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  34  :كاريكاتير
***  

  
   وتحذر من أي تصعيد إسرائيليالقسام تنفي وجود اتفاق مع الفصائل على وقف الصواريخ .1

اعته بعض وكاالت األنباء   نفت ما أذ    القسام كتائب، أن   غزة من،  22/11/2009صحيفة فلسطين،   ذكرت  
من أجـل الحفـاظ     ) إسرائيل(، حول وجود اتفاق بينها وبين الفصائل على وقف إطالق الصواريخ على             

  .على الجبهة الداخلية
ونفي أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب في حوار مع قناة الجزيرة القطرية صدور بيان عن كتائب القـسام،                  

مؤكدا على موقف القسام الثابت والقـائم علـى حـق المقاومـة             يتحدث حول وقف اطالق الصواريخ،      
  ".الفلسطينية في الرد على انتهاكات االحتالل

إن كتائب القسام لن تقف مكتوفة األيدي حيال التصعيد الصهيوني في القطاع، وأنها سـتدافع               " وأضافت  
  ".بكل ما أوتيت من قوة للتصدي ألي عدوان صهيوني جديد يستهدف القطاع

نحن ننفي نفيا قاطعا أن نكون قد أصـدرنا أي          "أبو عبيدة قال    أن   23/11/2009نت،  . الجزيرة افتوأض
بيان أو تصريح يشير إلى التوصل إلى اتفاق مع الفـصائل بـشأن وقـف الـصواريخ باتجـاه العـدو                     

 .، وأبدى أسفه ألن وسائل اإلعالم تعاملت مع القضية وكأن بيانا رسميا صدر بهـذا الـشأن                "الصهيوني
وأضاف أبو عبيدة أن الكتائب لديها موقع إلكتروني رسمي ينطق باسمها ولديها ناطق رسمي، ولم يصدر                

 ".نحن نستغرب أن يتداول هذا األمر باسم كتائب القسام، حتـى دون علمهـا           "وقال  . عنها مثل هذا البيان   
الفصائل بشأن وقف الصواريخ    وقال أبو عبيدة إن ما أشير إليه من قول وزير الداخلية إن هناك اتفاقا مع                

أمر خاص بالحكومة، ولكنه أوضح أن هناك توافقا بهذا الشأن وليس اتفاقا موقعا، وهو توافـق ضـمني                  
  .يشهد به الواقع الميداني، حسب تعبيره

حذرت حكومـة االحـتالل      كتائب القسام أن   ،غزةمن  فتحي صباح     عن ،23/11/2009الحياة،  وقالت  
بالرد العـسكري   "، وتوعدت   "اإلقدام على أي تصعيد عسكري جديد في قطاع غزة        من مغبة   "اإلسرائيلي  

في تـصريح إن    " كتائب القسام "وقال ناطق باسم    ". في الوقت والمكان المناسبين   ... على الغارات الجوية  
كتائب القسام لن تقف مكتوفة األيدي حيال التصعيد الصهيوني في القطاع، وإنها ستدافع بكل ما أوتيـت                 "
التـصعيد واالسـتهداف    "وشدد على أن    ". ن قوة للتصدي ألي عدوان صهيوني جديد يستهدف القطاع        م

، من دون إعطاء تفاصيل حول طبيعـة الـرد          "المستمر لمناطق متفرقة من القطاع لن يمر مرور الكرام        
  .المتوقع

في غزة فتحـي    " سحما"وحاول الناطق تفسير تصريحات وزير الداخلية في الحكومة المقالة التي تقودها            
حماد التي قال فيها إنه تم االتفاق مع فصائل المقاومة على وقف إطالق الصواريخ من القطاع، قائالً إن                  

الصواريخ، لم يـأت مـن      ) إطالق(القسام مع األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة بوقف        ) كتائب(اتفاق  "
وأضـاف  ". لوطنية العليا للشعب الفلسطينيمنطلق ضعف، وإنما للحفاظ على الجبهة الداخلية والمصلحة ا     

  ".ال يعني أن أيدي المقاومة مكبلة للرد على العدوان الصهيوني الجديد"أن وقف إطالق الصواريخ 
  

  "توافق وطني" الصواريخ من غزة بـ إطالقالحكومة المقالة تعلن وقف  .2
ن اتفاق مع فصائل المقاومـة      كشف وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد ع        :  رائد الفي  -غزة  

يقضي بوقف إطالق الصواريخ من قطاع غزة، وقصر ردود المقاومة على عمليات التوغل واالجتياحات              
، مشيراً إلى أن وزارة     ”نحن ال نقوم بأي خطوة إال بالتوافق مع فصائل المقاومة         “وأضاف  . ”اإلسرائيلية“

اصة بعد الحرب األخيرة والحاجة إلى إفـساح المجـال          ال تمنع المقاومة إال في ظل التوافق، خ       “الداخلية  
  . ”لإلعمار، ليلتقط الناس أنفاسهم
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الذي ينظمه منتدى اإلعالميين الفلسطينيين في غزة       ” الصالون الصحفي “واستبعد حماد، أمس، في برنامج      
كـت  بشكل دوري أن تشن قوات االحتالل حرباً جديدة على غزة، الفتاً إلـى أن الحـرب األخيـرة أنه                  

” اإلسـرائيلية “وقـال إن التهديـدات      . االحتالل وكان لها آثار كبيرة على المستويين اإلعالمي والقانوني        
جلعـاد  ” اإلسـرائيلي “وحول تطورات صفقة الجنـدي      . األخيرة تأتي في إطار الحرب النفسية لالحتالل      

  .”وضاتإن التعتيم المصاحب للصفقة جزء أساسي من المفا“شاليت األسير في غزة، قال 
أتبـاع  (وفي الشأن الداخلي، أكد حماد أن وزارة الداخلية ستفرج عن عدد من المتهمين في أحداث رفح                 

  . بمناسبة عيد األضحى) الجماعة السلفية
  22/11/2009الخليج، اإلمارات 

  
   ترفض مقترحا إسرائيليا الستئناف المفاوضاتالفلسطينيةلسلطة ا .3

ؤول فلسطيني امس ان السلطة الفلسطينية رفضت مقترحا اسرائيليا          اعلن مس  :  يوسف الشايب   -رام اهللا   
وقال المسؤول الفلسطيني الذي رفض      .الستئناف المفاوضات على اساسه نقل اليها عبر االدارة االميركية        

عرضت اسرائيل مقترحا الستئناف المفاوضات عبر االدارة االميركية لكننا رفـضنا           "الكشف عن اسمه    
  ".ال يوجد فيه وقف تام لالستيطانهذا العرض النه 

وتحويـل  ) ا(الى منـاطق    ) ب(وتحويل مناطق   ) ا(يقضي باالنسحاب من مناطق     "وأوضح ان االقتراح    
 معتقل فلسطيني من السجون االسرائيلية وتخفيف       400واالفراج عن   ) ب(و) ا(الى  ) ج(جزء من مناطق    

في الضفة الغربية اضافة لعرض الوقف الجزئـي  الحواجز العسكرية وتسهيل حياة الموطنين الفلسطينيين    
رفضنا هذا العرض ألنه ال يوجد فيه وقـف         "وقال المسؤول    ".لالستيطان في الضفة الغربية دون القدس     

السلطة الفلسطينية طالبت اوال بوقف كامل لالستيطان في الضفة الغربيـة والقـدس             (...) تام لالستيطان   
رض مقايضة سياسية ومحاولة الخذ موافقتنا على استمرار االستيطان         اننا نعتبر الع  "مضيفا  " بشكل كامل 

   ".في القدس وهذا خط احمر ال يمكن ان نقبله
وردا على سؤال لم ينف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات هذا العرض االسرائيلي ولم يؤكده               

 محمود عباس فـي زيـارة       وقال في اتصال من بيونس ايرس حيث يوجد مع الرئيس الفلسطيني           .ايضا
ال اريد ان انفي او اؤكد هذا العرض لكن المهم ان العودة للمفاوضات تتطلب وقفـا اسـرائيليا                  "رسمية  

  ".لالستيطان بشكل كامل بما فيها في القدس والنمو الطبيعي بشكل كامل
  23/11/2009الغد، األردن، 

  
  قبل انتهاء واليتهأبو مازن ينوي اإلقدام على االستقالة :  فلسطينيةمصادر .4

إن الخطوة المقبلة التي من » الشرق األوسط«قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ:  كفاح زبون- رام اهللا
المنتظر أن يأخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس هي االستقالة من منصبه، وعدم انتظار إجراء 

قالة قبل انتهاء واليته، في حال لم وأكدت المصادر أن أبو مازن ينوي اإلقدام على االست. االنتخابات
 .، كما تخطط لذلك منظمة التحرير)فترة واليته(تحدث أي تطورات جوهرية، وال يرغب في تمديدها 

والمقصود بالتطورات الجوهرية، أن تستجيب الواليات المتحدة لطلبات عباس بإجبار إسرائيل على وقف 
ت، على أن تكون مرجعيتها، هي إقامة دولة فلسطينية االستيطان، والعودة إلى المفاوضات من حيث انته

ورفض الرجل حسب ما قالت المصادر اقتراحا من فصائل في المنظمة وقياديين . 67على حدود 
فلسطينيين بالتخلي عن التزامات السلطة بتطبيق خطة خريطة الطريق، التي تنص على كبح السلطة 

يل بذلك، ووقف االستيطان، وبرر أبو مازن رفضه هذا لفصائل المقاومة، ردا على عدم التزام إسرائ
التمديد لعباس، ورفض استقالته إذا ما » المركزي«وينوي  . بتخوفه من أن ترد إسرائيل بتدمير السلطة
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، سيعلنه قائما بأعمال الرئيس لحين االنتخابات أو »المركزي«تمت، لكنه إذا ما أصر على االستقالة، فإن 
 .تعيين رئيس آخر

مأزق السلطة ليس في غياب عباس، لكن «إن » الشرق األوسط«ال المحلل السياسي هاني المصري لـوق
ماذا سيفعل الشخص الذي سيأتي بعد «: ، وأضاف»في النهج الذي ستسير عليه في ظل فشل المفاوضات

ن يتبنى عباس، لن يستطيع أن يفاوض، ألنه لن يستطيع أن يطلب أقل مما طلبه أبو مازن، ولن يستطيع أ
  . »خيارا آخر، ألن في هذا انهيار السلطة

  23/11/2009الشرق األوسط، 
  

  جهود المصالحة مستمرة على الرغم من عرقلة بعض األطراف لها: دويك .5
نفى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك أن تكون قد انقطعت كل قنـوات               : رام اهللا 

إلنجـاز  " الكبيرة"عباس، وكشف النقاب عن وجود جهود وصفها بـ         التواصل بينه وبين الرئيس محمود      
قـدس  "وكشف دويك النقاب في تصريحات خاصـة لــ           ".على أسس سليمة  "مصالحة وطنية فلسطينية    

عن أن جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية لم تنقطع تماماً، لكنه أشار إلى وجود أطـراف غيـر                 " برس
د من اإلشارة أوالً إلى أن خيوط التواصل بيني وبين الـرئيس محمـود              ال ب : "راغبة في إنجازها، وقال   

. عباس لم تنقطع تماما، والجهود الخيرة موجودة، وهناك تواصل ما بيني وبين الرئيس محمـود عبـاس                
وجهود المصالحة ال تزال مستمرة، لكن مواقف بعض األطراف التي ال ترغب في إنجازها تعرقلها، لكن                

  ".ي معني بالمصالحة وهو يسعى لتحقيقها على أسس سليمةهنالك طرف فلسطين
: عما إذا كان يخشى على حياته في الضفة الغربية، قال دويك          " قدس برس "وجوابا على سؤال وجهته له      

  ".األعمار بيد اهللا، ونحن ال نخشى على حياتنا ألننا نطمح إلى الجنة"
: االنتخابات الرئاسية في موعدها، قـال دويـك       وحول موقفه من مصير رئاسة السلطة إذا لم يتم إجراء           

الذين اتهموني بعدم معرفة القوانين يبدو أنهم لم يتجاوزا المرحلة االبتدائية من التعليم، أما الذين تجاوزوا              "
هذه المرحلة فيعرفون أن بنود القانون واضحة للعيان، وهي تقـول بـأن رئـيس المجلـس التـشريعي             

هذا هو القانون أما موقفي من      .  يوما حتى إجراء انتخابات جديدة     60طة لمدة   الفلسطيني يتسلم رئاسة السل   
  .، على حد تعبيره"ذلك فسوف أعلنه في وقته

