان يكون خارج هذه المعادلة رغم              ا"خطوات شجاعة   

 لم يكن أحد يتصور أن الرئيس المصري        1971وأشار إلى أنه في عام      ". اعالنه انه سيتنحى عن منصبه    
عبـاس  " شـطب "أنور السادات في نهاية المطاف سيصنع السالم مع إسرائيل ، وأنه من السابق الوانه               

  ".أحيانا الحكمة التقليدية على خطأ"ا موضح
  21/11/2009الدستور، 

 
  الحديث عن تخصيص مساكن للفلسطينيين في القدس مضلل: "جيروزاليم بوست" .20

اإلسرائيلية التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية التـي      " جيروزاليم بوست "وصفت صحيفة   :  د ب أ   -تل ابيب   
عتزم الحكومة اإلسرائيلية بناءها في القدس الشرقية لن تكون         ذهبت إلى أن آالف الوحدات السكنية التي ت       

  . لإلسرائيليين فقط بل سيخصص منها أيضا جزء للفلسطينيين بأنها تقارير مضللة
ورغم أن الصحيفة اإلسرائيلية المحافظة ذكرت أمس أن بلدية االحتالل بصدد إعداد خطة معمارية عامة               

إال أن الصحيفة نقلت عـن      " يوما ما " سكنية جديدة للفلسطينيين      وحدة 5000فعال تتضمن السماح بإنشاء     
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خبير إسرائيلي في التخطيط المعماري قوله إن كل فلسطيني يملك أرض بناء سيحتاج عشرة إلى خمـسة                 
  .عشر عاما من المناقشات وإجراءات اعتماد هذه الخطة حتى يستطيع بناء أي شيء إن استطاع أصال

  21/11/2009الدستور، 
  

  ينة إسرائيلية محملة بالصواريخ لحلف الناتوسف .21
 موافقة من حلف الناتو باالشتراك في النشاط الذي يقوم به في البحـر األبـيض                إسرائيل تلقت   :الناصرة

ـ             ، حيـث   "اإلرهاب"المتوسط لمنع تهريب السالح وكذلك تنقل عناصر للتنظيمات التي تتهما دول الناتو ب
  .تلة وحاملة للصواريخ لتكون ضمن وحدة الناتو، جنوبي ايطالياستقوم اسرائيل بإرسال سفينة مقا

  21/11/2009الغد، األردن، 
  

   تلغي قانونا حول خصخصة السجوناإلسرائيليةالمحكمة العليا  .22
افاد مصدر قضائي أمس ان المحكمة االسرائيلية العليا حظـرت خصخـصة            :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

اعتبرت انه ينتهك القانون االساسي في اسـرائيل  ) البرلمان( الكنيست السجون بالغائها قانونا صادق عليه    
  . حول احترام حقوق الفرد

الدولة ال يمكن ان تتخلى عن      "واعتبر ثمانية قضاة من اصل تسعة في اعلى هيئة قضائية في إسرائيل ان              
  .تقودهم مصالح اقتصادية" مهامها وسلطاتها ونقلها لخواص

حرمان الشخص من حريته يفقد شرعيته عندما توكل     "لقاضية دوريت بينيش ان     واعتبرت رئيسة المحكة ا   
  ". مسؤولية االعتقال لمجموعات خاصة

 يسمح باقامـة سـجون تـديرها شـركات          2004ويلغي قرار المحكمة قانونا صادق عليه الكنيست سنة         
ة العليا بحجـة انـه      وقد احتج اختصاصيون قانونيين على ذلك القانون وطعنوا فيه امام المحكم          . خاصة

  . ينتهك حقوق المعتقلين االساسية
  21/11/2009الدستور، 

  
   نستطيع إبادتهمبأنناقوتنا في اقتناع جيراننا : اإلسرائيلي" قصة النووي"بيريز يروي  .23

للتلمـيح  " إسـرائيل "الذي تستخدمه   " الخيار النووي "شمعون بيريز مصطلح    " اإلسرائيلي"عرف الرئيس   
مقتنعة بأنها قادرة على إبادتهم وأن هـذا        " إسرائيل"السالح، بأن معظم الدول المجاورة ل       بامتالكها هذا   

  .، حسب بيريز"إسرائيل"التخوف بحد ذاته هو مصدر قوة 
 1999على إعداده عن حياة بيريز، منذ عام ،" إسرائيليان"جاءت أقوال بيريز في فيلم وثائقي يعمل 

مقاطع من أقوال بيريز " اإلسرائيلية"اليومية " يعوت أحرونوتيد"ونشرت صحيفة . وسيتم عرضه قريبا
في الفيلم حول المشروع النووي الذي أشرف بيريز على إقامته منذ بدايته في نهاية سنوات الخمسين 

  .وبداية سنوات الستين
لوصف الوضع الذي ستستخدم فيه سالحها النووي، وهو " خيار شمشون"مصطلح " إسرائيل"وتستخدم 
، )"العرب(علي وعلى أعدائي "مستعار من قصة شمشون الجبار الواردة في التوراة وتعني وصف 

ستستخدم هذا السالح عندما تشعر بوجود خطر حقيقي وداهم خالل حرب تهدد " إسرائيل"ويعني أن 
" انإننا لن نموت سوية مع الفلسطينيين وإنما سنصنع السالم مع الجير"لكن بيريز قال . استمرار وجودها

هو منع الوصول إلى حالة كهذه ومنع الخراب، ") إسرائيل"في (الهدف من المفاعلين النوويين "وأن 
  ".وحتى اآلن نجح هذا األمر وآمل أن ينجح في المستقبل أيضاً

  21/11/2009الخليج، 
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  وزير التجارة اإلسرائيلي يزور تركيا غداً .24
 اإلسرائيلي وزير التجارة والصناعة أن أمس  رسميإسرائيلي أفاد مصدر : أ ف ب-القدس المحتلة 

 على قطاع غزة نهاية اإلسرائيليبنيامين بن اليعيزر سيقوم غداً بزيارة لتركيا هي األولى منذ الهجوم 
وكان بن  . الذي اثار انتقادات شديدة من جانب انقرة وأدى الى فتور العالقات بين البلدين2008عام 

آمل في ان تسهم زيارتي في تحسين العالقات بين البلدين التي لها  ":اليعيزر أعلن امس في تصريحات
  ".  بالنسبة الى اسرائيلإستراتيجيةاهمية 

  21/11/2009الحياة، 
 

  ستخباراتيةاتسهيالت مقابل معلومات :  تقايض مهربي مخدرات"إسرائيل" .25
جيش أحيانا للمهربين للمرة األولى في تاريخ إسرائيل، يعترف قائد عسكري رفيع المستوى بسماح ال

 . بتهريب مخدرات إلى داخل الدولة العبرية في مقابل الحصول على معلومات
وأشار قائد سابق لوحدة االرتباط مع لبنان العميد ديفيد أغمون، في مقابلة مع اإلذاعة العبرية حول 

ألمن اإلسرائيلية، في عمل الجيش وأذرع ا" غير أخالقية"اكتشاف العمالء في لبنان، إلى وجود نشاطات 
ويعتبر كالم أغمون من األقوال النادرة . بينها تهريب مخدرات من لبنان في مقابل معلومات استخبارية

 . التي يمكن لقائد عسكري أن يتطرق إليها حتى بعد خروجه من الخدمة العسكرية
، "زلة لسان"وكأنها وأشار مراسلون إسرائيليون إلى أن اعتراف أغمون بهذه المسألة تم بطريقة تبدو 

نشأت مع لبنان كثرة من منظومات العالقات، بما "وقال أغمون في المقابلة أنه . رغم أنه لم يتراجع عنها
فيها شبكات تهريب المخدرات، والتي دفع بعضها الثمن على ما يبدو وبطريقة ما عن طريق تقديم 

 ". ئيلمعلومات، وربما نالوا تسهيالت في تمرير المخدرات إلى إسرا
واعتبر أغمون أن خاليا تهريب المخدرات إلى األراضي اإلسرائيلية ليست سوى جزء يسير من مجموع 

  .الشبكات التي تستخدمها الدولة العبرية للحصول على معلومات استخبارية
الذي يبث في الشبكة الثانية " منتصف اليوم"وجاءت أقوال أغمون هذه في مقابلة إذاعية مع برنامج 

 . اعة اإلسرائيليةلإلذ
 21/11/2009السفير، 

 
  "حرب غزة" مليون دوالر لترميم خسائر 16 تنفق "إسرائيل" .26

ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، أن الجيش اإلسرائيلي أنهى قبل أيـام،             : عالء المشهراوي 
ية على قطـاع غـزة،      حملة ترميم كل ما دمر ولحقت به أضرار داخل إسرائيل خالل الحرب اإلسرائيل            

 .مطلع العام الجاري
)  مليـون دوالر   16حوالي  ( مليون شيكل    60وبحسب التلفزيون اإلسرائيلي فإن حجم األضرار يقدر بـ         

حيث تم إنفاق األموال في تعبيد طرق تضررت، وتفكيك مناطق تجمع القوات التي دخلت لقطـاع غـزة                 
  .خالل العملية البرية ضد القطاع

  21/11/2009ات، اإلتحاد، اإلمار
  

   يحول حياة جيرانه إلى جحيمنتنياهو منزل  .27
 ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن الترتيبات األمنية المتخذة لحماية رئيس الحكومة : ردينة فارس-غزة

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بدأت تشكل صعوبة في الحياة اليومية لدى الجيران، بعد أن تحول منزل 
ويذكر أن رئيس الحكومة في إسرائيل ال يكتفي بمنزله الرسمي فقط، . إلى ثكنة عسكريةنتنياهو ومحيطه 

بل يمتلك شققا سكنية ومنازل إضافية، يقوم بزيارتها خالل عطالت نهاية األسبوع أو في اإلجازات 
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الدائم قرب تل أبيب، فضال عن مقر إقامته الرسمي و" قيساريا"ويمتلك نتنياهو منزال في منطقة . الرسمية
 .في القدس المحتلة