  21/11/2009، قدس برس
  

   لن نقبل بدولة محاطة بإسرائيل من جميع الجهات:فياض .6
كفـى  «: يلية قائالً خاطب رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمس القيادة اإلسرائ        :  أ ف ب   -رام اهللا   

وتابع في كلمة ألقاها خالل     . »إضاعة للوقت، ما يتم تداوله من حلول جزئية ومرحلية ليس ما نسعى إليه            
ان شعبنا عانى من    «: حفلة لتخريج دورة شرطة متخصصة في منطقة األغوار المحاذية للحدود األردنية          

نحن ال  «: وأضاف. »لة االنتقالية الماضية  إجحاف كبير بسبب التقسيمات الجغرافية التي نتجت عن المرح        
نبحث عن مرحلة انتقالية جديدة، بل نسعى الى إنهاء المرحلة السابقة، بقيام دولة فلـسطينية عاصـمتها                 

  .»ولن نقبل بدولة محاطة بإسرائيل من جميع الجهات(...) القدس الشريف 
  23/11/2009الحياة، 

  
  "حماس"لمفروضة على يدعو لكسر العزلة السياسية ا" التشريعي" .7

أشادت رئاسة المجلس التشريعي بالموقف المسؤول لعضو مجلس الشيوخ الفرنسي فيليب مـاريني              :غزة
بدعوته دول االتحاد األوروبي إلى كسر العزلة السياسية عن حركة حماس، ورفع الحصار المفـروض               

أمس، نسخة عنه   " فلسطين"صل  وثمن النائب األول لرئيس المجلس أحمد بحر في بيان و          .ضد قطاع غزة  



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1619:         العدد       21/11/2009السبت  :التاريخ

دعوة مريني بالعمل على التعاطي مع حماس على أساس الواقعية السياسية كونها تشكل قوة ال يـستهان                 
  .بها، وفصيال أساسيا ال يمكن عزله إلى األبد أو إقصاؤه عن دائرة المشهد السياسي الفلسطيني

 يبديها سياسيون وبرلمانيون غربيون حـول  وأكد على أن هذا الموقف ليس األول في إطار المواقف التي          
حركة حماس والحصار المفروض على غزة، وأن عشرات السياسيين والبرلمانيين الغربيين يتبنون ذات             

  .الموقف
هذا الموقف يجب أن يشكل حافزا أمام فرنسا ودول االتحاد األوروبي واإلدارة األمريكية             "إن  : وقال بحر 

ت الصلة بالقضية الفلسطينية بـشكل عـام، وقـضية الحـصار الـسياسي              لمراجعة سياساتها الجائرة ذا   
  ".واالقتصادي المفروض على حركة حماس وقطاع غزة بشكل خاص

  23/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

   فلسطين تسعى النتزاع اعتراف دولي بأن المعتقلين أسرى حرب:قراقع .8
 الفلسطينية امس ان العمل قد بدأ مـن         قال عيسى قراقع وزير االسرى في الحكومة      :  رويترز –رام اهللا   

اجل الذهاب الى االمم المتحدة النتزاع اعتراف دولي بان المعتقلين الفلسطينيين في السجون االسـرائيلية               
ان نقل ملف المعتقلين الفلسطينيين فـي       "وأضاف قراقع في مؤتمر صحفي في رام اهللا         . هم اسرى حرب  

  ". جاء بناء على قرار المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربيةالسجون االسرائيلية الى االمم المتحدة
وتشير احصائيات وزارة شؤون االسرى الفلسطينية الى وجود ثمانية االف معتقل فلـسطيني يتوزعـون               

 اسرى مضى   109وتوضح االحصائيات ان هناك     . و طفال 337 اسيرة   34 سجنا اسرائيليا منهم     23على  
 اسيرا صدرت عليهم احكام بالـسجن مـدى      778 عشرين عاما اضافة الى وجود       على اعتقالهم اكثر من   

نريد انتزاع اعتراف دولى بان المعتقلين الفلسطينيين في السجون االسـرائيلية هـم             "وقال قراقع   . الحياة
  ".اسرى حرب ومقاتلي حرية حسب اتفاقية جنيف الرابعة وليسوا ارهابين او مجرمين

  22/11/2009الدستور 
  

   عسكريين فلسطينيين بالضفةخمسة واإلفراج عن خمسة تقالاع .9
 24في االضفة الغربية المحتلة أوقف الجيش اإلسرائيلي أمس للمرة الثانية في             : وكاالت -فلسطين المحتلة 

كمـا أوقـف   . ساعة مسؤولين في أجهزة األمن الفلسطينية، وفق ما علم من مـصدر أمنـي فلـسطيني            
 على مشارف مدينة قلقيلية خمسة فلسطينيين، بينهم ثالثة من عناصـر            عسكريون إسرائيليون فجر أمس   

  .أجهزة األمن الفلسطينية، بحسب المصدر ذاته
وكان الجيش اإلسرائيلي اعتقل الجمعة في سلفيت قرب نابلس، مدير المخابرات الفلسطينية فـي سـلفيت      

سراحهم وهـم النقيـب بـدر       محمد عبدالحميد بني فاضل وأربعة ضباط من جهاز المخابرات ثم أطلق            
محمود مصطفى صبره والمالزم أول رامي حاتم خاطر والمالزم أول زيد أحمد محمود أبوزيد والمالزم               

كما اعتقلت قوات االحتالل فجـر أمـس خمـسة مـواطنين             .أول عبدالحميد محمد عبدالحميد الخطيب    
األمن الوطني وآخر مـن الـشرطة       فلسطينيين في بلدة جيوس قضاء قلقيلية بينهم اثنان من أفراد جهاز            

  .   العسكرية
  22/11/2009الشرق، قطر، 

 
   الفلسطينية تعلن الحرب على منتجات المستوطناتالسلطة .10

تشن السلطة الفلسطينية منذ أيام، حرباً معلنة علـى منتجـات المـستوطنات             :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
طينيين إلى األسواق الفلسطينية، وهي المنتجـات       اليهودية التي يجري تهريبها عبر عدد من التجار الفلس        
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التي تحظرها العديد من دول العالم، كموقف سياسي نابع من الشرعية المستوطنات اليهودية المقامة على               
  .1967األراضي الفلسطينية المحتلة في العام 

بضبط ومـصادرة   وفي هذا اإلطار، قامت طواقم حماية المستهلك في وزارة االقتصاد الفلسطينية، أمس             
تحمل بطاقة  " رامات هاجلون "كمية من حليب عميد متجانس في بيت لحم، من إنتاج محالب في مستوطنة              

وستقوم طواقم المفتشين بإتالف هذه الكمية انسجاماَ مع قرارات الحكومة الفلـسطينية             ".تنوفا"بيان شركة   
حسن أبو لبدة والقاضية بضرورة مقاطعة       ة، واستناداَ على تعليمات وزير االقتصاد الفلسطيني      2005العام  

  .1967ومحاربة منتجات المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على حدود العام 
  23/11/2009الغد، األردن، 

  
   لمطالب المقاومة"إسرائيل"صفقة األسرى لن تبرم ما لم تستجب : أسامة حمدان .11

أسامة كـشف الخطـوات     " حماس"كة  مسؤول العالقات الخارجية في حر     " أسامة حمدان رفض  : بيروت
التي قطعتها الوساطة األلمانية ـ المصرية إلنجاز صفقة األسرى، لكنه أكد أن األمور لم تصل بعد إلى  
تحقيق المأمول منها باإلفراج عن األسرى والمعتقلين الفلسطينيين بسبب عدم تجاوب االحتالل مع مطالب              

  .المقاومة
في مـسألة إتمـام     " حماس"هناك جدية من طرف     ": "قدس برس " حمدان في تصريحات خاصة لـ       وقال

صفقة األسرى، لكن من الواضح أن األمور ال يمكن أن تصل إلى نهاياتها السعيدة المتمثلة في اإلفـراج                  
نحن ال نتحدث عن    . عن األسرى والمعتقلين ما لم يستجب رئيس حكومة العدو لشروط ومطالب المقاومة           

 ذلك على األرض، وكل ما أستطيع أن أقوله أننا نتابع األمر بجدية وبحـرص               أية نتائج حتى يتم تطبيق    
  ".بما يحقق األهداف التي تم وضعها منذ اليوم األول ألسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط

التفاهم بين فصائل المقاومة على وقف تنفيذ عمليات إطالق الصواريخ من غزة هو تفاهم ميداني               : "وقال
. مج يتعلق بإعادة اإلعمار وهو تفاهم ال عالقة له بصفقة األسرى ال من قريب وال من بعيـد                 يرتبط ببرنا 

وقد عبر وزير الداخلية في غزة أن هذا التفاهم ال ينفي أحقية المقاومة في الرد على أي عدوان إسرائيلي                   
  .جددا في القاهرةونفى حمدان وجود أي مواعيد محددة الستئناف الحوار م ".ضد أبناء الشعب الفلسطيني

  22/11/2009قدس برس، 
 

   والشعبية والديموقراطية ينفون االتفاق على وقف إطالق الصواريخ من غزةالجهاد .12
نفت حركة الجهاد اإلسالمي والجبهتان الشعبية والديمقراطية األحد، وجود أي اتفاق           : وكاالت - الجزيرة

وذلك رغم ما أعلنته كتائب القسام من أن        مع حركة حماس على وقف إطالق الصواريخ من قطاع غزة،           
  .فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اتفقت على وقف إطالق الصواريخ

وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي إن الحركة ستحتفظ بحقها في المقاومة فـي ظـل                  
وب أو حتـى شـفوي لوقـف        ونفى وجود أي اتفاق مكت    . استمرار القصف اإلسرائيلي على قطاع غزة     

  .المقاومة من قطاع غزة، ولكنه أشار إلى أن حالة التهدئة الموجودة لها عالقة بالمصلحة الوطنية العليا
وحذر البطش من أن التصعيد اإلسرائيلي مقدمة لشن عدوان أوسع، ودعا جميع الفصائل إلـى الوحـدة                 

  .والعمل على إنهاء االنقسام إلفشال مخططات االحتالل
نؤكد أننا لم نكن جزءا     "الت كتائب أبوعلي مصطفى الذراع المسلح للجبهة الشعبية لتحرير في بيان لها             وق

من أي اتفاق يقضي بوقف إطالق الصواريخ نحو األعداء أو بتحييد أي شـكل مـن أشـكال المقاومـة                    
  ".المشروعة التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية

ى موجهة صوب مدن ومواقع العدو للرد على جرائمه في كل زمان ومكان             صواريخنا ستبق "وأضافت أن   
  ".ولن يثنينا شيء عن الرد الجبهاوي



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1619:         العدد       21/11/2009السبت  :التاريخ

وقال  .من جهتها نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أي صلة لها بأي اتفاق لوقف المقاومة من غزة               
نفي وقف إطالق الـصواريخ أو      الجبهة ت "عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طالل أبو ظريفة إن          

  ".أن تكون الديمقراطية جزءا من أي اتفاق لوقف المقاومة
  23/11/2009نت، .الجزيرة

  
  حماس نجحت في إيجاد آذان صاغية لها في أوروبا : برهوم .13

فوزي برهوم تعقيباً على تقرير فرنسي دعا لفـك العزلـة   " حماس"قال الناطق باسم حركة   : صفا - غزة
إن الصورة لدى األوروبيين اتضحت بعد الحرب على غزة، وظهرت مدى شـفافية             ، لحركةالدولية من ا  

في تصريحات  ، وأضاف برهوم  .بعد أن نجحت في إيجاد آذانٍ صاغية لها في الوسط األوروبي          " حماس"
الحكومات األوروبية شعرت باإلحراج الـشديد مـن شـعوبها ومـن            "إن  : أمس، المحلية" صفا"لوكالة  

  ".لحقوقية واإلنسانية بعدما أيدت الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزةالمنظمات ا
وشعرت أنها انزلقت بوقوفها مـع إدارة الـرئيس         " حماس"وأكد أن الدول األوروبية باتت تسمع خطاب        

  ".األمريكي السابق جورج بوش والحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة
فيليب "وبي الذي أيده عضو مجلس الشيوخ الفرنسي        وأضاف الناطق اإلعالمي تعقيباً على الحراك األور      

أن الدول األوروبية شهدت تغيراً لمواقفها بعدما انتهت الحرب على غزة بإظهار التعاطف مـع               " ماريني
  ).إسرائيل(غزة ضد 

وشدد برهوم على أهمية احتضان الدول العربية لذلك الحراك األوروبي، خصوصاً تلك الدول التي تتمتع               
 لكل العالم" حماس"متميزة، قائالً إنها قادرة على إيصال صوت بعالقات.  

  22/11/2009صحيفة فلسطين  
   

  على حماس إنهاء االنقسام وتوحيد شطري الوطن: األحمدعزام  .14
دعا عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حركة حمـاس إلـى              : محمد جمال  -القدس المحتلة 

ف متناقضة لقادتها والتوقيع على وثيقة المصالحة التي بلورتها مـصر           الكف عن االستمرار بإعالن مواق    
  .راعية الحوار الوطني الفلسطيني الداخلي

وتساءل األحمد هل يحق لحماس التباكي على وضع االنقسام الفلسطيني واتهام مصر إنها قامت بوضـع                
لتي انبثقت عن الحوار الشامل الـذي       نقاط بغير ما تم االتفاق عليه، وهنا أود أن أؤكد أن اللجنة األمنية ا             

بدأ في القاهرة بمشاركة جميع الفصائل أو الحوار الثنائي بين فتح وحماس لم تتفق إطالقا على ما ذكـره                   
وإنما على إعادة هيكلة األجهـزة      " إعادة بناء األجهزة األمنية في الضفة الغربية      "بعض قادة حماس على     

ة توحيدها بعد إعادة بناء تلك األجهزة التي دمرت نتيجـة التمـرد             األمنية في الضفة والقطاع بهدف إعاد     
  .المسلح الذي قامت به حماس في غزة

من يريد التمسك بخيار المقاومة كيف يفسر موقفه في مالحقة من يطلقون الـصواريخ              : وأضاف األحمد 
ة للتساؤل من قبل    أليس هذا مدعا  ! على إسرائيل وكان يتهم ويخون من ينتقد إطالق مثل هذه الصواريخ؟          

  .كل أبناء شعبنا عن حقيقة ما تريده حماس والبرامج التي تسعى لتنفيذها في الساحة الفلسطينية
على حماس أن تتخذ موقفا واضحا ومحددا بشأن إنهاء االنقسام عبر توقيع وثيقة المصالحة              : وقال األحمد 

 .قانونوالتوجه إلى االنتخابات الرئاسية والتشريعية وفق النظام وال
  22/11/2009الشرق، قطر، 
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  ال انتخابات دون توافق وطني.. هي الفصيل األكثر تجاوباً مع المصالحةحماس : برهوم .15
أكدت حركة حماس، أنها ال تتبع سياسـة المماطلـة فيمـا يتعلـق               :محمد األيوبي  - وكاالت –القاهرة  

ب أن تناقش التوقيع عليها، وأنها سـتلبي        بالمصالحة الفلسطينية، وان التعديالت على الورقة المصرية يج       
  .أي دعوة تتلقاها من القاهرة في إطار مناقشة هذه التعديالت ومن ثم التنفيذ على األرض بعد التوقيع

ـ         حماس هي الفصيل األكثر تجاوباً مـع       ":" فلسطين"وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في حديث ل
والـذي  (...) لمصالحة من أول يوم في االنقسام الفلـسطيني       المصالحة وإصرارا عليها وهي من طرح ا      

وجاؤوا متأخرين إلى المـصالحة     " فتح"وحركة  " عباس"رفض المصالحة على مدار السنوات السابقة هو        
  ".فتح"رغم ذلك قبلنا المصالحة مع حركة : "، مضيفاً )"إسرائيل(بعد اإلفالس من الرهانات على أمريكا و

محمود عباس تأجيل موعد االنتخابات بـسبب       " المنتهية واليته "السلطة الفلسطينية   إن قرار رئيس    : "وقال
وإفالسه السياسي  " هو دليل  أنه يعاني من عدة أزمات وإفالس سياسي، ويسقط كل أزماته            " حماس"رفض  

  .على الحركة
أي "،  ، على رفض حركته إجراء أي انتخابات فلسطينية دون توافـق وطنـي            "حماس"وأكد الناطق باسم    

  ". انتخابات تجرى دون قطاع غزة والقدس والمعارضة ستكون عبارة عن مهزلة
لموقفها بتأجيل االنتخابات، أوضح أن القضية ليـست متعلقـة بتقـديم أو تأجيـل               " حماس"وحول تغير   

ـ            في زاوية الخيارات الضيقة لن    " حماس"االنتخابات وإنما في التوافق الوطني، مبيناً أن حشر أبو مازن ل
  ".يجدي نفعاً

 22/11/2009صحيفة فلسطين  
  

 التصعيد اإلسرائيلي يمثل مقدمة لعدوان جديد على القطاع: الجهاد .16
قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، إن التصعيد اإلسرائيلي يمثل مقدمة لعدوان : غزة

حدادة ألول مرة منذ العدوان جديد على القطاع، مشيرا إلى أن االحتالل قصف مناطق لألنفاق وورش 
وحث البطش على إنهاء حالة االنقسام الداخلي بأسرع وقت من أجل التفرغ لمواجهة . األخير على غزة

، الجناح "سرايا القدس"الناطق باسم " أبو أحمد"وحث . العدوان الذي تخطط إسرائيل لشنه على قطاع غزة
قبل الماضية وفجر أمس تمثل صورة من صور العسكري لحركة الجهاد، أن عمليات القصف الليلة 

الناطق بلسان لجان المقاومة الشعبية " أبو عطايا"وقال . التحضيرات التي تقوم بها إسرائيل لشن الحرب
  .إن فصائل المقاومة الفلسطينية على جهوزية كاملة لصد العدوان على القطاع

 23/11/2009الشرق األوسط، 
  

   ازداد  العرب عدد المقدسيين.. إذا لم تحقق أهدافهاالسلطة عبء: حاتم عبد القادر .17
قال مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر إن السلطة الفلسطينية             :  وديع عواودة  - الناصرة

موضحا أنها بلغت لحظة الحقيقة، ورجح نـشوب انتفاضـة       " ليست إلها وإذا لم تحقق أهدافها فهي عبء       "
  . ثالثة

من األراضي الفلـسطينية المحتلـة عـام        (ر في محاضرة ألقاها في يافة الناصرة        واستعرض عبد القاد  
العربية في القدس التي تبلغ نسبة العرب       " القنبلة الديمغرافية "أساليب االحتالل اإلسرائيلي لتفكيك     ) 1948

  .2025في العام % 51ومن المرشح أن تصل إلى % 33في المدينة بشقيها 
ب هي الجدران ومصادرة األراضي وهدم المنازل ومصادرة بطاقـات الهويـة            وأكد أن أهم هذه األسالي    

 75وأشار إلى أن عدد المقدسيين العرب ازداد بفضل الزيادة الطبيعية من            . وضرب المؤسسات الوطنية  
  .  إلى نحو ثالثمائة ألف نسمة حاليا67ألف نسمة عام 
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ينة ودعم أهلها ماديا ومعنويا بتواصلهم الـدائم        وأشاد عبد القادر بدور فلسطينيي الداخل في مؤازرة المد        
وقال عبد القادر إن هناك تقصيرا من جانب السلطة الفلـسطينية            .معها ونفيرهم لحماية القدس باستمرار    
  .ومن قبل الدول العربية حيال القدس

لـسلطة  تموز الماضي بصفته وزيرا لشؤون القدس في ا       / وكرر ما كشفه سابقا من أن استقالته في يوليو        
بعد أربعين يوما فقط من توزيره جاء احتجاجا على كون المدينة غير واردة على األجندة السياسية وقلـة                

  . الموارد واالهتمام المكرس لها من جهة حكومة تصريف األعمال
وردا على سؤال الجزيرة نت عن مستقبل السلطة الفلسطينية قال عبد القادر إنهـا فـشلت فـي تحقيـق                    

  .طنية، وشدد على ضرورة الحسم وقال إنها بلغت لحظة الحقيقةاألهداف الو
ال "وأوضح أن المجلس الثوري لحركة فتح سيلتئم الشهر القادم التخاذ قرارات مصيرية، مـضيفا أنـه                 

يمكن الرهان على خيار االنتفاضة والسلطة الوطنية ما زالت قائمة بل إن االنتفاضة الثانية فشلت بـسبب       
  ". ة بعدة تقييدات وال بد من استخالص الدروسوجود السلطة مكبل

  22/11/2009نت، .الجزيرة
 

  مصافحة ليفني والحسيني شاهد على العالقات بين رموز السلطة واالحتالل: حزب التحرير .18
فـي فلـسطين،    " حزب التحرير "استهجن الدكتور ماهر الجعبري، عضو المكتب اإلعالمي لـ         : رام اهللا 

إلى مدينة  " التطبيعية"اإلسرائيلي تسيبي ليفني خالل زيارتها      " كاديما"سة حزب   المصافحة الحارة بين رئي   
طنجة المغربية، مع مدير ديوان الرئاسة الفلسطيني رفيق الحسيني، حسب الصورة التي نقلتهـا وسـائل                

  .اإلعالم
الـسلطة  شاهد على طبيعة العالقات الحميمية ما بين قادة ورمـوز           "واعتبر الجعبري أن تلك المصافحة      

الفلسطينية وقادة ورموز االحتالل اليهودي، وأنها تؤكد على أن ما يصدر عن قادة السلطة فيمـا يتعلـق                  
  بجرائم االحتالل هي مجرد فقاعات إعالمية، ألن مشروع السلطة الفلسطينية، وحتى إن حملت اسم دولة، 

  ".لن يخرج عن حدود المشروع األمني لحماية هذا االحتالل
 22/11/2009قدس برس، 

  
  أميركا وفرنسا تسعيان لرسالة ضمانات للفلسطينيين الستئناف المفاوضات: حواتمة .19

كشف نايف حواتمة، رئيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، أن واشـنطن            : نادية سعد الدين   -عمان
اوضات مـع   وباريس تقومان حاليا بمجهودات مشتركة، تهدف إلى دفع الجانب الفلسطيني الستئناف المف           

 .اإلسرائيليين، وذلك عبر العمل على صياغة رسالة ضمانات مشتركة للفلسطينيين
مباحثات تجري حالياً بين الرئيس الفرنسي واإلدارة األميركيـة، لـصياغة رسـالة             "وأوضح حواتمة أن    

النمـو  ضمانات تقدم للجانب الفلسطيني، تتضمن موقفهما المشترك من الوقف الكامل لالستيطان بما فيه              
  ". 1967) حزيران(الطبيعي، وإقامة دولة فلسطينية في حدود األراضي المحتلة في يونيو 

ورقـة  "بـأن   ) 22/11(وأوضح حواتمة، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة األردنية عمان األحـد             
ألن يتراجع  الضمانات األميركية الفرنسية ستتضمن آليات محددة لتنفيذها، ترقباً في حال انجازها وقبولها             

رئيس السلطة الوطنية محمود عباس عن قراره بعدم ترشيح نفسه لوالية ثانية، واستئناف المفاوضات مع               
  ". الجانب اإلسرائيلي

  23/11/2009الغد، األردن، 
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  وكان يجب اعتقالها ومحاكمتها" عار"زيارة ليفني للمغرب : البطشخالد  .20
زيارة ليفني للمغرب في هذا الوقـت بالـذات بعـد           : "جهادقال خالد البطش، القيادي في حركة ال      : غزة

العدوان على غزة، ثم تُستقبل في المغرب بهذا الشكل، يعتبر عار على المغرب وعار أيضا على األمـة                  
العربية واإلسالمية، وكان ينبغي أن يتم اعتقالها في المغرب وان تقدم إلى محاكمة بسبب مجازرها فـي                 

  ".قطاع غزة
ن ليفني كانت المتسببة األولى واألخيرة في الحرب األخيرة على غـزة والتـي أدت إلـى                 وأشار إلى أ  

  . ألف منزال15ً فلسطيني، وجرح اآلالف، وهدم أكثر من 1500استشهاد 
كان المطلوب من المغرب الشقيق أن يقوم باعتقال ومحاكمة ليفني،          ": "قدس برس "وأضاف البطش لوكالة    

  ".تبر أن هذه الزيارة خطيرة، ولكن طالما لم يتم فنحن نع
، معرباً عن أمله أن ال تكون هذه الزيارة مقدمـة لزيـارات             "أخطأ عندما استقبل ليفني   "وأكد أن المغرب    