بالصعبة جدا، ألنه إذا ما أراد " قيساريا"ومنذ أن تولى نتنياهو مهامه، اتسمت الحياة في الحي السكني في 
أحد من سكان الحي الدخول إلى الحي بسيارته، خاصة في األيام التي يكون رئيس الحكومة فيها متواجدا 

 وتطرح عليه أسئلة عديدة، ويطلب منه إبراز الهوية في المكان، يتم فحص سيارته بدقة متناهية،
ويمتلك حراس نتنياهو صالحيات الدخول  .الشخصية، وكل ضيف يأتي إلى المنطقة يمر بذات المعاناة

 . إلى باحات المنازل المجاورة لمنزل رئيس الحكومة، والتحقق من الناس الذين يسكنون في الحي
  21/11/2009عكاظ، 

  
 خطط استيطانية تهدف إلى فصل القدس عن الضفة ": دسمركز إعالم الق" .28

 في تقريرٍ أمس عن سعي سلطات االحتالل اإلسرائيلي لتطبيق خططاً "مركز إعالم القدس" كشف :غزة
استيطانية عبر مشاريع تهدف إلى فصل مدينة القدس عن الضفة الغربية حتى تبقى خارج أي مفاوضات 

وأشار التقرير إلى أن اثنين من المشاريع االستيطانية الثمانية . رائيلنهائية وتضم تدريجياً إلى حدود إس
التي تنوي تل أبيب تنفيذها في القدس المحتلة ستفصل المدينة عن الضفة الغربية المحتلة، موضحاً أن 

 . مشروعاً أخر سيقوم حتى بفصل البلدة القديمة عن بقية أحياء القدس الشرقية
21/11/2009البيان، اإلمارات،    

  
   في مسيرات ضد الجدار في الضفةعشرات اإلصابات .29

أعلنت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في نعلين، عن إصابة فلسطيني :  منتصر حمدان-رام اهللا 
برصاص االحتالل، في حين أصيب عشرات المتضامنين ونشطاء السالم األجانب بحاالت إغماء، جراء 

  .ة األسبوعية المناهضة لالستيطان وجدار الفصل العنصريقمع االحتالل للمشاركين في المسير
وعلى الصعيد ذاته أصيبت فلسطينيتان، أمس، في المسيرة األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان في 

  .قرية المعصرة جنوب بيت لحم
21/11/2009الخليج،   

  
  عشية عيد األضحى" طصفقة شالي"توقع إتمام ت" جمعية حقوقية" .30

أن صفقة تبادل " الخليج"ـأكد منير منصور مدير جمعية أصدقاء السجين في تصريح ل :تلةالقدس المح
، ويبدو أنها ستخرج إلى "حماس"وحركة المقاومة اإلسالمية " إسرائيل"األسرى قد تم االتفاق عليها بين 

  .حيز التنفيذ عشية عيد األضحى الوشيك
ات بما في ذلك أسرى الداخل الذين سيطلق سراح وأفاد منصور بأن الوسيط المصري نجح بتذليل العقب

 منهم خارج الصفقة تحت عنوان دوافع إنسانية وتحديد محكومياتهم وتخفيض مدة الثلث، ولفت إلى 22
أن إطالق أسيري الجوالن عاصم الولي وبشر المقت اللذين أفرج عنهما الشهر الماضي كان جزءاً من 

كان من المفروض إطالق سراح سامي يونس من "يضا، وتابع الصفقة التي ستشمل أسرى من الجوالن أ
  ".عدلت عن موقفها" إسرائيل"مع أسيري الجوالن لكن )  عاما81(أسرى الداخل وهو أكبر األسرى سناً 

، وانه تم "إن اإلفراج عن أسرى القدس والداخل سيتم بالتدريج وبضمانات مصرية وألمانية"وقال منصور 
 قيادات حماس الكبار إلى غزة وخارج البالد، ومن المنتظر أن يطلق سراح االتفاق على إبعاد بعض

 أسيراً في الدفعة األولى فور وصول الجندي األسير شاليت إلى القاهرة وفحصه من قبل أطباء 450
  . أسيرا بعد شهر550على أن يتم اإلفراج عن بقية األسرى وعددهم " إسرائيليين"

21/11/2009الخليج،   
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 هودي يدهس طفلة فلسطينية قرب نابلسمستوطن ي .31

إن مستوطناً قام بدهس الطفلة كفاية : قال تصريح صدر عن المكتب اإلعالمي للشرطة الفلسطينية :نابلس
من بلدة يتما قرب مفرق زعتره جنوب شرق مدينة نابلس، مشيراً إلى أنه تم نقل )  أعوام9(جمعة نجار 

، ولم تعرب بعد 1948خل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة الطفلة المصابة إلى إحدى المستشفيات دا
  .طبيعة إصابتها، بحسب التصريح الرسمي

20/11/2009قدس برس،   
 

 تواصل عمليات القتل واالعتقاالت وتهويد القدس" إسرائيل: "تقرير .32
االحتالل أكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في غزة في تقريره األسبوعي أن سلطات : القدس المحتلة

 5تواصل عمليات تهويد شرقي القدس بوتيرة متسارعة، حيث قامت في الفترة األخيرة بهدم وتجريف 
وأضاف أن هذه  . فرداً من سكانها وأصدرت أوامر بهدم منازل جديدة41منازل سكنية، وشردت 

دة استيطانية  وح900السلطات تواصل كذلك األعمال االستيطانية واعتداءات المستوطنين، وأقرت بناء 
 .جنوبي مدينة القدس" غيلو"في مستوطنة 

20/11/2009السبيل، األردن،   
  

     من حاالت والدة المقدسيات جرت على الحواجز اإلسرائيلية% 65 .33
 أكدت وكيلة وزارة شؤون المرأة في الحكومة الفلسطينية سلوى هديب في تصريحات صحافية :غزة

 في المئة من حاالت والدة النساء المقدسيات جرت على حواجز االحتالل اإلسرائيلي 65أمس أن نحو 
رة وأشارت هديب أنه في حاالت كثيرة فقدت المرأة جنينها أو تعرض لمضاعفات صحية خطي. العسكرية

ورغم كافة السياسات اإلسرائيلية التي "على المدى الطويل بفعل العراقيل على الحواجز، مشددةً على أنه 
تطبق على مدينة القدس المحتلة، إال أن المرأة المقدسية خاصةً تتوحد للمضي قدماً في مسيرتها 

 . "النضالية
21/11/2009البيان، اإلمارات،    

  
   الجنسي على الفلسطينياتباالعتداءاالحتالل منظمة تتهم جيش   حملة:لندن .34

 المنـصرم بتنظـيم حملـة    األسـبوع  منظمة حقوقية وانسانية، خالل 20 قامت اكثر من  :القدس المحتلة 
 .  المحافظة على الحقوق المنتهكة الخاصة للمـرأة الفلـسطينية فـي ظـل االحـتالل               إلى تدعو   إعالمية

ليها صورة جندي اسـرائيلي يالمـس صـدر امـراة           ع" بوسترات"وتضمنت الحملة توزيع مطبوعات     
فلسطينية على احد الحواجز، دون مراعاة انسانية او اخالقية لحرمة المرأة الفلسطينية وكرامتها، بدعوى              

، اإلسـرائيليين وتطالب المنظمات الحقوقية بمحاسـبة الحكومـة والجـيش            . التفتيش والفحص االمني  
 ممارسات الجنود بحق النساء وحرمانهن من ابسط الحقوق االنسانية،          لمسؤوليتهما االمنية واالخالقية عن   

  . متهمين الجيش بممارسة اعمال مشينة بحقهن دون اذن منهن
21/11/2009وكالة سما،   

  
  48داخل الـكشف عن ارتفاع حاد في درجة التمييز العنصري تحقوقية تقارير  .35

ل من تنامي التوتر في العالقات العربية اليهودية        حذر تقريران حقوقيان في إسرائي    : وديع عواودة  -حيفا  
جـراء اسـتمرار سياسـات      "وخلصا إلى تشبيه الوضع بأنه برميل بارود ينذر بحريق واسع           ، بإسرائيل

  ".التغريب وتفشي العنصرية وتراكم الظلم وغمط الحقوق المدنية لفلسطينيي الداخل
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 ارتفاع حاد بدرجة التمييز العنصري بين العرب        التي تعنى بمالحقة التمييز عن    " سيكوي"وكشفت منظمة   
  .2009واليهود في إسرائيل بمختلف مجاالت الحياة ضمن مقياس المساواة لعام 

 لصالح اليهود ويشير إلـى      2006منذ سنة   % 5.3وتطرق التقرير لتفاقم وضع السكن عند العرب بنسبة         
التجمعات اليهودية أكثر من التجمعات العربية      أن الحكومة اإلسرائيلية قامت ببناء شقق مدعومة ماليا في          

  . مرة13.6بـ
أما في مجال التربية والتعليم فما زالت إسرائيل تميز ضد التالميذ العرب من جيل الروضة حتى مرحلة                 

وفي حضانات الطفولة المبكرة فإن نسبة الملتحقين بها لدى اليهود تفوق نسبتها عند العـرب               . التوجيهي
  %.5.3بـ

وضاع االقتصادية تزداد الفوارق حدة حيث تبلغ نسبة انتشار الفقر بصفوف العـائالت العربيـة               وفي األ 
  .عند اليهود% 29.54مقابل % 58.16

كما أفاد تقرير حقوقي آخر صادر بالتوازي مع التقرير السابق أن العالقات بين الـشعبين فـي منطقـة                   
  .الجليل تدهورت لدرك غير مسبوق وتنذر بمواجهة ساخنة

" شـتيل "صادر عن منظمـة     " الحياة المشتركة في الجليل   "لمسح  " بين جليل وجليل  "وأشار تقرير بعنوان    
الحقوقية إلى أن الهوة الواسعة بين الطرفين في مختلف نواحي الحياة آخذة في االتساع وسط عـدم ثقـة                   

  .متبادلة
20/11/2009نت، .الجزيرة  

  
 قارات الفلسطينية لليهودالتميمي يحذر من صفقات بيع مشبوهة لبيع الع .36

حذر الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين من أية صفقات بيع مشبوهة الحتمال التزوير فيها 
وتسريبها إلى سلطات االحتالل أو المستوطنين، وجدد بيان الفتوى والحكم الشرعي الذي أجمع عليه 

 أو التوسط والسمسرة، في نقل ملكية أي علماء األمة على حرمة بيع األراضي والعقارات أو تأجيرها لهم
جزء من أرض فلسطين للمحتلين لها، وتسهيل أمره بكافة صوره وأشكاله أو الرضى بذلك والسكوت 
عنه، باعتبار ذلك مخالفة شرعية، وكبيرة من الكبائر التي حرمها اإلسالم وأخرج من يقدم عليها من 

من رجال األعمال اليهود واألمريكيين بالوصول إلى  46الدين والملة، وذلك ردا على قيام أكثر من 
 .المدينة المقدسة، تمهيدا لشراء أراض ومنازل فلسطينية في الضفة الغربية والقدس

20/11/2009السبيل، األردن،   
  

  وقف بناء ملعب كرة قدم في الضفة االحتالل ي .37
وابلغت اسرائيل   .ي الضفة الغربية   بوقف أعمال البناء في ملعب لكرة القدم ف        اإلسرائيليةأمرت السلطات   

الذي " التصريح الصحيح " بأنهم يفتقرون إلى     -قرب رام اهللا  -السلطات البلدية الفلسطينية في مدينة البيرة       
  .يمكنهم من البناء

 إلى أن جزءاً من قطعة األرض المخصصة لبنـاء الملعـب تقـع تحـت                اإلسرائيليةوأشارت السلطات   
بناء الملعب الرياضي إلى جانب كل مـن        ) الفيفا(تحاد الدولي لكرة القدم     ويمول اال  .سيطرتها الحصرية 

 بأنه غير منطقـي وذو      اإلسرائيليووصفت مصادر فلسطينية أمر االيقاف       .فرنسا والمانيا ودول خليجية   
ويقول مسؤولون اسرائيليون إنهم يعملون بالتعاون مع نظرائهم الفلسطينيين لحـل هـذه              .دوافع سياسية 

 .القضية
21/11/2009بي بي سي،   
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  وحدة سكنية 123وضع حجر األساس بعد عيد األضحى وبناء : الباردنهر  .38
اصدرت االونروا بياناً شرحت فيه مسار العمل الذي ينفذ في الجزء القديم من :  عمر ابراهيم-البارد 
 عيد االضحى  ستبدأ بعيداألساسات، واكدت خالله بأن عملية وضع  نهر البارد شمال لبنانمخيم

 وحدة سكنية في عقار 123المبارك، كما قدمت عرضا عن المشاريع التي سيتم تنفيذها قريبا ومنها بناء 
 بتمويل من الهالل االحمر االمارتي، وبناء مدرسة بتمويل من مؤسسة التعاون بقيمة مليون ونصف 755

 . المدارسالمليون دوالر اميركي، إضافة الى اجراء مناقصات لبناء مزيد من 
من جهته، رحب عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في الشمال 
أركان بدر في بيان أصدره بزيارة وفد الدول المانحة نظرا ألهميتها المتزامنة مع موعد استئناف عمليات 

ل العقبات التي كانت تعترض عملية التحضير إلعادة إعمار مخيم البارد تنفيذاً لقرار الحكومة وبعد تذلي
 . إعماره

21/11/2009السفير،   
  

   فاقدي األوراق الثبوتيةنية تطالب بحل مشكلة الفلسطينييمنظمات حقوق: لبنان .39
طالبت منظمات حقوق االنسان الفلسطينية، في رسالة مفتوحة الى الحكومة اللبنانية، بإيجاد حل عادل 

 .  األوراق الثبوتيةومنصف لمشكلة الفلسطينيين فاقدي
» شاهد«، ومؤسسة " حقوق–المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان "أتت الرسالة في مؤتمر صحافي عقدته 

دعماً لقضية الفلسطينيين فاقدي األوراق "، تحت شعار »مركز التنمية االنسانية"لحقوق اإلنسان، و
 . ، في دار نقابة الصحافة، أمس"الثبوتية

أين نحن في لبنان من ": حافة فؤاد الحركة، في كلمة النقيب محمد البعلبكيوسأل عضو نقيب الص
القرارات الدولية لحقوق اإلنسان بالنسبة الى الفلسطينيين الذين ولدوا وترعرعوا وتعلموا وعاشوا في 

 . "لبنان؟ أين حقوقهم في المسكن والعمل والطبابة؟
هات المعنية لتأمين المتطلبات الالزمة لقوننة وجود واذ اكدت المنظمات حرصها على التعاون مع كل الج

فاقدي االوراق الثبوتية، اعلنت ان المؤتمر الصحافي هو بداية تحرك سلمي متصاعد، والحلقة الثانية 
 كانون االول أمام 11ستكون اعتصاماً لممثلين عن فاقدي االوراق الثبوتية وهيئات المجتمع المدني في 

وفي مرحلة اخرى، سيعلن عن شكل تحرك آخر يتوازى مع اي نتيجة . نائعوزارة الداخلية في الص
 . "ايجابية او سلبية

21/11/2009السفير،   
  

 شاتيال دعماً إلقرار الحقوق اإلنسانيةمخيم اعتصام في : لبنان .40
ا اعتصام» المنظمات الجماهيرية الديموقراطية الفلسطينية« و"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"نفذت 
، أمام مدرسة أريحا في مخيم شاتيال، بحضور عدد من ممثلي »دعماً إلقرار الحقوق اإلنسانية«أمس 

واعتبر عضو قيادة الجبهة في لبنان علي محمود أن . الفصائل الفلسطينية واللجان واالتحادات الشعبية
لسطينيين في المخيمات، قناعة جميع اللبنانيين باتت راسخة بضرورة معالجة الشأن الحياتي اليومي للف«

  . "انطالقا من إدراك خطورة استمرار األوضاع االقتصادية واالجتماعية على حالها
دعم جميع الخطوات اآللية الى منح األشقاء "وألقى فؤاد الحركة كلمة نقيب الصحافة محمد البعلبكي فأكد 

مييز بين الموقف المشترك لمشاريع ضرورة الت"، مشددا على "الفلسطينيين للحقوق االنسانية واالجتماعية
 . "التوطين والتهجير وبين ضرورة تحسين شكل الحياة في المخيمات

21/11/2009السفير،   
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   طن من لحوم األضاحي المعلبة إلى غزة200مصر توافق على دخول  .41
مصرية قالت لجنة اإلغاثة والطوارئ في اتحاد األطباء العرب إنها حصلت على موافقة السلطات ال: غزة

  . طنا من لحوم األضاحي المعلبة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح200المختصة لدخول 
وأشار الدكتور إبراهيم الزعفراني أمين عام اللجنة في تصريح مكتوب إلى أن السلطات المصرية وافقت 

رية  حقيبة مدرسية ألبناء القطاع عبر معبر رفح تبرعت بها إحدى الجهات الخي700أيضا على إدخال 
كرم "الكويتية، منوها إلى أن حاوية محملة بلعب األطفال يجري اإلعداد إلدخالها للقطاع عبر معبر 

  .إلدخال البهجة على أطفال غزة في عيد األضحى" أبوسالم
20/11/2009قدس برس،   

  
  الصهيوني على المنطقة يدعون إلى إعداد الحشود لمواجهة الخطر  اإلخوان: األردن .42

 في األقصىمهرجانا خطابيا بعنوان ، في  المسلمين الدكتور همام سعيدلإلخوانراقب العام دعا الم: عمان
 حشودها لمواجهة عدوها وان تعد عدتها إعداد "إلى واإلسالمية العربية األمتين ،مساء الجمعة، خطر

 أعلن نأ وذهبت فلسطين وال مجال للتباكي وال للمفاوضات بعد األقصى ذهب أنللمعركة الفاصلة بعد 
  ". عاما18المتفاوضون فشل المفاوضات التي استمرت 

 نواجه الخطر أنعلينا "أن  الدكتور اسحق الفرحان اإلسالمي عام حزب جبهة العمل أمين اعتبرو
 خاصة بفلسطين إسالمية هيئات ولجان ومنظمات وإيجادالصهيوني بالوعي الديني والثقافي والتاريخي 

ات العربية وتدريس القضية الفلسطينية في المناهج التربوية العربية  والمؤسساألحزابوالقدس ضمن 
 الدولي األمن مجلس إلى للتوجه اإلسالميودعا الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر  ".واإلسالمية

  . "إسرائيل"والمنظمات والمؤسسات الدولية وتجميد معاهدات السالم ورفض التطبيع مع 
21/11/2009الدستور،   

 
 وزيرة المال توقع مذكرة بين المعهدين الماليين اللبناني والفلسطيني  :لبنان .43

وقعت وزيرة المال ريا الحسن مع وكيلة وزارة المال في دولة فلسطين منى المصري مذكرة تعاون بين 
تعاونا واسعا ومثمرا "أنه الحسن وقالت . معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي والمعهد المالي الفلسطيني

فاعال بين المعهدين يتيح لكل منهما االستفادة من إمكانات اآلخر وخبراته، بما يساهم في تعزيز قدرات و
مع " أبواب وزارة المال مفتوحة ألي تعاون حالي ومستقبلي"وأكدت أن ". القطاع العام في لبنان وفلسطين

  . نظيرتها الفلسطينية
 21/11/2009السفير، 

  
 ولة فلسطين موحدة لليهود والمسلمين وحق العودةد: الحص يقترح حالً للقضية .44

 ،"فلسطين في مهب التطورات اإلقليمية" مساء أمس، عن ةحاضرفي م ،الرئيس الدكتور سليم الحص أكد
فلسطين هي لب القضية العربية وعلى  "أنفي مركز توفيق طبارة، بدعوة من ندوة العمل الوطني، 

 حل يقوم على عودة الفلسطينيين وإقامة دولة إلى، داعيا " حد بعيدإلىمصيرها يتوقف مصير العرب 
 على اًمشدد. فلسطين واحدة موحدة، يعيش فيها العربي واليهودي جنبا إلى جنب، وعاصمتها القدس