أخرى إلى أي قُطر عربي مسلم، مطالباً بعدم استقبال أي مسؤول إسرائيلي فـي أي وطـن عربـي أو                    
  .إسالمي

ة رفيق الحسيني لليفني فـي المغـرب أمـام عدسـات            وحول مصافحة رئيس ديوان الرئاسة الفلسطيني     
ثبت بالتجربة أن أي لقاء مع العدو الصهيوني في إطـار           : "الكاميرات، قال القيادي في الجهاد اإلسالمي     
  ".لقاء السلطة مع العدو غير مفيد وغير مجدية

 21/11/2009قدس برس، 
  

 في سجون السلطة" التعذيب"نقل أحد عناصر الجهاد إلى المستشفى جراء : مصدر .21
قالت حركة الجهاد إن أحد كوادرها، المعتقلين من قبل أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلـسطينية               : رام اهللا 

التعذيب الوحشي الذي تعرض    "في الضفة الغربية، نُقل إلى المستشفى وهو في حالة صحية صعبة، جراء             
  .، كما قالت"له في سجون السلطة

نسخة منه أن عبـد     " قدس برس "حركة في تصريح صحفي مكتوب، وصل       وأوضح مصدر مسؤول في ال    
يخضع منذ أربعة أيام في المستشفى الحكومي للحراسة المشددة مـن         "؛  "الجهاد"الفتاح خزيمية أحد كوادر     

وأفاد المصدر   ".قبل ميليشيا عباس، وُأجريت له عدة عمليات جراحية نتيجة انفجار بـالمعدة واإلثنا عشر            
  ."يقبع في سجون السلطة منذ شهرين"زيمية ذاته بأن خ

 21/11/2009قدس برس، 
  

   "إسرائيل"و بين حماس األسرىصفقة تبادل في " حقيقيتقدم " ": العربيالقدس" .22
" تقدم حقيقي"امس جود " القدس العربي"اكدت مصادر مطلعة في حركة حماس لـ:غزة ـ اشرف الهور 

سط فيهل مصر والمانيا، لكنها في الوقت ذاتـه اكـدت ان            في صفقة تبادل االسرى مع اسرائيل التي تتو       
  ".مرحلة الحسم"التقدم ال يعني وصول الصفقة الى 

وبحسب المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها فقد قالت ان االسابيع الماضية شهدت حراكا، نجم عن قيام                 
ضافة الى زيارات اخرى    عدد من مسؤولي حماس بالسفر الى القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين والمان، ا           

لمسؤولين اسرائيليين، وقالت انه خالل جوالت الحوار مع اسرائيل غير المباشرة، طرح تقدم ملحوظ نجم               
عن اعطاء المفاوضين االسرائيليين موافقات على بعض المواضيع كانت في الـسابق تـرفض خـالل                

  .البحث
، "بعض اسماء االسرى الفلـسطينيين    "عني  وعن هذه المواضيع، اكتفى احد مسؤولي حماس بالقول انها ت         

  .واكد تشبث حماس بموقفها وشروطها التمام صفقة التبادل، وقالت انها لن تقدم اي تنازل
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وتتفاوض حماس واسرائيل بطريقة غير مباشرة تتوسط فيها مصر، والمانيا التي دخلت مؤخرا على خط               
مقابل اطالق سراح الجنـدي االسـرائيلي       الوساطة منذ ثالث سنوات الطالق سراح اسرى فلسطينيين،         

  .غلعاد شليط
، وآخـرين يمثلـون     )كتائب القـسام  (ان مسؤولين من الجناح العسكري لحماس       " القدس العربي "وعلمت  

الجناح السياسي، كانوا ضمن وفود لحماس سافرت مؤخرا الى القاهرة، وان الوسيط االلماني الذي دخل               
، يجري باستمرار اتصاالت مع قادة الحركـة، وان تدخلـه سـاهم       في اآلونة االخيرة على خط الوساطة     

ـ    ،. بشكل كبير في زحزحة الصفقة، ودفعها الى االمام        " القدس العربي "لكن بحسب المعلومات المتوفرة ل
من مصادرها الخاصة فان بعض االمور الفنية بين الطرفين ال تزال عالقة وهو ما يعيق اتمام الـصفقة،                  

ذين سيغادرون الى خارج مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، حال اتمـام             مثل عدد االسرى ال   
صفقة التبادل، مثل ابراهيم حامد، مسؤول كتائب القسام في الضفة المعتقل في احد سـجون اسـرائيل،                 
اضافة لعدد اخر من مسؤولي القسام، المتهمين بالمشاركة في عمليات قتل اسـرائيليين، وذلـك تجنبـسا           

  .تيالهم في اوقات الحقة من قبل اسرائيلالغ
ومن بين االمور العالقة ملف االسرى الفلسطينيين الذين يقطنون المناطق العربية داخل اسرائيل، واسرى              

  .مدينة القدس، التي ترفض اسرائيل ان تشمل قائمة التبادل اسماءهم
 اسيرا فلسطينيا من    450عن الـ   من مصادرها الخاصة ان طريقة االفراج       " القدس العربي "وعلمت كذلك   

ذوي المحكوميات العالية، التي تطالب بهم حماس لم تحسم بعد، وان هناك طروحات قدمت تتحدث عـن                 
نقل الجندي االسرائيلي شليط الى مصر، في الوقت الذي تكون فيه اسرائيل تطلق سراح هؤالء المعتقلين                

سبق هذه الخطوة، اطالق سراح اسرى آخرين من        الى مناطق الضفة وغزة، والخارج، على ان تتبع او ت         
  .المرضى واالطفال والنساء

  23/11/2009القدس العربي، 
  

  يلتقي قيادات الفصائل لبحث مستقبل الحوار والمصالحة" الشخصيات المستقلة "تجمع .23
اعلن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة امس انه اجرى سلسلة لقاءات مـؤخرا  :غزة ـ اشرف الهور 

ع الفصائل الفلسطينية بهدف تقديم مقترحات وحلول للخروج من المأزق الحالي، الذي نجم جراء عـدم                م
  .التوقيع على وثيقة المصالحة المصرية

نسخة منه انه تم ايضا     " القدس العربي "وقال ياسر الوادية احد اعضاء تجمع المستقلين في تصريح تلقت           
  .ز صمود المواطن في قطاع غزة والضفة الغربيةالبحث مع الفصائل عن مقومات كفيلة بتعزي

واشار الوادية الى ان المستقلين اجتمعوا بوفد من قيادة حركة فتح تم خالله التاكيد على ضرورة التوصل                 
الى اتفاق مصالحة، وان وجدت بعض المالحظات التي ال تعني صعوبة التوصل الى اتفاق ينهي الواقـع                 

  .فلسطينيةالصعب الذي يمر على القضية ال
  23/11/2009القدس العربي، 

  
   مقدمة لحرب جديدة تعد التصعيد اإلسرائيلي في قطاع غزة حماس .24

الدكتور صالح البردويل أن وتيرة التصعيد العـسكري        " حماس"اعتبر القيادي في    :  فتحي صباح  -غزة  
ة لجس نبض السياسة    وسيل"على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ارتفعت اخيراً، ورأى في هذا التصعيد             

الدولية، ومحاولة اكتشاف اهتمام المجتمع الدولي وردة فعله على جرائم جديدة قد يرتكبها في حق الشعب                
الفلسطيني، ولتبين تأثير تقرير غولدستون في المجتمع الدولي، وإمكان منع أي اعتداءات صهيونية جديدة              

العدو الصهيوني لم يخرج بعد من تبعات       "أمس أن   واعتبر البردويل في تصريح     ".على الشعب الفلسطيني  
العـدو  "وقـال إن    . في الحرب االخيرة على القطـاع     " جرائمه ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني      
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الصهيوني ليس بحاجة إلى أي ذرائع الرتكاب جرائمه المتكررة في حق الشعب الفلسطيني، فهو عدو ذو                
يأتي في سياق االستهتار بالموقف العربي الرسمي الـذي ال        "د األخير   ، معتبراً أن التصعي   "طبيعة إجرامية 

  ".يحرك ساكناً من أجل الدماء الفلسطينية وحرمات األراضي الفلسطينية
توحيد الصف الفلسطيني على خيار الصمود والمقاومة، والعمل علـى اسـتنهاض األمتـين              "ودعا إلى   

، "سدا منيعاً يحول دون االعتـداء الـصهيوني الغاشـم         اإلسالمية والعربية وحث كرامتهما على الوقوف       
اللحمة والتواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني هو الخيار الوحيد إلسكات التصعيد واالعتداءات            "معتبراً أن   

  ". الصهيونية، والسبيل إلى الحيلولة دون استثمار الخالفات بين أبناء الشعب لصالح العدو الصهيوني
  23/11/2009الحياة، 

  
   من أنصارها في القدس وطولكرمثالثةحماس تتهم أمن السلطة باعتقال  .25

، باعتقـال  )جناح الضفة الغربية(اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية         : رام اهللا 
  .ثالثة من أنصارها في محافظتي القدس وطولكرم، خالل اليومين السابقين، بعد استدعائهما للمقابلة

 اعتقلت عباس صالح الشيخ من بلدة بدو، قضاء القـدس، بعـد اسـتدعائه                وأضافت أن األجهزة األمنية   
وتوضـح الحركـة أن      .للمقابلة، واألستاذ مرعب أبو سعدة، وبالل مجادبة من بلدة عالر شمال طولكرم           

  ."ميةتشن حمالت اعتقال واستدعاءات بحق أنصار حركة حماس، بصورة شبه يو"أجهزة أمن السلطة 
  22/11/2009قدس برس، 

  
   مستعدة للتوصل لحل الدولتين والتفاوض على الوضع القائم"إسرائيل":  في القاهرةزبيري .26

، في القاهرة، أمس، أن تل أبيب مستعدة زأعلن الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيري:  صالح متولي-القاهرة
ن القدس تعتبر ضمن السيادة اإلسرائيلية وأن للتوصل لحل الدولتين والتفاوض بشأن الوضع القائم، قائال إ

  ..»موضوعها مختلف عن بقية المواضيع«
 إن إسرائيل مستعدة، وتريد أن تكون للفلسطينيين زوعقب مباحثات له مع الرئيس المصري أعلن بيري

 دولة لهم، وقال إنه ال بد أن نبدأ المفاوضات مع الفلسطينيين، مضيفا أنه لن تكون هناك مستوطنات
أخرى، ولن يكون هناك استثمار لألموال، وسنخلي المستوطنات التي أقيمت بشكل غير شرعي، وهناك 

 أن إسرائيل زوأضاف شيمعون بيري. أشياء هامشية ويمكن أن تحل خالل المفاوضات والبد أن نبدأ فورا
 المفاوضات، ترغب في أن يكون للفلسطينيين دولة خاصة بهم، إال أنه أكد مجددا ضرورة العودة إلى

موضوع القدس مختلف عن بقية المواضيع، فالقدس تعتبر ضمن السيادة اإلسرائيلية، وال تعتبر «قائال إن 
 .»مستوطنة، وبالتالي فإن أي تغيير للوضع القائم يجب أن يحدث عن طريق المفاوضات بين الطرفين

بنّاء، فإن كل شيء ممكن، والبد أن نحن في الماضي قمنا بكل ما وعدنا، وإذا كان الموقف  «زوتابع بيري
، مشيرا إلى أن زيارته للقاهرة تهدف إلى »نعمل على بدء المفاوضات، ويمكن من خاللها حل المشكالت

البدء بشكل فوري في المفاوضات، والبحث مع الرئيس مبارك عن سبل دفع عملية السالم والمضي قدما 
 .في المسار الصحيح

نحن نحترم بشكل تام األماكن «..  الحرم القدسي ليس موضوع خالف، و قائال إن موضوعزومضى بيري
المقدسة للمسلمين ونحترم المسلمين، واليهود يحترمون المسلمين وال ندخل إلى أية مساجد وال ندخل إلى 
أية كنائس مسيحية، ونحترم كل الحقوق الدينية وليس هناك أي شك بالنسبة إلسرائيل بالنسبة للطوائف 

ال نريد أن نأتي كل يوم مع مقترحات جديدة ونحن متفقون على خريطة  «زوأضاف بيري. »الدينية
  ..الطريق األميركية

 أنا مؤمن وعلى قناعة بأن األمور يمكن أن تُحل من خالل المفاوضات وعلى طاولة المفاوضات وليس 
اوضية، وعلى قناعة بأنه نحن بحاجة إلى مسيرة سياسية تف:  بقولهزوأشار شيمعون بيري. »بحوار عالمي
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يمكن تقليل الهوة بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي للمضي قدما في المسيرة السياسية والوصول إلى 
، معتبرا إياه بمثابة السلطة الشرعية للشعب »أبو مازن«حل يرضى الطرفين، معربا عن تقديره لـ

ر ما تم التوصل إلى الكثير من االتفاقيات، وقال إنه لوال دعم مصر والرئيس مبارك الكبي. الفلسطيني
 سنة مرت دون حروب مما يعود بالفضل الكبير للرئيس مبارك القائد الذي يمثل مصر 25موضحا أن 

 .الدولة العربية األكبر
أعتقد أن الرئيس مبارك، وأنا شخصيا، نقر بأنه على الرغم من وجود الكثير من « قائال زومضي بيري

 فإنه ما زال أمامنا الكثير من الفرص، وبالتالي علينا أن نعمل معا بنشاط وبجد المشكالت الخطيرة
  . »للتوصل إلى حل لمشكالت الشرق األوسط، وبداية بحل المشكلة الفلسطينية

  23/11/2009الشرق األوسط، 
  

  اإلسرائيليالصراع الفلسطيني  إسرائيليا قتلوا خالل عقدين من 1483": تسليمب" .27
أعلنت منظمة بتسليم االسـرائيلية لحقـوق االنـسان ان الـصراع            :  وكاالت األنباء  -ة  فلسطين المحتل 

 شخص في عقدين مـن الـزمن ، غـالبيتهم العظمـى مـن               8900الفلسطيني االسرائيلي اودى بحياة     
ومن بين القتلى    . قاصرا 139 اسرائيليا من بينهم     1483وبحسب المنظمة قتل الفلسطينيون     . الفلسطينيين
 مدنيا قتلوا في عمليات في اسرائيل او االراضي المحتلة          995 شرطيا وجنديا والباقون     488ليين  االسرائي

  .، بحسب بيان للمنظمة
  22/11/2009الدستور 

  
  يجب جر أبو مازن بالقوة للتفاوض معنا: بن اليعازر .28

لسلطة محمود  قال وزير التجارة والصناعة في الحكومة االسرائيلية بنيامين بن العيزر يجب جر رئيس ا             
  .لطاولة المفاوضات مع إسرائيل بالقوة" أبو مازن"عباس 
 أنا ال أريد أن أخرب األمور ولكن الوضع الذي نتواجد فيه ليس جيدا ، فيجب البـدء بالعمليـة                    -وقال  

السياسية بالقوة ، مضيفاً إنه اذا كان أبو مازن ال يريد التفاوض معنا يجب دمج طرف ثالث ومن ثم جر                    
زن بالقوة للمفاوضات وحينها ليقل الطرف الثالث بان الفلسطينيين ليسوا علي استعداد للتحدث معنا              أبو ما 

   .وليس نحن من نقول بأننا ال نريد التفاوض
  22/11/2009الدستور 

  
  ليست شريكاً في المفاوضات وال يجوز إضفاء الشرعية عليها" حماس: "ليفني .29

المعارض، مـا   " كاديما"جية اإلسرائيلية السابقة وزعيمة حزب      نفت تسيبي ليفني، وزير الخار    : الناصرة
  ".حماس"قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخراً بأن مفاوضات سرية تتم بين تل أبيب وحركة 

إن حركة حماس ليـست شـريكاً فـي         : "عن ليفني قولها  ) 21/11(ونقلت اإلذاعة العبرية اليوم السبت      
  .، على حد تعبيرها"بغة الشرعية عليهاالمفاوضات وال يجوز إضفاء ص

تتفاوض سرا  " حماس"البريطانية إن حركة    " بي بي سي  "وكان الرئيس عباس قد قال، في تصريحات لقناة         
  .مع الجانب اإلسرارئيلي حول دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، حسب قوله

  21/11/2009 قدس برس
  

  سيط بين دمشق وتل أبيبتركيا لم تعد مؤهلة ألداء دور الو: ليبرمان .30
أعلنت تل أبيب رسمياً، على لسان وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان، رفضها قيام تركيا بـدور                :الناصرة

ونقلـت   .مسيرة التسوية بين دمشق وتل أبيب      استئناف الوسيط الذي كانت تقوم به من أجل الدفع باتجاه        
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، على  "مؤهلة ألداء دور الوسيط بين إسرائيل وسورية      إن تركيا لم تعد     "اإلذاعة العبرية عن ليبرمان قوله      
  .حد تعبيره

  22/11/2009 قدس برس
  

  نصدر بضائعنا لمعظم الدول العربية واإلسالمية: "إسرائيلي"مسؤول  .31
نائب مدير عام الصناعات الجوية العـسكرية دافيـد         ” اإلسرائيلي“قال رئيس معهد التصدير     : آي.بي.يو

، إال أن هذه البضائع تصل إلى الغالبية        ”اإلسرائيلية“ مقاطعة واسعة للبضائع     أرتسي إنه رغم اإلعالن عن    
ونقل عنه موقع   . العظمى من دول العالم بما فيها الدول العربية واإلسالمية باستثناء إيران وسوريا ولبنان            

قاطعة ال أعتقد انه على أرض الواقع يوجد شيء اسمه م         “اإللكتروني، أمس، قوله،    ” يديعوت أحرونوت “
” إسـرائيلي “يوجد تصدير   “وأضاف  . ”، وربما هناك مقاطعة رسمية لكنها ال تؤثر في الواقع         ”إسرائيل”ل

أيضا المتاجرة معها وهـي إيـران       ” اإلسرائيليين“إلى كل مكان باستثناء، ربما، دول عدوة يحظر على          
  .ب قوله، حس”وسوريا ولبنان، لكن هناك تجارة مع غالبية الدول العربية واإلسالمية

  22/11/2009الخليج، اإلمارات 
  

  الكنيست يقر تسهيل إقامة المزارع الفردية والمستوطنات في النقب .32
صادق الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة األولى على مشروع قانون تقدم به يوئيـل حـسون              : النقب العربي 

مزرعـة  ( مزرعة الجميز    ، يجيز تنظيم إقامة المزارع الفردية في صحراء النقب ، على غرار           ) كاديما(
  ".طريق النبيذ"، التي يطلق عليها اسم ) رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق اريئيل شارون

اإلقليمي والذي يضم مستوطنات يهودية فـي صـحراء         " رمات نيجيف "ويشار في هذا الصدد إن مجلس       
ير منها ضمن مسطح نفوذه ،  النقب ، يعمل على تسريع إقامة مثل هذه المزارع الفردية والتي يقع عدد كب             

ويسهل عملية تسليم األراضي للمستوطنين بعد ان تقدم عدد منهم إلى المحكمة اإلسرائيلية بشكوى ضـد                
  .البيرقراطيا القائمة في تسليم وإقامة هذه المزارع ، إذ تقوم الحكومة بتخصيص مئات الدونمات للمزرعة

  22/11/2009الدستور 
  

  ن رغبة الرئيس عباس في االعتزالتنياهو مرعوب من ":هآرتس" .33
ذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ، يرغب فـي مقابلـة                

  .الرئيس محمود عباس ، ومرعوب من خطر اعتزاله وحّل السلطة الوطنية الفلسطينية
ي شاؤول موفاز مهمـة لـيس ألنهـا         واعتبر المحلل السياسي البارز عكيفا إلدار خطة الوزير اإلسرائيل        

ستجلب السالم ، بل ألنها تأتي من شخصية تعتبر عسكرية ومتشددة ، وباألساس ألنها تقف على يـسار                  
رئيسة المعارضة تسيبي ليفني ، وبالتالي تزيل ذريعة نتنياهو بأن ائتالفه الحكومي سيكون مهددا في حال                

 32إذا كان نتنياهو يقصد بجدية حل الدولتين فأمامـه          "وأضاف ."تنازالت مؤلمة "وقف االستيطان وتقديم    
 تعبئة أماكن رافضي التـسوية مـن       "العمل" ومتمردي حزب    "كاديما"شريكًا ، سيسر أعضاء الكنيست من     

  ".وشركائه اليمينيين" الليكود"كتلة 
  22/11/2009الدستور 

  
   نهايتها تفرض تعتيماً إعالمياً مع اقتراب صفقة شاليت من"اسرائيل" .34

تفرض الرقابة العسكرية في إسرائيل قيوداً غير مسبوقة في صـرامتها علـى             :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
اإلعالم العبري في كل ما يتعلق بالنشر عن المفاوضات السرية إلطالق الجندي األسير في قطاع غـزة                 

لـق بقـدرات إسـرائيل      غلعاد شاليت، ساواها بعض المعلقين بالقيود المفروضة على النشر في مـا يتع            



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1619:         العدد       21/11/2009السبت  :التاريخ

وغدت وسائل اإلعالم العبرية تكتفي مضطرة بما ينشر في وسائل اإلعالم العربية والدولية، مع              . النووية
بالضبط كما يحصل في كل مرة تنفذ       » مصادر أجنبية «ضرورة إشارتها في أي نشر إلى اعتمادها على         

 رئيس هيئة أركان الجيش الجنـرال       وتطرق. إسرائيل عملية عسكرية سرية ال ترغب في اإلعالن عنها        
غابي أشكنازي إلى الجهود اإلسرائيلية إلطالق شاليت، فقال إن الجيش ملتزم إعادة شـاليت إلـى بيتـه                  

لكنني أفضل أن تبقى الجهود المبذولة خلف الكواليس ألن النشر المتزايد في اإلعالم عن الموضـوع ال          «
  .»المتفائل هو المتشائم عن وعي«وتابع ان . »يساهم في بلوغ مهمة إعادة الجندي إلى بيته

  23/11/2009الحياة، 
  

  في متناول األغنياء فقط بالمستقبل القريب" إسرائيل"الماء في : "إسرائيل اليوم" .35
اإلسرائيلية من ارتفاع حاد في سعر المياه مطلع العام القـادم ، األمـر              " التأمين الوطني "حذّرت مؤسسة   

  .دد الفقراء في إسرائيلالذي سيؤدي إلى ارتفاع ع
العبرية ، عن مستقبل العنصر األهم في حياة البشر وهل سيصبح فـي             " إسرائيل اليوم "وتساءلت صحيفة   

  .متناول األغنياء فقط بالمستقبل القريب
اإلسرائيلي فإن تكاليف ثمـن الميـاه       " التأمين الوطني "وحسب تقديرات وعمليات حسابية تمت في دوائر        

 شيكل شهرياً ، في حين سيرتفع سعر المياه للعائلة الواحـدة            114ان قبل الغالء يقدر بـ      لعائلة واحدة ك  
 شيكل شهرياً ، األمر الذي ينعكس سلباً على طبقات كثيرة           160 أي قرابة    40%مطلع العام القادم بنسبة     

  .في المجتمع
 بعقـد اجتمـاع فـي       وعلمت الصحيفة أن وزير الرفاه االجتماعي اإلسرائيلي اسحاق هرتسوغ سيطالب         
  .الحكومة حول غالء المياه وما يتمخض عنه من نتائج سلبية على الطبقات الضعيفة

  23/11/2009الدستور، 
  

  األكثر تورطاً في االتجار بالبشر" إسرائيل: ""الكنيست" .36
طة مؤخرا عن ان الكيان ال يزال من أكثر دول العالم المتور” إسرائيل“كشف النقاب في : القدس المحتلة"

التعبير المخفف (لغرض العمالة الرخيصة والخدمات الجنسية ) تجارة الرقيق(في المتاجرة بالبشر 
حول معالجة الشرطة ” الكنيست“، وذلك وفق دراسة أعدها مركز المعلومات واألبحاث في )للدعارة

 .لمدى انتشار هذه الظاهرة ” اإلسرائيلية“
اليوم ” إسرائيل“، أن عدد العاملين بتجارة الدعارة في ”كنيستال“وتقدر المنظمات الحقوقية، بحسب تقرير 

 ألفا وهو يعتبر أقل مما كان في السابق نتيجة مداهمات الشرطة لمراكز الدعارة في السنوات 20يبلغ 
وطبقا للتقرير تقدر الشرطة أن عدد ضحايا التجارة بالفتيات . األخيرة ومحاكمة المتورطين في التجارة 