  . عبر تنمية قوة العرب بوحدتهم وقواهم العسكرية" إسرائيل"وجوب إضعاف 
فإن عاد الالجئون، كل . لقضية فلسطين أما حق العودة فنحن نعتبره محور أي حل مقبول وأضاف

، فإن ذلك يعتبر "إسرائيل"الالجئين، إلى فلسطين، كل فلسطين، أي بما في ذلك القطاع الذي يسمى اليوم 
وهذا . فعودة الالجئين سيكون من شأنها إعادة التوازن في فلسطين لمصلحة العرب سكانيا. مكسبا للعرب
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هكذا يبدأ الوجود . على إعادة النظر في فلسطين وطنا قوميا لليهودفي ذاته سوف يحمل كثيرا من اليهود 
  .اليهودي في فلسطين بالذوبان ويأخذ الوجود العربي بالتنامي نسبيا

 21/11/2009السفير، 
  

 " إسرائيل"ولن تشارك في أي حرب ضد لبناني مطار في ستوضع " ميغ"مقاتالت : موسكو .45
 القواعد الجوية إلىت زيارات وفد الخبراء العسكريين الروس  رافق، لبنانيةأمنيةكشفت مصادر  :خاص

 ومطار القليعات في عكار تحضيراً األوسطاللبنانية الثالث في مطار بيروت ومطار رياق في البقاع 
قد يكون " رأي هؤالء الخبراء أن عن أمس النقاب ، لبنانإلىحربية روسية " ميغ"لوصول عشر طائرات 
 ونقلت المصادر عن مسؤول روسي ،ر القليعات المجهز الستقبال مقاتالت حربيةاستقر على اختيار مطا

" إسرائيل"موسكو حصلت من  "أنيرافق تحركات وفد الخبراء هذا بين المناطق اللبنانية عن كثب تأكيده 
 تشارك أالالعشر في حال وقوع حرب على لبنان شرط " الميغ"على ضمانات بعدم استهداف مقاتالتها 

 المقاتالت الروسية أنوقالت المصادر  ."إسرائيل" الحربية ضد األعمال هذه الطائرات في  منأي
 "....ستصل الى لبنان على دفعات على مدى خمسة"

  21/11/2009السياسة، الكويت، 
 

 وتأكيد رسمي أنها لن تلتقي مسؤولين .. المغرب يستقبل وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة .46
 وصلت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة إلى :العروسني، لحسن مقنع لطيفة -الرباط 

، في ساعة مبكرة أمس، وألقت كلمة دعت فيها إلى إبعاد )شمال المغرب(في طنجة " ميدايز"مكان مؤتمر 
وأكد مسؤول مغربي . الدين عن القضية الفلسطينية، ويعقد المؤتمر برعاية مؤسسة منتدى أماديوس

  . ، أنه لم يكن هناك أي لقاء رسمي بين ليفني ومسؤولين مغاربة"الشرق األوسط"لـ
وتناولت ليفني الكلمة قبل رفيق الحسيني، مدير مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعبرت عن 

ودعت ليفني إلى ضرورة . تفهمها للمطالب الفلسطينية، خاصة المتعلقة بسياسة االستيطان اإلسرائيلية
وقالت إن . هم المشكلة، وحصرها في حدوده الفلسطينية اإلسرائيلية، وعدم إضفاء الطابع الديني عليهاتف

وأضافت . مشكلة الشرق األوسط مشكلة فلسطينية إسرائيلية، وليس يهودية إسالمية أو عربية إسرائيلية
وانتقدت ليفني . م بينهماأن المشكلة يمكن حلها عبر جلوس الطرفين إلى طاولة الحوار والتفاوض والتفاه

وعلى الرغم من أن مواقف ليفني فاجأت كثير . تصلب موقف الحكومة اإلسرائيلية ما يخص االستيطان
من الحاضرين، فإن متابعين اعتبروا أن مرونة المواقف التي عبرت عنها ليفني في طنجة ناتجة عن 

 .عدم وجود ليفني في الحكومة
المنظم للمنتدى، دافع عن حضور ليفني الذي " أماديوس"ي باسم معهد وكان علي بنجلون، الناطق الرسم

أثار احتجاجا لدى بعض األوساط السياسية والحقوقية المغربية، وقال في تصريحات صحافية إنه تمت 
" تسوية األزمات"دعوة ليفني لحضور المنتدى من أجل إلقاء مداخلة في جلسة عمل خصصت لمحور 

لم يبق لها دور في "وبرر بنجلون حضور ليفني كذلك، بأنه . شرق األوسطوالتي ستتناول قضية ال
 .على حد تعبيره" السياسة اإلسرائيلية، والسلطة التنفيذية منها على الخصوص

  21/11/2009الشرق األوسط، 
  

  تظاهرة احتجاج على وجود ليفني في طنجة .47
أول من أمس في طنجة شمال تظاهر عشرات األشخاص بينهم إسالميون، مساء :  أ ف ب-المغرب 

المعارض، وزيرة الخارجية االسرائيلية السابقة " كديما"المغرب، احتجاجاً على وجود زعيمة حزب 
  .تسيبي ليفني في منتدى دولي تنظمه مؤسسة مغربية
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، وهيئة العمل الوطني لدعم الشعب الفلسطيني 250ودان المتظاهرون الذين قدرت الشرطة عددهم بـ 
قاتلة "في االراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفوا ليفني بأنها " إسرائيل"كثر من ألف، سياسة والعراق بأ

  ".وارهابية ارتكبت جرائم في غزة
  21/11/2009الحياة، 

  
  بالتخلي عن توسيع المستوطنات"إسرائيل"طالب  يالرئيس البرازيلي .48

، "إسـرائيل "لويس ايناسيو لوال دا سيلفا      دعا الرئيس البرازيلي    :  وكاالت - البرازيل، سالفادور دي بايا     
وأوضح دا سيلفا عقب لقـاء مـع        . أمس، إلى وقف توسيع المستوطنات على األراضي الفلسطينية فوراً        

يجب تجميد توسيع المستوطنات    "الرئيس محمود عباس في مدينة سالفادور دي بايا الشمالية الشرقية، أنه            
د الدولة الفلسطينية المقبلة، ويجب توفير حرية التنقـل فـي           ويجب الحفاظ على حدو   . في الضفة الغربية  
  ".األراضي المحتلة

عملية السالم يمكن ان تستفيد من مساهمة دول اخرى غير تلك التي تشارك             "وقال الرئيس البرازيلي إن     
وأعربت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان صدر قبل ساعات من اجتماع           . في جهود المفاوضات  " عادة
ـ          ع  منـزل فـي القـدس وطالبـت         900باس مع نظيره البرازيلي عن قلقها العميق إزاء البناء المزمع ل
  .بتحسين األوضاع السياسية للتوصل إلى سالم" إسرائيل"

21/11/2009األيام، فلسطين،   
  

  لكسر الحصار " غزة نحو الحرية"ائتالف دولي من ناشطي السالم في مسيرة  .49
 ناشـطون يونـانيون     ، أن أثينا من   شادي األيوبي   نقالً عن مراسلها    20/11/2009نت،  .الجزيرة ذكرت
 التحضير لمسيرة عالمية يقوم بها مئات المتطوعين من عدة دول عربية وأوروبية لفك               قد أعلنوا  وعرب

  . الحصار عن قطاع غزة بمشاركة شخصيات عالمية معروفة
في أثينا، أن الحملة تهدف إلى تجميع أكبر        وأوضح المتحدثون في الندوة التي عقدت مساء أمس الخميس          

عدد ممكن من النشطاء والمتطوعين من جميع أنحاء العالم الذين سيقومون بضغوطات وتحركات واسعة              
  .للمطالبة بفك هذا الحصار

نـسق  الم ، أن  مينـا العريبـي     نقال عن مراسلها   واشنطن من    21/11/2009الشرق األوسط،    وأضافت
ـ  قال  تيلور اداإلعالمي للمسيرة، بر   هناك مسؤولية على شعوب العالم كله للتحـرك        ": "الشرق األوسط " ل

لرفع هذا الحصار، ولكن هناك مسؤولية خاصة على عاتق األميركيين إذ إن أموالنا هـي التـي تمـول                   
 ورغم حساسية القضية، أكد تيلور، أن الـدوافع       . "إسرائيل"القابلية اإلسرائيلية وسياسة بلدنا تسمح بتوسع       

نحن ندعم حقوق اإلنسان، ال نتحدث عن حل الـدولتين أو           ": وراء المسيرة إنسانية وليست سياسية، قائال     
  . "مسيرة السالم، بل نركز على أن القضية إنسانية

نحن على اتصال بحماس من     ":  وأضاف ."الحصار على غزة غير عادل وعلينا التحرك لكسره       ": وأضاف
ن نجاح المسيرة، وهي السلطة الحاكمة في غزة، لكن نحـن ال نتخـذ              خالل رفاقنا في فلسطين للتأكد م     

  ."موقفا مؤيدا لطرف على آخر، نحن نؤيد السالم
   

  في البحار العربية" إسرائيل"الناتو يغطي قرصنة  .50
في الواليات المتحدة بارتياح كبير خبـر       " اإلسرائيلي"استقبلت منظمات اللوبي    :  حنان البدري  -واشنطن  

، في إطار ما يطلـق      )الناتو(إلى قوات حلف شمال األطلسي      " إسرائيلية"رسمي لسفينة حربية    االنضمام ال 
ـ         "بقوة مكافحة اإلرهاب  "عليه   التـي  " إسـرائيل "، وهي الخطوة التي وصفت بأنها تأتي كترضية مقبولة ل

، كما أنها    التي ألغت مناورات عسكرية كان مقرراً سلفاً أن تشارك فيها          ،واجهت صفعة مؤخراً من تركيا    
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على أي عمل يقوم    " شرعية"سباغ  إبالحلف، و " إسرائيل"تعد خطوة غير مسبوقة من شأنها تعزيز عالقات         
من المرور أو تهريـب     " فرص اإلرهابيين "وتدمير  " مكافحة اإلرهاب " مع الحلفاء الغربيين في      ،به الكيان 

 حماية أمن صناعة النقل البحري في       لىإأسلحة دمار شامل أو أية مكونات محتملة لهذه األسلحة، إضافة           
  .محيط البحر المتوسط وغيره مستقبالً

21/11/2009الخليج،   
  

  تحرك شعبي في بريطانيا لفرض مقاطعة على بضائع المستعمرات": فايننشال تايمز" .51
يسعى ناشطون بريطانيون مؤيدون للقضية الفلسطينية إلقناع المخازن الكبرى في المملكة المتحدة بفرض             

  .في األراضي الفلسطينية المحتلة" اإلسرائيلية"اطعة على منتجات المستعمرات مق
، أمس، إلى أن هؤالء الناشطين أكدوا أن حملتهم لمقاطعـة منتجـات             "فايننشال تايمز "وأشارت صحيفة   

المستعمرات وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات ضدها حشدت التأييد الشعبي المطلوب بـسبب             
 ونسبت الصحيفة إلى بيتي هنتـر        .كانون الثاني الماضي  /على قطاع غزة في يناير    " السرائيليا"العدوان  

األمينة العامة لحملة التضامن مع فلسطين قولها إن الناس في بريطانيا يبحثون عن طرق إلظهار رفضهم                
" سـينزبيري "و" تيسكو"لمنتجات المستعمرات، وأجرت منظمتها محادثات مع سلسلة المخازن البريطانية          

  .إلقناعها بالتوقف عن بيع منتجات من المستعمرات
ال تـزال بعيـدة عـن       "وعلى الرغم من موجة االنتقادات األخيرة       " إسرائيل"إن  " فايننشال تايمز " وقالت  

عزلها دولياً، واستمرت في التمتع بإقامة عالقات اقتصادية وسياسية قوية مع الواليات المتحـدة وبلـدان                
  ".روبي أكبر شركائها التجارييناالتحاد األو

21/11/2009الخليج،   
  

  تغيير برنامجه السياسي» أبو مازن«المفاوضات فشلت وعلى : مروان البرغوثي .52
، أمين سر الحركة في الضفة الغربية »فتح«دعا عضو اللجنة المركزية لحركة :  محمد يونس–رام اهللا 

الى تغيير برنامجه القائم على ) ابو مازن (النائب األسير مروان البرغوثي الرئيس محمود عباس
المزاوجة الخالقة بين المفاوضات «المفاوضات لوحدها ألنها وصلت الى طريق مسدود، داعياً الى 

وطالب  .كما دعا الى إطالق حملة شعبية واسعة لوقف االستيطان وتهويد القدس. »والمقاومة المشروعة
االسرائيلي » هداريم«يه الياس صباغ في زنزانته في سجن البرغوثي في مقابلة أجريت معه عبر محام

بقيادة عباس » فتح«حيث يقضي حكماً بالسجن المؤبد، بعقد لقاء فوري بين اللجنة المركزية لحركة 
بقيادة خالد مشعل إلنهاء االنقسام، مؤكداً وجود اساس سياسي إلنهاء » حماس«والمكتب السياسي لحركة 

اذا كان مصير القدس واألرض والشعب ال يجمع «: وتساءل. »كارثة وطنية«انه هذا االنقسام الذي قال 
  .»فتح وحماس والفصائل، فما الذي يجمعهم؟

  :وفي ما يأتي نص المقابلة
  هل ترى ان طريق المفاوضات فشل في تحقيق الدولة المستقلة، وما هو البديل للمفاوضات برأيكم؟> 
لقد دعونا دوماً للمزاوجة . قط كطريق لتحقيق الدولة المستقلة الذي فشل هو االرتهان للمفاوضات ف-

وثيقة الوفاق «الخالقة والواعية بين المفاوضات والمقاومة المشروعة كما جاء في وثيقة األسرى 
ومن كان يعتقد ان هذا االحتالل سيرحل بمفاوضات غير متكافئة في فنادق سبع نجوم مخطئ . »الوطني

وانا ادعو الرئيس وقيادة منظمة . إسناد المفاوضات بفعل مقاوم على األرضتماماً، ودوماً مطلوب 
التحرير الفلسطينية والفصائل إلطالق أوسع حركة شعبية جماهيرية لوقف االستيطان ووقف تهويد القدس 
. وإنهاء االحتالل ألنه ال جدوى من الرهان على المفاوضات في ظل غياب الشريك االسرائيلي للسالم

) فريدريك(الذي أنهى االستعمار الفرنسي للجزائر، وال ) الجنرال شارل ديغول(جد في اسرائيل فال يو
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والشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ مئة عام . دكليرك الذي أنهى التمييز العنصري في جنوب افريقيا
وصمد في وجه أشرس غزو عرفه التاريخ المعاصر وصنع أطول ثورة في التاريخ الحديث وأهم 
انتفاضتين، قادر على الصمود والثبات والدفاع عن حقوقه الوطنية، وقادر على مقاومة االحتالل وإنجاز 

ومن يعتقد ان الشعب الفلسطيني تعب او يئس فهو واهم، فالشعوب ال تتخلى . حريته وعودته واستقالله
ذا يزيدها ايماناً بأهدافها عن حقوقها الوطنية وعن حريتها بسبب المعاناة والعذابات والتضحيات، بل ان ه

الوطنية، والبديل لطريق المفاوضات المسدود هو الوحدة الوطنية والمصالحة وإعادة االعتبار لمقاومة 
الشعب الفلسطيني االحتالل الى جانب العمل السياسي والتفاوضي والنضال الشعبي والجماهيري، ألن 

  .الحياة كفاح ونضال ومقاومة وليس مفاوضات فقط
  لدى الفلسطينيين؟» مقبوالً«ل ترون ان الدولة ثنائية القومية تعتبر خياراً ه> 
 يجب التمسك بحق شعبنا المقدس في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس -

خيار حل . ، وتحرير جميع األسرى والمعتقلين194الشرقية، وبحق الالجئين بالعودة طبقاً للقرار 
ولتين ال زال يحظى بإجماع دولي، وعلينا اال نفرط في هذه الفرصة التاريخية إلنجاز الدولة من خالل الد

إنجاز المصالحة، وإنجاز الوحدة الوطنية، ومواصلة النضال إلنجاز الحقوق الوطنية، والعمل على 
ار الهاي في غولدستون وفي استخدام قر) ريتشارد(محاصرة اسرائيل من خالل االستمرار في تقرير 

شأن الجدار، والتحرك دولياً لعزل اسرائيل، وفي الصمود والثبات على األرض، وإطالق أوسع حركة 
  .شعبية وجماهيرية لمواجهة االستيطان واالحتالل والتهويد والحصار

  ام؟هل ترون أن هناك اتفاقاً واقعياً ممكن التطبيق إلنهاء االنقسام، وماذا تقترحون للخروج من االنقس> 
 االنقسام كارثة وطنية وألحق ضرراً كبيراً بنضالنا ومكتسباتنا الوطنية وأساء الى صورة الفلسطيني -

في العالم، وإنهاء االنقسام واجب وطني مقدس، وواجب ديني وقومي وأخالقي، وواجب للمصلحة 
 خطاب ابو مازن ونقاطه وأعتقد ان هناك أساساً سياسياً متيناً يمكن االستناد اليه بعد. الوطنية العليا

واذا كان مصير القدس واألرض والشعب ال يجمع فتح وحماس والفصائل، فما الذي يجمعهم؟ . الثماني
ان أقصر الطرق إلنهاء االنقسام هو عقد لقاء فوري بين اللجنة المركزية لحركة فتح والمكتب السياسي 

بين قادة جميع الفصائل، وال مبرر للتأجيل لحماس بحضور األخ ابو مازن واألخ خالد مشعل يعقبه لقاء 
أو للتأخير في توقيع اتفاق المصالحة من حركة حماس، وأدعوها الى التسريع في إنجاز المصالحة 
الوطنية لتعزيز الجبهة الداخلية وإعادة الوحدة للوطن والشعب والسلطة والقيادة لمواجهة التحديات 

  .ق الوطنيوأدعو الى العودة لوثيقة الوفا. الكبرى
هل تؤيد إجراء انتخابات في الضفة وحدها، في حال تعذر إجرائها في الضفة والقطاع بسبب منع > 

  حماس؟
 االنتخابات التشريعية والرئاسية يجب ان تجرى في الوقت نفسه في الضفة والقطاع والقدس، وفي ظل -

قسام ولن يخدم المصالح الوطنية المصالحة والوفاق الوطني، وأي محاولة النتخابات جزئية سيعزز االن
  .العليا للشعب الفلسطيني

في حال إجراء االنتخابات العام المقبل، هل تنوي الترشح لها وخوضها، وماذا لو كان هناك مرشح > 
  ؟»فتح«آخر من حركة 

  عندما تتم المصالحة الوطنية وتجرى االنتخابات في الضفة والقطاع والقدس، فسأتخذ القرار المناسب،-
وانا على ثقة ان فتح ستختار المرشح الذي يحظى بثقة الشعب الفلسطيني ويستطيع توحيد هذا الشعب 

  .وقيادته نحو الحرية والعودة واالستقالل
هل تؤيد موقف الرئيس ابو مازن الذي أعلنه أخيراً بعدم ترشيح نفسه، وهل تؤيد الشروط التي > 

  وضعها للعودة الى المفاوضات؟
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قرار األخ ابو مازن وأحترم رغبته وأثق بموقفه الوطني الرافض الضغوط األميركية  أنا احترم -
واالسرائيلية، وأدعم بقوة نقاطه الثماني، وأشكره على شجاعته وصدقه وإعالنه فشل المفاوضات 
ووصولها الى طريق مسدود، وأدعوه الى االعتماد على الشعب الفلسطيني العظيم واالستعانة به لمواجهة 