  . 2000 عام 3000ت الجنس ال يتعدى بضعة عشرات في الوقت الراهن بعدما كان ألغراض خدما
  23/11/2009الخليج، 

  
  67غالبية في االمم المتحدة سوف تعترف بدولة فلسطينية على حدود : خبير اسرائيلي .37

 دولـة فـي االمـم       130توقع موشيه هرش الخبير االسرائيلي في القانون الدولي بان تعترف اكثر من             
  1967،متحدة بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ال

ان الرئيس محمود عباس يستطيع ان يعلن دولة االن خاصة          "وقال هرش في مقابلة للتلفزيون االسرائيلي       
 دولة مضمونة بان تـصوت لـصالح القـرار    100وان الفلسطينيين لديهم غالبية في االمم المتحدة بنحو        

اخرى ستؤيد الموضوع مع تاييد اوروبي قد يكون خجوال لكنه سـيحرج الواليـات               دولة   30اضافة الى   
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ان هناك منظمات دولية ايضا السلطة الفلسطينية شريكة        ": واضاف ".المتحدة التي تنوي االعتراض عليه    
  ".فيها ستؤيد هذا القرار 

جاحا لهم وسيحرج اسـرائيل     انه اذا اعترف العالم بالدولة الفلسطينية سيشكل ن       " واوضح الخبير القانوني  
وسيضعها في موقف صعب النها ستظهر انها دولة محتلة لدولة اخرى ، اضافة الى ان هناك عـشرات                  
السفارات الفلسطينية في دول العالم وقنصليات وسفارات لدول عربية واجنبية في رام اهللا فـال تـستطيع                 

  ".اسرائيل عمل شيء 
  23/11/2009الدستور، 

  
  ائيليا لبث الروح القتالية لدى الطلبة الثانويين ضابطاً اسر270 .38

ذكرت اإلذاعة العبرية العامة ، أن وزير التعليم اإلسرائيلي جدعون ساعر ، يعد برنامجاً من أجل زيادة                 
  .نسبة المتجندين للخدمة العسكرية في صفوف الطلبة الثانويين

ن الجيش اإلسرائيلي في المـدارس       ضابطاً م  270وأوضحت اإلذاعة أن برنامج ساعر يشتمل على نشر         
  .الثانوية لتقديم محاضرات للمدرسين ، بهدف بث الروح القتالية لدى الطالب

  23/11/2009الدستور، 
  

  "إسرائيل"الوصول الى أي هدف في " حزب اهللا"بمقدور صواريخ ": هآرتس" .39
" حـزب اهللا  " إن   الوف بـن  " هآرتس"زعم المحلل العسكري في صحيفة      :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   

  .يمتلك عشرات أالف الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى بمقدورها الوصول إلى إي هدف إسرائيلي 
 ملم إضـافة إلـى آالف الـصواريخ         122 كم و  40صواريخ تصل إلى    " حزب اهللا "وبين بن إن بحوزة     

ذي إذا سـقط     كيلو غرام وال   500والذي يزن   " 5فجر  "وصواريخ من طراز    " كاتيوشا"متوسطة المدى و  
 كيلـومتر إيرانيـة     300 و 250على عمارة فانه ينسفها كاملة، إلى جانب امتالكه صواريخ تصل إلـى             

الصنع إذا أصابت بناية فإنها ال تدمر البناية فقط بل تدمر الحي بأكمله تحمل مئات الكيلوغرامـات مـن                   
  .المتفجرات

معهـودة التـي يرددهـا القـادة الـسياسيون          وكرر المحلل العسكري اإلسرائيلي الديباجة اإلسرائيلية ال      
ـ              حـزب اهللا   "والعسكريون اإلسرائيليون، إن هذه الصواريخ تأتي من إيران عن طريق سوريا لتصل لـ

  .الذي يحصنها في قرى شيعية كثيرة في الجنوب"
  23/11/2009المستقبل، 

  
   شهيدا قتلوا برصاص قوات االحتالل خالل عقدين7398 ":بتسليم .40

أعلنت منظمة بتسليم االسـرائيلية لحقـوق االنـسان ان الـصراع            :  وكاالت األنباء  -فلسطين المحتلة   
 شخص في عقدين مـن الـزمن ، غـالبيتهم العظمـى مـن               8900الفلسطيني االسرائيلي اودى بحياة     

 قاصـرا ، فـي   1537 فلـسطينيا بيـنهم      7398وبحسب المنظمة قتلت القوات االسرائيلية      . الفلسطينيين
  . قاصرا139 اسرائيليا من بينهم 1483سرائيل واالراضي المحتلة في تلك الفترة فيما قتل الفلسطينيون ا

 مدنيا قتلوا في عمليات في اسـرائيل او         995 شرطيا وجنديا والباقون     488ومن بين القتلى االسرائيليين     
  . االراضي المحتلة ، بحسب بيان للمنظمة

 قاصرا ، اغلبهم في الحرب على غـزة التـي           315طينيا من بينهم     فلس 1033 استشهد   2009وفي العام   
 ، بحسب التقرير الذي اضاف ان       2009 كانون الثاني    18 وانتهت في    2208 كانون االول    27بدأت في   

  .  فلسطينيا باالجمال استشهدوا في العدوان االسرائيلي1387
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وبالنسبة الى اسرائيل كان العـام      . لهجوم اسرائيليا من بينهم اربعة جنود بنيران صديقة خالل ا         13وقتل  
 47 مدنيا اسرائيليا من بينهم 269 االكثر دموية ، في اوج االنتفاضة الفلسطينية الثانية ، حيث قتل          2002

 فلـسطينيا   335ونشر البيان بمناسبة العيد العشرين النشاء بتسليم ، وذكـر ان            . قاصرا ، بحسب البيان   
  1989، معتقال عام 1794وبلغ عددهم . اسرائيلية بال محاكمةمعتقلون حاليا باوامر عسكرية 

وتبـرر  .  منزل فلسطيني في السنوات العشرين الفائتة      4300كما اضاف ان السلطات االسرائيلية دمرت       
اسرائيل عمليات التدمير بان المنازل لم تحصل على الرخص الالزمة ، غير ان المجموعات الحقوقيـة                

 منزال دمر فـي     6240وقدرت بتسليم ان    . ول على الرخص كان شبه مستحيل     الفلسطينية تؤكد ان الحص   
ونشرت .  كانون الثاني  - منزال في هجوم كانون االول       3540عمليات عسكرية في قطاع غزة من بينها        

منظمـة بتـسليم تأسـف      "المنظمة على صفحة كاملة في صحيفة هآرتس اعالنا يشبه اعالن وفاة يقول             
ضقنا ذرعا ، وضاق الناس ذرعا بنا ، لكن ما زال اربعة            "وقالت المنظمة   ". عشرينالعالن بلوغ عامها ال   

ماليين شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة محرومين حتى الساعة من حقوق االنـسان االساسـية ،                 
  ".هؤالء ضاق ذرعهم اكثر منا

  22/11/2009الدستور 
  

  "كنس يهودية"ويل األقصى لـاالحتالل يهدم منازل المقدسيين ضمن خطة تح: رائد صالح .41
، 194حذّر الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية داخل األراضي المحتلة منذ عام : القدس المحتلة

فتح مدخل "من أن االحتالل يهدف من وراء تصعيد سياسة هدم المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة إلى 
لمصلى المرواني، واألقصى القديم، وتحويلها إلى كنس لألنفاق التي تتغلغل أسفل األقصى لتخترقه، وا

  ".يهودية
في خيمة البستان في سلوان بالقدس المحتلة، والتي تقام ألول ) 20/11(وقال صالح، في خطبة الجمعة 

شرفٌ عظيم لنا، رغم السجون والمضايقات االحتاللية "مرة منذ شهرين، على أن الرباط في بيت المقدس 
  ".ختلفةوالمطاردات الم

  21/11/2009، قدس برس
  

  طائرات االحتاللل فلسطينيين وتدمير ورشتي حدادة ونفقا في قصف سبعة إصابة :غزة .42
أصيب سبعة مواطنين فلسطينيين بجراح متفاوتة فـي سلـسلة غـارات نفـذتها              : حكمت يوسف  -غزة  

ـ . الطائرات الحربية اإلسرائيلية على عدة أهداف في شمال ووسط قطاع غزة             ت مـصادر طبيـة     وقال
وأوضح شهود عيـان ان      .فلسطينية ان الطائرات الحربية استهدفت ورشة حدادة شمال شرق مدينة غزة          

  .عدد من منازل المواطنين في منطقة جباليا أصيبت بأضرار مختلفة جراء القصف المذكور
ميرها بالكامـل    تد ىوفي مخيم النصيرات قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية ورشة حدادة مما ادى ال           

وقصفت طائرات   .وإلحاق أضرار مادية في المباني والممتلكات القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات            
وقال شهود عيان ان القـصف اسـتهدف        .  االحتالل منطقة الشريط الحدودي في رفح جنوب قطاع غزة        
لسطينية ان القصف أسـفر     وقالت مصادر ف   .نفقا في منطقة القصاص في مخيم يبنا لالجئين الفلسطينيين        

 فلسطينيين في المكان فيما تقصف الزوارق الحربية اإلسرائيلية منـازل المـواطنين فـي               4عن إصابة   
  . المنطقة

  22/11/2009وكالة سما، 
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  "مازال أهالي مخيم نهر البارد يعيشون المعاناة": "عبد العال" .43
العليا إلعادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنـان،         أكد مروان عبد العال، مسؤول هيئة المتابعة         :نهر البارد 

أن حجم المعاناة التي مازال يعيشها أهالي المخيم كبيرة، وذلك خالل لقاء شعبي عقد في المخيم بحضور                 
مدير عام األونروا في لبنان، والذي قدم بدوره شرحاً عن وضع المخيم والخدمات التي              " سلفدور لمباردو "

  .ئين الفلسطينيين هناكتقدمها األونروا لالج
اإلغاثة وهـي مـستمرة     "وأوضح عبد العال أن مرحلة الطوارئ المعلنة بالمخيم تتضمن ثالثة محطات،            

إعمار المخيم القديم ونحن نـسير      "، والثانية   "حتى االنتهاء من عملية اإلعمار، وعودة األهالي إلى بيوتهم        
فهي إعادة الحياة، وهذه المحطـة      "، والثالثة   "القادمبخطى جدية نحو البدء بأعمال الباطون خالل األسبوع         

والمجتمع الدولي معنيين بتقديم العـون إلنعـاش اقتـصادي          " األونروا"، مشيراً إلى أن     "في غاية األهمية  
جولة ميدانية للممولين الدوليين في مخيم نهـر البـارد نهايـة األسـبوع              " األونروا"هذا ونظمت    .شامل

  .الماضي
 22/11/2009صحيفة فلسطين 

  
   قتيال130ًوفاة جديدة ترفع ضحايا انهيار أنفاق غزة إلى  .44

 لقي عامل فلسطيني حتفه، وأصيب اثنان آخران، أمس، جراء انهيار نفق على الحـدود بـين                 :آي.بي.يو
وقال مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة بغزة الطبيب معاوية حسنين،             .قطاع غزة ومصر  

 575 قتيالً إلى جانب أكثر من       130رفع عدد القتلى جراء حوادث العمل في األنفاق إلى           ت العاملأن وفاة   
  .       مصاباً فلسطينياً

  22/11/2009الخليج، اإلمارات 
  

  2000  ألف قرار اعتقال إداري منذ أيلول19 أصدرت "إسرائيل: "وزارة األسرى .45
 ألف قرار اعتقال    19س أن إسرائيل أصدرت     ذكر تقرير فلسطيني أم   :  وكاالت األنباء  -فلسطين المحتلة   

 وقالت وزارة شؤون األسرى     2000،إداري بحق أسرى فلسطينيين منذ اندالع انتفاضة األقصى في أيلول         
سياسة االعتقال اإلداري التي تمارسـها الـسلطات اإلسـرائيلية بحـق            "والمحررين في تقرير لها ، إن       

وطالب التقريـر بـضرورة     ". دولي اإلنساني وللمواثيق العالمية   الفلسطينيين تعد انتهاكا فاضحا للقانون ال     
قانون بائد مستمد من قوانين الطوارئ      "البدء بحملة دولية إللغاء قانون االعتقال اإلداري الذي وصفه بأنه         