  . االسرائيلي، وأنا على ثقة ان لدى شعبنا مخزوناً نضالياً ال ينضب-موقف االميركي ال
  هل تدعم عدم ترشح ابو مازن لوالية ثانية؟> 
 في النهاية القرار يعود لألخ أبو مازن، ولم يطالبه احد بالتخلي او عدم الترشح، لكن يحتاج األخ ابو -

ابات السابقة على أساسه ألن هذا البرنامج القائم على مازن الى تغيير برنامجه الذي خاض االنتخ
إن احداً لم يناقش ابو مازن في مؤتمر فتح السادس وليست . المفاوضات فقط وصل الى طريق مسدود

  .لديه مشكلة داخلية في هذا الشأن
 مستوى كيف ترى دور اللجنة المركزية الجديدة في إعادة بناء فتح، وهل ترى ان هذا الدور يرقى الى> 

  التحديات؟
 حتى اآلن تناقش اللجنة المركزية البرامج والخطط وإعداد الطواقم للمفوضيات ودوائر العمل، واتخذت -

وآمل بأن تنجز اللجنة المركزية ما عليها من واجبات . قراراً بالتوقيع على الوثيقة المصرية للمصالحة
ت إسهاماً في خطة عمل للمركزية والحركة ارسلت رسالة ألفكار ومقترحا. بهمة ونشاط وحيوية أكبر

للسنوات المقبلة، ونوقشت في المركزية، وأمل بأن تدرك المركزية والثوري أن آماالً كبيرة معلقة عليهم، 
وأن من الضروري العمل فوراً لمواجهة أول وأهم التحديات وهو مواجهة كارثة تهويد القدس 

، وان تضاعف الجهد إلنجاز المصالحة الوطنية باعتبار ان واالستيطان والحصار والتجويع واالعتقاالت
  .الوحدة الوطنية هي قانون االنتصار لحركات التحرر الوطني وللشعوب المقهورة

كيف ترى تهديد الرئيس بعدم ترشيح نفسه لوالية ثانية، وهل هناك بديل، وهل يجب ان يكون البديل > 
  قلة؟من اللجنة المركزية ام يمكن دعم شخصية مست

 ان موقف الرئيس ابو مازن موجه بالدرجة األولى للموقف االميركي المنحاز السرائيل، وكذلك -
ابو مازن يحظى . احتجاج على فشل المفاوضات، خصوصاً في ظل حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل

حتى إجراء بثقة حركة فتح، كما انه ال توجد انتخابات قبل المصالحة، وسيبقى ابو مازن في منصبه 
والحقيقة ان هنالك مأزقاً في المفاوضات التي وصلت . االنتخابات المقبلة، وسيتقرر كل شيء في حينه

الى طريق مسدود في ظل تصاعد االستيطان وتهويد القدس، وحركة فتح أعلنت ان ابو مازن هو 
  .مرشحها لالنتخابات المقبلة

  ادل مع الجندي االسرائيلي غلعاد شاليت؟هل لديكم أي معلومات او تعقييب على صفقة التب> 
 نشد على ايدي المفاوضين على التبادل وندعوهم الى التمسك بالقائمة التي قُدمت، وندعو السلطة -

الوطنية لمساندة مطالب الفصائل اآلسرة للجندي ألن نجاح صفقة التبادل هو انتصار للشعب الفلسطيني، 
 عن آالف األسرى، وتحديداً من الذين تتهمهم اسرائيل بقتل خصوصاً ان المفاوضات فشلت في اإلفراج

لذلك هناك من . كما ان هنالك مئات األسرى قفز عنهم اتفاق اوسلو، ونسيهم المفاوضون. اسرائيليين
يقضي عامه الثاني والثالثين في سجون االحتالل أمثال فخري ونائل البرغوثي وعثمان مصلح وكريم 

نأسف ألن قضية األسرى تغيب عن .  عاما20ً أسيراً قضوا أكثر من 115 يونس وأكرم منصور، وهناك
الخطاب السياسي واإلعالمي الرسمي الفلسطيني، وهناك تقصير في قضية األسرى من منظمة التحرير 

  .والسلطة والحكومة والفصائل، وما يزيد من معاناة األسرى هو حال االنقسام ايضاً
  21/11/2009الحياة، 
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  ! أم إنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني؟"فتحإنقاذ " .53
  عريب الرنتاوي

أضاء تقرير صدر مؤخرا عن مجموعة األزمات الدولية ، جوانب مختلفة لألزمة البنيوية التي تعيـشها                
فـاق  " إذ رأى في المؤتمر العام السادس األخير الذي عقدته الحركة ، ما              - التقرير   -حركة فتح ، وهو     

ن اعتقاده بأن الحركة لم تستنفد أدوارها التاريخية بعد ، الفتا إلى أنها تعـاني مـن               ، أعرب ع  " التوقعات
فقدان هوية واتجاه ، عارضا مجموعة من األسئلة االستراتيجية التي يتعين على فتح أن تجيب عليهـا ،                  

وحماس إلى  من بينها إعادة تعريف مشروعها الوطني وبناء تحالفاتها وتحديد عالقاتها بالسلطة والحكومة             
  .غير ما هنالك

إنقاذ فتح ، يحمل مجموعة من األفكار التـي تناولهـا مثقفـون             : التقرير الذي جاء تحت عنوان عام هو      
ومفكرون وسياسيون فلسطينيون بالجملة والمفرق ، مرارا وتكرارا ، من دون أن تشق أي منها طريقهـا   

عودة الحركة إلى المزاوجة بـين نـشاطها        الفلسطيني ، لعل أهمها ضرورة      " مؤسسات صنع القرار  "إلى  
أو (بأشكاله الشعبية والالعنفيـة     ) المقاوم(من جهة ونشاطها الكفاحي     ) التفاوضي(السياسي والدبلوماسي   

من جهة ثانية ، حتى وإن أغضب هذا التوجـه          ) حتى تلك التي تقع في منزلة وسط بين العنف والالعنف         
أكبـر  " لشعبية الحركة ونفوذها  "تقرير على ما يبدو يقيمون وزنا       الواليات المتحدة وأوروبا ، فواضعو ال     

  .األوروبي ـ األمريكي عليها" الزعل"من االهتمام الذي يولونه لدرجة الرضا أو 
قيمة هذا التقرير ال تكمن في مضمونه أو في هوية الجهة التي أعدته فحسب ، بل وفي توقيته أساسـا ،                     

تكشّف عن وجود تيارات ومدارس     " الخطوة الفلسطينية التالية  "يام حول   فالجدل المحتدم داخل فتح هذه األ     
، وظهر إلى السطح ، عدة خيارات وسيناريوهات تنتظر كفاح الشعب الفلسطيني فـي سـبيل اسـترداد                  
حريته واستقالله ، لعل أهمها على اإلطالق ذاك الذي يدعو إلطالق انتفاضة فلسطينية ثالثة ، أكثر شعبية                 

قل عسكرة وتسليحا ، انتفاضة تعيد انتاج تجربة بلعين ونعلين وتعميمها على مختف المنـاطق               ومدنية وأ 
  .الفلسطينية المحتلة

حسنا ..الرئيس عباس طالما سخر من صواريخ حماس العبثية ، ومساعدوه طالما جعلوا منها مادة للتندر              
  ق مسدود ، فماذا نحن فاعلون؟إلى طري" المفاوضات حياة"، ال بأس ، ولكن ها نحن نشهد وصول خيار 

بامتياز ، ولم تفض إلى أية نتيجة كما        " عبثية"إن كانت المفاوضات طوال األعوام الثمانية عشرة الماضية         
بـدورها  " عبثية"الصواريخ  "وإذا كانت   ...نفسه" المفاوضات حياة "وصاحب نظرية   " كبير المفاوضين "قال  

اع وفقا لهذه المدرسة ، فليدلنا األخوة األفاضل على طريـق           ولم تجلب إال الخراب المقيم في غزة والقط       
  .وتفتح أفقا أمام الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية؟" عذاب االحتالل األليم"تنجينا من 

في ظني أن اتجاها فلسطينيا عريضا ، خصوصا في الضفة الغربية ، آخذ في التبلور والتنامي ، يـدعو                   
ري العمل السياسي والمقاومة بأشكالها الشعبية والجماهيرية ، وبصورة تـستدعي           لمزاوجة خلّاقة بين خيا   

سيناريو االنتفاضة األولى ، وتتفادي المواجهات غير المحسوبة وعالية الكلفة التي صاحبت ا النتفاضـة               
ن من  واحد من على يمينه وثا    : الثانية ، وهذا التوجه على ما يثيره من جدل ، يجابه باعتراضين رئيسيين            

لن يروقهم أي فعل شعبي فلسطيني قد يعطل        " بناء الدولة تحت االحتالل   "على يساره ، فأصحاب مدرسة      
أو من تبقى منهم ممن استبدلوا نظريـة        " الفوق ثورية "طريقهم أو يعرقل مسعاهم ، وأصحاب الشعارات        

  .ك، لن يعجبهم هذا التوجه كذل" أطلق صاروخك وأمشي"بنظرية " قل كلمتك وامشي"
لكن وحتى ال يظل مستقبل الشعب الفلسطيني نهبا لتجاذبات من هذا النوع ، فإن المطلوب اليوم أكثر من                  

نظرية "أي وقت مضى ، ومن حركة فتح بالذات ، وفي الضفة الغربية على وجه الخصوص ، أن تطور                   
ع وطني خلف المشروع    تستلهم واقع الضفة الغربية ومعطياته وشروطه وتكون كفيلة ببناء إجما         " للمقاومة

  .الوطني الفلسطيني
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مثل هذا التوجه ، ليس كفيال بمعالجة استعصاء عملية السالم ومأزق المفاوضـات وأزمـة المـشروع                 
الوطني الفلسطيني فحسب ، بل وهو الطريق الوحيد ، أو االختبار األخير لقدرة الحركة علـى اسـترداد                  

 هـذا إن بقـي للحركـة دور         - لتقرير مجموعة األزمات      وفقا -روحها واستنفاد ما تبقى لها من أدوار        
  .تضطلع به ، خارج نطاق السلطة وهوامش عملية السالم وحواف المفاوضات