  1945،عام " البريطانية
  22/11/2009الدستور 

  
   مياه غزة غير صالحة لالستخدام اآلدمي: مائيخبير .46

حذر خبير مائي من تدني الوضع المائي في قطاع غـزة، جـراء الحـصار                :بوشمصطفى ح  - غزة
 .اإلسرائيلي والحيلولة دون دخول المعدات الالزمة؛ من أجل المساهمة في تحسين نوعية وجودة الميـاه              

إن الميـاه لـم تعـد صـالحة         :" وقال المهندس منذر شبالق مدير مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة          
فقط من مياه قطاع غزة باتـت       % 10دمي، حيث تشير التحاليل والدراسات الدولية إلى أن         لالستخدام اآل 

  ".مما ينذر بحدوث خطر حقيقي على حياة اإلنسان الفلسطيني وهو أغلى ما نملك(..) صالحة لالستخدام
حرجـة، فالكميـات التـي يـتم      "شبالق على أن الوضع المائي الحالي بغزة وصل إلى مرحلة           . وشدد م 

، الفتـا   " مليون متر مكعب بالنسبة للـسنة الماضـية        160راجها من الخزان الجوفي قدرت بأكثر من        إخ
  . مليون متر مكعب بالسنة90 إلى 80االنتباه إلى أن كمية الشحن الطبيعية قدرت بأقل من 
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 استمر   مليون متر مكعب بالسنة الماضية وإذا      80إن العجز المائي للخزان الجوفي يقدر بأكثر من         :"وقال
الوضع على ما هو عليه فإنه من المتوقع خالل السنوات القليلة القادمة أن تكون المصادر المائية الحالية                 
قد استنفذت المياه العذبة بالخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزة، وعليه يجب أخذ اإلجراءات الـضرورية               

  ".الالزمة للحد من تفاقم مشكلة ملوحة المياه بالقطاع
 22/11/2009سطين صحيفة فل

  
  الدولية تطالب مصر بتمكين الطلبة الفلسطينيين من االلتحاق بجامعاتهم "أصدقاء اإلنسان" .47

بوضع حل جـذري لقـضية الطلبـة        "الدولية الحكومة المصرية    " أصدقاء اإلنسان "طالبت منظمة   : فيينا
، ال سـيما فـي ظـل        "الفلسطينيين الدارسين في الخارجـ وكذلك كل األشخاص العالقين في قطاع غزة          

إلـى  " أصدقاء اإلنسان "وأشارت   .الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من ثالث سنوات         
أن العشرات من هؤالء الطلبة كانوا قد حصلوا على قبوالت أو منح دراسية في جامعات مختلفـة فـي                   

  .الخارج، مهددين كذلك بفقدانها
لمشاركة السلطات المصرية في حصار الـسكان فـي         " عن إدانتها    وعبرت المجموعة الحقوقية في بيانها    

، وطالبتها بإنهاء دورها، وكذلك عدم التعاون مع الجهات الداعية إلبقاء مليون ونصف مليون              "قطاع غزة 
فلسطيني في سجن غزة الكبير، والعمل على تسهيل مرور األدوية والمواد التموينية ومستلزمات البنـاء،               

موضوع كل الفلسطينيين العالقين على جانبي الحدود بين قطاع غـزة واألراضـي             ووضع حل جذري ل   
القيود الخطيرة المفروضة على خروج األفراد من قطاع غزة تعد خرقـاً ألبـسط              "المصرية، مؤكدة أن    

  .لت، كما قا"مبادئ القانون اإلنساني الذي يحظر العقاب الجماعي
  21/11/2009، قدس برس

  
 48 عامالً فلسطينياً في أراضي الـ 132 تعتقل الشرطة اإلسرائيلية .48

، حملة اعتقاالت واسـعة     )22/11(شنت الشرطة اإلسرائيلية، الليلة الماضية وفجر اليوم األحد          :الناصرة
النطاق في صفوف العمال الفلسطينيين، القادمين من الضفة الغربية للعمل داخل األراضـي الفلـسطينية               

وقـال متحـدث باسـم       .طار حمالت تقوم بها الشرطة بين حين وآخـر        ، وذلك في إ   1948المحتلة سنة   
يقيمـون  "الشرطة إنه تم اعتقال مائة واثنين وثالثين عامالً فلسطينياً في منطقة الشارون، مشيراً إلى أنهم                

، حيث تقوم بإجراء التحقيـق معهـم،        "بدون حصولهم على تصاريح عمل من قبل السلطات اإلسرائيلية        
 تم اعتقال ستة إسرائيليين لالشتباه فيهم بإيصال هؤالء العمال أو تشغيلهم أو توفير المبيت               مشيراً إلى أنه  

  .لهم
  21/11/2009، قدس برس

  
  "للفضفضة"موقع للمكفوفين الفلسطينيين مساحة  .49

صار المكفوفون الفلسطينيون قادرين على التحاور والدردشة، والتواصـل مـع           :  بديعة زيدان  –رام اهللا   
 منتدى الكتروني على الشبكة العنكبوتية، في خطوة وصفها كثير من المـراقبين والمهتمـين               غيرهم عبر 

ويقول مصطفى الجوهري، الشاب الفلسطيني الكفيف، وأحد القـائمين          .باالختراق الحقيقي والمهم للغاية   
يون مـن   جاءت الفكرة خالل زيارة قام بها طلبة مكفوفون فلـسطين         «: على إدارة المنتدى الحديث العهد    

جامعة حيفا داخل الخط األخضر، للطلبة المكفوفين في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نـابلس، شـمال                 
. الضفة الغربية، وتمت خاللها مناقشة المشاكل التي يعاني منها المكفوفون في جميع المناطق الفلـسطينية   

ما لتأكيد فعاليتنا من جهـة، ولتنـسيق        في نهاية هذا اللقاء الذي انطلق قبل أشهر عدة قررنا القيام بشيء             
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معاً «جهودنا باتجاه المطالبة بحقوقنا، والتشديد على ضرورة االلتفات الينا من جهة أخرى، فكان منتدى               
  .»لنرسم البسمة على وجه مكفوفي فلسطين

 ويشير الجوهري، إلى أن مشروع المنتدى على اإلنترنت، والذي تم بالتعاون مـع الهيئـة االستـشارية                
  .الفلسطينية، يقدم مثل هذه البرامج للمكفوفين الشباب بالمجان، من خالل التواصل على المنتدى

، يحتوي أيضاً على زاوية خاصة بالـشابات، وتـشرف   )www.smileblind.net(والالفت أن المنتدى    
غذائيـة،  ، وفيها طرق تحضير العديد من األصناف ال       »مطبخ المنتدى «عليها مكفوفات أيضاً، وتحمل اسم      

مـذكرات  «، وغيرها الكثير الكثير من أهمهـا        »عالم المرأة «والحلويات، مسجلة صوتياً، وهناك زاوية      
  .، ويرصد فيها المكفوفون يومياتهم»كفيف

  23/11/2009الحياة، 
  

  واستمرار الخالف على اإلستيطان والقدس... مبارك يؤكد لبيريز رفضه الحدود الموقتة .50
افترقت مواقف الرئيسين المصري حسني مبـارك       :  أسعد تلحمي  -ي، الناصرة    جيهان الحسين  -القاهرة  

واالسرائيلي شمعون بيريز في موضوعي االستيطان والقدس، كما أعلن مبارك رفضه الحدود الموقتـة              
  . للدولة الفلسطينية

 بكثير مـن     االسرائيلية التي بدا خاللها ان نقاط الخالف أكبر        -وعقدت في القاهرة امس القمة المصرية       
المرحلة الدقيقة التي تمر بها     «أعلن مبارك في المؤتمر الصحافي المشترك مع بيريز ان          و. نقاط االلتقاء 

جهود السالم ال تدع مجاال للحديث عن حلول مرحلية او حدود موقتة للدولة الفلسطينية، وانما يتعـين ان                  
  .»ني محدد متفق عليهتستهدف جهودنا تسوية نهائية عادلة يتم تنفيذها في اطار زم

وقف االستيطان في االراضي المحتلـة      «وطاول الخالف قضية االستيطان، اذ شدد مبارك على ضرورة          
، فرد بيريز قائال ان قضية المستوطنات يمكن ايجاد حـل لهـا عـن               »أوالً، بما في ذلك القدس الشرقية     

  .»را كي يتم حل هذه المشكلةبدء التفاوض فو«طريق المفاوضات بين الطرفين، داعياً الى ضرورة 
فور بدء المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين، لن تكون هناك مستوطنات جديدة في الميـدان،              «: واوضح

ولن تجري اي استثمارات مالية لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، وسيتم اخالء المـستوطنات غيـر                
  .»حن مستعدون لذلكالشرعية، وما سيبقى بعد ذلك يجب ان نجد له حالً، ون

  23/11/2009الحياة، 
  

  " فرص السالم" بتقويض "إسرائيل"مبارك يتهم  .51
أمس السبت بتقويض   ) اسرائيل(اتهم الرئيس المصري حسني مبارك       :محمد األيوبي  -وكاالت -القاهرة  

ية النهاء  فرص اقامة سالم مع الفلسطينيين وطالبها باالستجابة لجهود تبذلها الواليات المتحدة ودول عرب            
  .النزاع

أقـول  "وقال في خطاب في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى العائدين مـن العطلـة الـصيفية          
تقوض فرص السالم بمخططاتها لتهويد القدس وحفرياتهـا فـي          ) اسرائيل(بعبارات ال تحتمل اللبس إن      

  ."رم الشريفمحيط المسجد االقصى ومواجهات مستوطنيها وقواتها مع الفلسطينيين في الح
أقول لقادتها انكم تضعون عقبات جديدة في طريق السالم بدعوتكم لالعتراف بيهوديـة الدولـة    "وأضاف  

  ."والتفاوض على حدود مؤقتة للدولة الفلسطينية واستبعاد القدس من مفاوضات السالم) االسرائيلية(
 الحالي مشيرا بذلك الى سـعي       وقال مبارك ان فرصة جديدة الحياء عملية السالم الحت في مطلع العام           

الرئيس االمريكي باراك أوباما لتحقيق حل الدولتين االسرائيلية والفلسطينية على أرض فلسطين التاريخية             
  .ومناشدته السرائيل أن توقف االستيطان في أراض يطمح الفلسطينيون القامة دولتهم عليها
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ي منطقتنا رغم تعـدد المخـاطر والتهديـدات         سيظل غياب السالم العادل الخطر االكبر ف      "وقال مبارك   
المحدقة بالشرق االوسط بما في ذلك الجدل حول برنامج ايران النووي والوضع في أفغانستان بتداعياتـه           

  ."على الساحة الباكستانية
. ارفعوا حصاركم عن غـزة    . أوقفوا ممارساتكم في الضفة الغربية    ) قادة اسرائيل (أقول لهم   "وقال مبارك   

لكن مبارك شدد على أهمية انهاء االنقسام الفلـسطيني مـن            ."عنتا ومراوغة وامتثلوا لنداء السالم    كفاكم ت 
التـي تبـذلها    ( مصر لن تقبل المزيد من المماطلة أو أن تستمر هـذه الجهـود              "وقال   .أجل تحقيق ذلك  

  ."الى ما ال نهاية) للوساطة بين حركتى فتح وحماس منذ أكثر من عام
 22/11/2009صحيفة فلسطين 

  
  أمريكا تلوح بتقليص المساعداتو.. مصر تسحب وحدة خاصة بتدمير أنفاق رفح .52

المقرب من االستخبارات اإلسرائيلية إن مصر قامت الجمعـة         " تيك ديبكا "قال موقع    : قنا -القدس المحتلة 
ـ           ات وبشكل مفاجئ بسحب وحدة الهندسة العسكرية التي نشرتها على الحدود مع قطاع غزة، لمنـع عملي

  .اإلمداد عبر األنفاق من سيناء للقطاع
إن هذه الخطوة أغضبت تل أبيب وواشنطن حيث تم ذلك دون           "ونقل الموقع عن مصادر استخبارية قولها       

  ".إبالغ اإلدارتين اإلسرائيلية واألمريكية مسبقاً بتلك الخطوة
باب التي جعلتهم يـسحبون     وبحسب تلك المصادر فقد طلب األمريكيون توضيحاً من القاهرة لمعرفة األس          

ونقل الموقع اإلسرائيلي عن مصادر أمريكية      . قوة الهندسة المصرية، ولكنها لم تحصل على رد مصري        
إن إدارة الرئيس باراك أوباما بدأت بالتلميح لمصر بأنها ستتخذ خطوات ضد القاهرة نتيجةً لهذه               "تأكيدها  
مختلفة في الكونغرس األمريكي وخاصـة اللجـان        إن تلك المعلومات وصلت للجان ال     "، مضيفة   "الخطوة