  21/11/2009الدستور، 
  

 فتح وظاهرة االنفصام السياسي الفلسطيني .54
  نقوال ناصر

قول، قد وجد في انعقاد إن الفصام السياسي الفلسطيني بين القول وبين الفعل، ال بل أيضا بين القول وال
المؤتمر العام السادس لحركة فتح مناسبة لالطالع على نماذج صارخة له، لم يكن آخرها التصريح الذي 

القطرية رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية » الجزيرة«أدلى به إلى فضائية 
وكان .رائيلي باسم منظمة التحرير ال باسم فتحصائب عريقات، عندما قال إنه يفاوض دولة االحتالل اإلس

عريقات يعلق على مدى التزامه بالبرنامج السياسي للحركة الذي أقره المؤتمر، ليؤكد التزامه به بصفته 
عضوا في اللجنة المركزية الجديدة للحركة التي انتخبها المؤتمر، وليؤكد في الوقت نفسه التزامه بنقيضه 

ة التحرير، ليوحي بأن فتح غير ملزمة باتفاقيات أوسلو الموقعة بين المنظمة بصفته الرسمية في منظم
وبين دولة االحتالل اإلسرائيلي، متناسيا مطالبة فتح المتكررة لخصومها السياسيين في حركة حماس 
بضرورة االلتزام بهذه االتفاقيات كشرط مسبق إلنجاح الحوار الوطني وتفعيل منظمة التحرير وتأليف 

ة توافق وطني، ومتجاهال قبل ذلك الحقيقة التاريخية بأن قادة فتح هم الذين فاوضوا على تلك حكوم
 .االتفاقات ووقعوها باسم منظمة التحرير

وبالرغم مما تنطوي عليه . وهذا الفصام السياسي هو ظاهرة فلسطينية يتميز بها المفاوض الفلسطيني
بل إنه يقودها من ظلم للحركة بسبب التسرع في تعميم حقيقة أن هذا المفاوض ال ينتسب إلى فتح فقط 

فصامه على حركة ال يمكن ألي تقويم موضوعي تاريخي أن يصم األغلبية الساحقة من قواعدها بفصام 
سياسي مماثل، فإن المؤتمر السادس للحركة لم يتمكن من نفي هذا التجني على الحركة بوضع خط 

 .»باسم منظمة التحرير« قادتها فاصل قاطع بين فتح وبين من يفاوض من
وليتأكد استمرار الخلط بين فتح وبين المنظمة ولتظل حقيقة المواقف مغيبة بينهما، أكد رئيس الحركة 
محمود عباس في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد أول اجتماع للجنتها المركزية الجديدة نهاية األسبوع 

 . »المشروع الوطني تحت راية منظمة التحرير«الماضي على أن فتح ستواصل دورها في حماية 
لقد صادق المؤتمر العام السادس لحركة التحرير الوطني الفلسطيني يوم السبت الماضي على البرنامج 

الذي، على سبيل المثال، نص على رفض قاطع لمشاريع الدولة الفلسطينية المؤقتة في » فتح«السياسي لـ
» بالمطلق«لمؤتمر الصحفي نفسه شدد عباس على رفض الحركة ، وفي ا1967األراضي المحتلة عام 

لهذه المشاريع، لكنه، بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كما يبدو، جدد مطالبة دولة االحتالل 
التي تنص في مرحلتها الثانية على إقامة دولة فلسطينية انتقالية » خريطة الطريق«اإلسرائيلي بتنفيذ 

 !حدود بانتظار التوصل عبر التفاوض إلى اتفاق على قضايا الوضع النهائي في مرحلتها الثالثةمؤقتة بال 
لقضية الالجئين وفق قرار الجمعية » حل عادل«وقد دعا عباس في ذات المؤتمر، كمثال آخر، إلى 

وض لقضيتهم بالتفا» متفق عليه«، وكثيرا ما كرر الدعوة قبل ذلك إلى حل 194العامة لألمم المتحدة رقم 
مستندا إلى مبادرة السالم العربية، ويفهم من دعوته المتكررة هذه أنه كان يتحدث باسم المنظمة، ألنه لو 

العمل الدؤوب لتحقيق «كان يتحدث باسم فتح لدعا مع البرنامج السياسي الذي أقره مؤتمرها السادس إلى 
 إلى التفاوض على حل متفق عليه مع دولة ال» حق الالجئين في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات

 .»عادلة«االحتالل لقضيتهم من المؤكد أن نتيجة التفاوض عليه لن تكون 
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وفي هذا السياق فإن اقتصار تمثيل الالجئين الفلسطينيين في الخارج، وتعدادهم يزيد على تعداد مواطنيهم 
ة للحركة هو مؤشر لم يحظ حتى اآلن في الوطن المحتل، على عضو واحد في اللجنة المركزية الجديد

بما يستحقه من اهتمام، لكنه كان على كل حال مؤشرا إلى االنفصام السياسي ليس بين القول والقول فقط 
بل بين الفعل السياسي وبين قول عضو آخر في اللجنة المركزية الجديدة، هو نبيل شعث، إن البرنامج 

شعبنا في كل مكان سواء في األرض المحتلة أو داخل فلسطين ال يستثني أبناء «السياسي المقر للحركة 
 !» أو في الشتات1948التاريخية عام 

األهداف والمبادئ واألساليب «صحيح أن البرنامج السياسي المقر في المؤتمر السادس أكد بأن 
 - ركة  فهذا خطاب الح-» المنصوص عليها في الباب األول من النظام األساسي منطلق أساسي لحركتنا

 وهذا خطاب المنظمة -» خطاب السيد الرئيس محمود عباس عند افتتاح المؤتمر«لكن البرنامج اعتبر 
 مرجعية له أيضا تتناقض مع هذا التأكيد، ناهيك عن إشارة الخطاب المشار إليه -وسلطة الحكم الذاتي 

إلى الوضع الراهن كجزء مشرف من تاريخ الحركة قبل أن يخلص » الكفاح المسلح«إلى المقاومة و
الوطنية من جانب » الثوابت«والبرنامج ال يخلو من تناقضات أخرى تقر . »اإلرهاب«للحركة الذي ينبذ 

الذي يقوده » المشروع الوطني«وتجمد العمل بها عمليا من جانب آخر بإقرار االلتزام باستحقاقات 
ك فإن المؤتمر السادس وقع في ومع ذل.المفاوض الفلسطيني في الحركة وفي المنظمة على حد سواء

الفصام السياسي بين برنامجه السياسي، على عالته، وبين الفريق السياسي الذي اختاره لقيادة الحركة، 
بل هي الوجوه القديمة نفسها المعروفة منذ توقيع » جديدة«فهذا الفريق في اللجنة المركزية ليس وجوها 

فأصغرهم في » شابا«، وهو ليس فريقا )1993نطن عام إعالن المبادئ في واش(اتفاق أوسلو األول 
سياسي بل هو الفريق » تجديد«الخمسينيات من العمر، أطال اهللا في أعمارهم جميعا، وهو ليس فريق 

التفاقيات أوسلو القديمة، فمنه دبلوماسيان عريقان كانا يسوقان هذه االتفاقيات دوليا، ومنه، » التنفيذي«
لالستمرار في القيادة، أربعة قادة أمنيين وفروا الحماية لهذه » يحالفه الحظ«ي لم كما قال أحمد قريع الذ

لها، وقس على ذلك، » الشريك اإلسرائيلي«االتفاقيات ضد معارضيها الفلسطينيين ال ضد انتهاكات 
 .»باسم منظمة التحرير«ناهيك عن عباس مهندسها والموقع عليها 
 قائما في الهوة الواسعة بين أي برنامح سياسي يقره أي مؤتمر غير أن الفصام السياسي األهم سيظل

للحركة وبين البرنامج الذي تنفذه قيادتها طالما ظلت قيادتها تقود سلطة الحكم الذاتي وتلتزم باالتفاقيات 
التي وقعتها منظمة التحرير مع دولة االحتالل اإلسرائيلي والتي بموجبها أقيمت هذه السلطة، تماما مثلما 
كان االنفصام بين ميثاق الحركة ونظامها وبرنامجها وبين هذه القيادة طوال العشرين عاما المنصرمة، 
وهو االنفصام الذي منع هذه القيادة من تقديم أي تقرير عن أدائها طوال العقدين الماضيين من الزمن إلى 

كان األمل أن . مؤتمر جديدالمؤتمر السادس والذي سيمنعها بالمثل من تقديم أي تقرير مماثل في أي 
ينهي المؤتمر السادس الذي طال انتظاره للحركة هذا الخلط بين فتح وبين منظمة التحرير، وهذا الفصام 
بين القول وبين الفعل، وبين القول والقول، وأن ينهي ظاهرة جيل من القيادة يتحدث بلسانين، لسان 

تحت االحتالل والحصار ولسان آخر للمانحين للقواعد الحركية وهي جزء قيادي من الشعب الرازح 
الدوليين، جيل بوجهين يذكر بقصة دكتور جاكل ومستر هايد في األدب اإلنجليزي، لكن المؤتمر لألسف 

  .انتهى إلى وضع تالميذ هذا الجيل في موقع القيادة
  21/11/2009الوطن، قطر، 

  
  مالحظات على هامش إعالن أبو مازن .55

  هاني المصري
 لجنة االنتخابات المركزية عن عدم قدرتها على تطبيق المرسوم الرئاسي بإجراء االنتخابـات              بعد إعالن 

التشريعية والرئاسية في موعدها، اعتبر الكثيرون أن هذا اإلعالن يجعل الرئيس أبو مازن في حل مـن                 
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ذر إجرائها يـضع    فإعالن لجنة االنتخابات عن تع    . تنفيذ رغبته بعدم الترشح لالنتخابات الرئاسية القادمة      
  .الكرة في ملعب الرئيس ابو مازن الذي يستطيع أن يقرر تأجيل االنتخابات أو عقدها في موعدها

ابو مازن اختار إحالة األمر الى المجلس المركزي لمنظمة التحرير مع أن عدم المسارعة في البت بذلك                 
 من الرئيس أن يترشح أو ال يترشح، بـل          اعتبر قبوالً ضمنياً بتأجيل االنتخابات، وبالتالي لم يعد مطلوباً        

إنه سيبقى رئيساً حتى الرابع والعشرين من كانون ثاني القادم، والكرة اآلن أصبحت فـي يـد المجلـس                   
ف الذي بمقدوره التمديد للرئيس أو الموافقة على اسـتمرار عملـه حتـى إجـراء                .ت.المركزي لـ م  

هناك في القانون فرقاً ما بين المدة القانونية والواليـة          وهذا ممكن ألن    . االنتخابات أو تعيين رئيس جديد    
وعلى خلفية هذا الفرق ال يستطيع الجندي المكلف بحراسة نقطة عسكرية أو مدنية أن يغادرها،               . القانونية

حتى بعد انتهاء فترة مناوبته، ألن القانون يلزمه بالمكوث في مناوبته لحين مجـيء جنـدي آخـر، وإذا                   
للمحاكمة العسكرية، واذا كان الجندي ممنوعاً ان يترك مناوبته قبل مجيء من يخلفه             خالف ذلك يتعرض    

  .فاألولى ان هذا ينطبق على الرئيس
ومن أجل عدم نشوء فراغ قانوني ودستوري نص القانون األساسي على أن المجلس التشريعي ال تنتهي                

وما ينطبق على المجلس التـشريعي      . خرواليته القانونية إال عندما يسلم مهامه لمجلس تشريعي منتخب آ         
ينطبق بالقياس على الرئيس، ألن روح القانون والسوابق القانونية في التاريخ، ومنطق األشياء، يـرفض               

فالطبيعـة تكـره    . إحداث فراغ دستوري، فهناك شيء اسمه شرعية األمر الواقع وضرورة االستمرارية          
 الواقع أو الى ظروف قـاهرة تكـون شـرعية مؤقتـة             صحيح أن الشرعية التي تستند الى قوة      . الفراغ

وضعيفة، ومن السهل الطعن بها، ولكنها أفضل من إجراء انتخابات ال تشمل القطاع وبدون وفاق وطني،                
ومن الفراغ الذي سيؤدي الى نتائج كارثية تمس بالمصلحة الوطنية العليا التي تسمو على كـل شـيء،                  

  ".المفاسد أولى من جلب المنافعدرء "و" فالضرورات تبيح المحظورات"
وفي يد حركة حماس، التي بمقدورها أن توقع على الورقة المصرية، والتي تتضمن تأجيل االنتخابـات                

، وهي ستجري حينها، اذا سمحت باجرائها اسرائيل، في ظل وفاق وطنـي، ويمكـن               28/6/2010الى  
لك ممكن من خالل دعوة المجلس التشريعي       االتفاق في حينه على كيفية إخراج المسألة بشكل قانوني، وذ         

  .لالنعقاد وإصدار قانون بتأجيل االنتخابات أو تعديل القانون بما يسمح بتأجيل االنتخابات
ابو مازن ال يزال عند رغبته بعدم الترشح، رغم تأجيل االنتخابات، وصرح في مقابلة مـع التلفزيـون                  

 اذيعت، مساء الخمـيس     BBCبلة اخرى مع فضائية     المصري اذيعت، مساء يوم الثالثاء الماضي، ومقا      
الماضي، بأنه يدرس التنحي من منصبه كرئيس للسلطة ومن كافة مناصبه األخـرى واعتـزال العمـل                 

لقد قال انه ليس هناك ضرورة لوجوده على رأس السلطة ما لم يكن هناك              . السياسي قبل عقد االنتخابات   
ي واضح وقاطع، لن أترشح ألي انتخابات قادمة، وقال إنـه           قرار: ما يخدم القضية الفلسطينية، وأضاف    

وأضاف . طلب من اللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن يبحثوا عن بديل له              
  .أنا شخص عنيد ولن يتغير قراري تحت أي ضغط: أيضاً

لتي دفعته التخاذه، وأصبح لديه شيء      إذا انتهت الدوافع ا   : إذاً الرئيس مصمم على موقفه، إال كما أضاف       
يمكن أن يقدمه لشعبه، وال يبدو ان هناك ما يكفي لكي يبقى في موقعه رغم مرور اسابيع على اعـالن                    

  .رغبته بعدم الترشح
إن تكرار الموقف بوضوح أكبر واإلصرار عليه، رغم الضغوط الشعبية والسياسية الفلسطينية والعربيـة              

  .على محمل الجد، حتى ال يفاجأ الجميع باستقالة لم يتم االستعداد لهاوالدولية، يجب أن يؤخذ 
فإذا لم يحصل الرئيس على إنجاز سياسي جوهري وحاسم من الواليات المتحدة األميركيـة وإسـرائيل                
يتجاوز خطوات بناء الثقة مثل إزالة بعض الحواجز وإطالق سراح بعض المعتقلين الذين أنهوا معظـم                

تعلق بتحديد واضح لمرجعية عملية السالم وتجميد االستيطان تجميداً تاماً، وتراجع رغم            محكومياتهم، وي 
ذلك عن عدم رغبته بعدم الترشح او االستقالة، سيقدم على انتحار سياسي، ومصداقيته ستتضرر كثيـراً،                
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ـ            . ومكانته السياسية والشعبية ستتراجع    داً وإذا حصل على انجاز سياسي سيعزز موقفه بـشكل كبيـر ج
  .ويواصل طريق المفاوضات من موقع قوي

لذا يجب االستعداد لكافة االحتماالت، وخصوصاً أن إقدام الواليات المتحدة األميركية على تغيير جوهري              
في سياستها إزاء إسرائيل، ليس أمراً مرجحاً، وفضالً عن أنه لن تكون له قيمة كبيرة وحاسـمة إذا لـم                    

فأي موقـف أميركـي أو ضـمانات        . ط جدي ومتواصل على إسرائيل    يترافق مع استعداد لممارسة ضغ    
أميركية إن لم ترافقها ضغوط وعقوبات سياسية واقتصادية وقانونية على إسرائيل ستكون مثل شيك بـال                

وواهم كل من يعتقد أن اإلدارة األميركية الحالية، وأية إدارة قادمة، يمكن أن تمـارس ضـغطاً                 . رصيد
ائيل، بدون أن تكون هناك أزمة كبيرة في المنطقة وضـغوط فلـسطينية وعربيـة               جدياً كافياً على إسر   

ودولية، ال يمكن أن تتوفر بدون جمع أوراق القوة الفلسطينية والعربية والدولية الى حـد كـاف لجعـل                   
ل اإلدارة األميركية تجري مقارنة ما بين الفوائد واألرباح التي تجنيها هي وإسرائيل من استمرار االحتال              

واالستيطان والعدوان اإلسرائيلي، والخسائر واألضرار الناجمة عنه، وعندما تصبح األربـاح تـساوي             
  .الخسائر أو تقل عنها عندها ستغير اإلدارة األميركية سياستها، وستسعى لتغيير السياسة اإلسرائيلية

 اسـتراتيجية جديـدة   إن الوصول الى هذا الوضع، بحاجة الى وقت وصبر ومثابرة، والى بلورة واعتماد        
فال يكفي مجرد تهديد بالتنحي أو الغضب وإنما نحن بحاجة الى عمل وكفاح طويل يـستند الـى                  . وبديلة

  .توحيد الشعب وقواه على أساس إعادة االعتبار للبرنامج الوطني
عة إن الرئيس من حقه وواجبه أن يستقيل إذا وجد أن الطريق الذي سار به لم ينجح، وإذا وصل الى قنا                   

  .بأنه ال توجد له فرصة كبيرة للنجاح مستقبالً
صحيح أن الرئيس بمقدوره أن يدعو الى طريق جديد ويسعى لقيادته، ولكنه ال يزال يؤكد باستمرار أنـه               
رجل سالم ومفاوضات وعمل ديبلوماسي، وأي طريق آخر ليس هو المناسب له، فهو لن يكون بعد هـذا          

  .قاومة، رجل يدعو ويستعد لقيادة الخيارات األخرىالتاريخ وفي ظل هذا العمر، رجل م
في هذا السياق، قام الرئيس أبو مازن بصرخته في محاولة أخيرة إلنقاذ طريق المفاوضات الذي آمن به                 

  .وسار فيه الى نهاية الشوط
 وإذا نجحت أو لم تنجح صرخة ابو مازن باختراق الطريق المسدود، على الفلسطينيين أن يبقوا مستعدين               

لكافة االحتماالت، وأن يفتحوا كافة الخيارات والبدائل بما فيها احتمال إقدام أبو مازن على عدم الترشـح                 
  .أو االستقالة

ابو مازن أعرب عن رغبته ومطالبه، وهذا أمر لن يطول الحسم به، فخالل عدة أسابيع أو عـدة أشـهر                   
لينا أن نكون مستعدين في كلتا الحـالتين،        فإما االستمرار أو االنسحاب؟ وع    : على األكثر يجب أن يختار    

وخصوصا أن مرحلة ما بعد ابو مازن، ستكون مرحلة مجابهة مع مد اليد للسالم، ولـيس كمـا كانـت                    
المرحلة السابقة، تعاوناً وتنسيقاً أمنياً وتنفيذ االلتزامات الفلسطينية من جانب واحد، بدون سالم وال التزام               

د ابو مازن لن يكون قادراً على قبول ما رفضه ياسر عرفات وابو مـازن  فأي رئيس بع. إسرائيلي مقابل 
وكل االحتماالت في هذه الحالة ستكون مفتوحة بما في ذلـك انهيـار             . وهذه ورقة قوية في يد ابو مازن      

  .السلطة
االمر الحاسم هو ليس بقاء الرئيس او عدمه على اهمية ذلك وانما ضرورة وضع استراتيجية جديدة بديلة                 
عن استراتيجية المفاوضات الثنائية التي استنفدت اغراضها وفشلت والحقت أضـراراً فادحـة بالقـضية     

  !!الفلسطينية 
  21/11/209موقع بدائل، 
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