التي تقرر إعطاء المساعدات المالية والعسكرية لمصر، حيث بدأت تلك اللجان بإجراءات الستقطاع جزء              
  ".  من المعونات األمريكية للقاهرة

مـل  فإن إخالء وحدة الهندسة المصرية للحدود، يعني أن الـشاحنات التـي تح            "ووفقاً للموقع اإلسرائيلي    
أن المقاومـة   "، مـضيفا    "بضائع مهربة من سيناء ألنفاق رفح ستصل إلى فوهات األنفاق بسهولة فائقـة            

 متراً تحت األرض بـداخلها تكييـف        60 و 50الفلسطينية في غزة لديها أنفاق إستراتيجية بعمق ما بين          
  .حسب قوله".. وكهرباء، وعبر تلك األنفاق تهرب السالح والصواريخ لقطاع غزة

  22/11/2009رق، قطر، الش
  

  الدولة الفلسطينية المؤقتة تشويش على الموقف العربي : العربية الجامعة .53
 دولـة   إلـى  الـداعي    اإلسـرائيلي  العامة لجامعة الدول العربية الطرح       األمانةوصفت  :  بترا –القاهرة  

األمـن الـدولي     التشويش على الموقف العربي الداعي للجوء إلى مجلس          إلى يهدف   بأنهفلسطينية مؤقتة   
 العام المـساعد لـشؤون      األمين وقال   1967،لالعتراف بدولة فلسطينية معترف بها دوليا في حدود عام        

 الدول العربية ملتزمة بالثوابت التي وردت في مبادرة         إن المحتلة السفير محمد صبيح      واألراضيفلسطين  
ة، مشيرا الى قرارات وزراء خارجية      السالم العربية وفي مقدمتها دعم الشعب الفلسطيني ووحدته الوطني        

  .األخير في لجنة مبادرة السالم في اجتماعهم األعضاءالدول العربية 
  23/11/2009الدستور، 

  
  عدد من الفنانين السورين يصلون إلى قطاع غزة .54

عدد من الفنانين السوريين إلى قطاع غزة عبـر معبـر رفـح             ) 22/11(وصل مساء اليوم األحد     : غزة
وقال مصدر في معبر رفح أن الـسلطات         . ساعة فقط  24ث من المقرر أن يمكثوا فيه لمدة        الحدودي حي 
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ومـن   .المصرية سمحت مساء اليوم للوفد الذي يرأسه الفنان السوري المعروف دريد لحام دخول القطاع          
 ساعة، حيث سيحضر افتتاح إحدى المسرحيات التي ستعرض         24المقرر أن يمكث الوفد في قطاع غزة        

دينة خان يونس جنوب القطاع،وسيقوم بزيارة إلى عائلة السموني التي فقدت العشرات من أبناءهـا               في م 
  .خالل الحرب على غزة، ولقاء إسماعيل هنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة

 22/11/2009قدس برس، 
  

   اكبر قافلة مساعدات الى غزة  ضمن شاحنة25 مؤسسة قطر الخيرية تسير .55
 سيرت الهيئة الخيرية الهاشمية امس االحد اكبر قافلة مساعدات الى قطاع غزة منذ - بترا-عمان 

وقال امين عام الهيئة احمد العميان ان الهيئة بذلت  . قافلة30تعرض القطاع للعدوان االسرائيلي قوامها 
ارس الى جهودا كبيرة من خالل منظمات دولية من اجل السماح بإدخال القرطاسية الخاصة بطلبة المد

 .قطاع غزة ضمن هذه القافلة والتي كانت من ضمن المواد المحظور دخولها من قبل الجانب االسرائيلي
 شاحنة من القافلة كانت قد 25خالل وداع القافلة ان ) بترا(واضاف في حديث الى وكالة االنباء االردنية 

 شاحنات للضفة الغربية، وباقي 5ا تبرعت بها مؤسسة قطر الخيرية وغالبية حمولتها مواد قرطاسية منه
 .الشاحنات تم التبرع بها من قبل الهيئة الخيرية الهاشمية وهيئات عربية ودولية خيرية

من جهته قال نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر الخيرية عبداهللا حسين النعمة ان من بين هذه 
 بشده تصل قيمتها الى نحو مليوني  طنا محملة بمواد قرطاسية يحتاجها طلبة قطاع غزة50المساعدات 

 .دوالر 
  23/11/2009الرأي، األردن، 

  
  البريطانيون يقاطعون المنتجات اإلسرائيلية .56

سعى ناشطون بريطانيون إلقناع المخازن التجارية الكبرى في بريطانيا : عمان ـ عبد الجبار أبو غربية 
نية المحتلة ـ حـسبما أفـادت صـحيفة     بفرض مقاطعة على المنتجات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطي

  .الفايننشال تايمز البريطانية ـ أمس
وقالت الصحيفة إن الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية، أكدوا أن حملتهم لمقاطعة منتجات المستوطنات             
اإلسرائيلية، وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات ضدها حشدت التأييد الشعبي المطلوب، بـسبب             

  .سرائيل لقطاع غزة في يناير الماضيغزو إ
نسبت الصحيفة إلى األمين العام لحملة التضامن مع فلسطين بيتي هنتر قولها إن الناس فـي بريطانيـا                  و

  .يبحثون عن طرق إلظهار رفضهم لمنتجات المستوطنات اإلسرائيلية
) سـينزبيري ( و)تيـسكو (وأضافت هنتر أن منظمتها أجرت محادثات مع سلسلة المخـازن البريطانيـة            

لكن هنتـر   . إلقناعها بالتوقف عن بيع منتجات من المستوطنات اليهودية في األراضي الفلسطينية المحتلة           
أقرت أن نتائج هذا التحرك كانت محدودة حتى اآلن، حيث شددت على أن ممارسة ضـغوط اقتـصادية                  

  .على إسرائيل ال تؤدي عادة إلى النتائج المطلوبة على المدى القصير
  22/11/2009كاظ، ع

  
   لمشاريع لألطفال الفلسطينيين إسترليني ألف جنيه 200جمع نحو تمؤسسة التعاون في لندن  .57

 ألـف جنيـه اسـترليني    200أفلح حفل خيري لجمع التبرعات في جمع أكثر من ': هيام حسانن ـ  لند
ي قطاع غزة والضفة     الفلسطينيين ف  األطفالسيجري استثمارها في دعم مشاريع غير ربحية لتحسين حياة          

  .الغربية ومخيمات لبنان
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ونظمت الحفل مساء الجمعة الماضي مؤسسة التعاون في فندق الدورشيستر في لندن بحضور العـشرات               
من رجال وسيدات االعمال الذين قدموا تبرعاتهم لصالح عدد من المشاريع التي تنفذها المؤسسة لالطفال               

 حلول الذكرى العشرين لتوقيع اتفاقية حقوق الطفل التـي تكفـل            وترافق الحفل الخيري مع   . الفلسطينيين
لالطفال من مختلف أنحاء العالم حقوقاً متساوية في التعليم والصحة والحياة وغيرها من منـاحي الحيـاة                 

  .المختلفة
 ألف جنيه استرليني سوف تخصص لدعم برنـامج تـسميه           45وأعلنت مؤسسة التعاون خالل الحفل أن       

ويعنى بتقديم الخدمات الطبية بما فيها العمليات الجراحية لألطفال من ذوي االحتياجـات             ' نبرنامج شيري '
 65كما تم تخصيص نحو     . الخاصة، فيما سيخصص مبلغ مساو لدعم رياض االطفال في فلسطين ولبنان          

ع أخرى  ألف جنيه لتحسين صحة االمهات والمواليد الجدد في نهر البارد بلبنان، في حين ستتقاسم مشاري              
  .تهدف الى تقديم خدمات لألطفال في قطاعي الصحة والتعليم ما تبقى من ريع الحفل الخيري
  23/11/2009القدس العربي، 

  
  من أجل صناعة التاريخ الفلسطيني .58

 كلوفيس مقصود
لم يعد من مفر للشعب الفلسطيني إزاء شراسة التحديات التي تواجهه ومخاطر إلغاء فلسطين كقضية 

معها كمسلسل من المشكالت اإلنسانية واالجتماعية، من أن يعاد النظر بشكل جدي وحاسم في والتعامل 
إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كحركة مقاومة الحتالل جاثم يتصرف كأنه مالك لألرض وليس 

ونها اإلطار إن إعادة بناء منظمة التحرير واستعادة ثقافة المقاومة لها أصبحا حاجة ملحة ك. محتالً لها
وهذا هو السبب الحقيقي أصالً . الطبيعي لوحدة الشعب الفلسطيني بغياب إطار دولة فلسطين المستقلة

 .1967لقيام المنظمة خاصة بعد هزيمة الدول العربية عام 
إن منظمة التحرير، في ممارستها للمقاومة بشتى تجلياتها، استطاعت أن تستقطب احتضاناً دولياً والتزاماً 

ولعل التعبير . بياً وإسالمياً ودعماً من قوى عدم االنحياز ودوائر الضمير في مختلف أرجاء العالمعر
على الدليل القاطع لهذا التبني الشامل كان خطاب الرئيس الراحل ياسر عرفات في األمم المتحدة عام 

وكان . أو مقاومة  اإلعالن عن تجذر الشعب الفلسطيني في أرضه وإصراره على التحرير سلماً 1974
المنظر في ذلك اليوم رائعاً برمزيته حيث كان رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة وزير خارجية جزائر 

/  نوفمبر15الثورة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الذي أرسى القواعد لقيام الدولة الفلسطينية في 
 تينع بعد والتي هي اآلن أكثر احتماالً بصيرورتها  وكانت بمثابة الخميرة التي لم1988تشرين الثاني ،

 .إذا وعت منظمة التحرير على ضرورة تاريخية مسؤوليتها حتى تسترجع قدرة صناعة تاريخها
إن منظمة التحرير الفلسطينية اليوم لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني بكل شرائحه وكأن ما سمي السلطة 

، ”إسرائيلية“ية أوسلو حولتها أو تكاد إلى شبه محمية أمريكية الفلسطينية التي هي من إفرازات اتفاق
هذا يعني أن تؤخذ إجراءات عملية فورية تتمثل بادئ . وبالتالي لم تعد مؤهلة لتمثيل الشعب الفلسطيني

ذي بدء في مؤتمر وطني يؤسس إلعادة منظمة التحرير إلى ثوابتها المتجذرة في الوعي الفلسطيني من 
 من التكيف مع المستجدات التي تمكن القيادة التي يفرزها هذا المؤتمر من إدارة جهة حتى تتمكن

الصراع وضبط المصطلحات التي غيبتها اتفاقية أوسلو، وما سمي زوراً بالواقعية، والتي حولتها أوسلو 
يني إلى مصيدة خانقة لعمل المقاومة، وبالتالي وقيعة تكاد تشل حركة التحرير الوطنية للشعب الفلسط

لذا فعلى قيادات الفصائل . والتي تبقى رهينة االنشطار القائم في القيادات الحالية خاصة فتح وحماس
القائمة اآلن جميعها من دون استثناء أن تدعو إلى المؤتمر الوطني في إطار جامعة الدول العربية إذا 

كون للطاقات الفكرية وللعديد من أمكن، وأن تتم إعادة الوحدة الوطنية وقيادة ديمقراطية منتخبة، وأن ي
وهذا يعني أن يسترجع . المستقلين دور مشارك ليس فقط في إبداء الرأي، بل أيضاً في صناعة القرار
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القياديون المنتخبون حركة المقاومة وأن يتخلوا بالتالي عن األلقاب التي أنتجتها أوسلو إلى أن تصبح في 
ال تنجر بعض القيادات  كما هو حاصل اليوم  إلى االنجذاب بها ما بعد متطابقة كتعبير عن السيادة حتى 

 .وترك األرض المحتلة للمشروع الصهيوني لإلمعان في اغتصابه وانتهاكه
وإذا كان قد حان الوقت لمراجعة صارمة فعلى هذا المؤتمر الوطني وقياداته المنتخبة أن تدرك أنها تقاوم 

لكونها ” إسرائيل“لذلك ال بد أن تكون األولوية أن تمتثل . اغتصاباً ألرض هي أرض الشعب الفلسطيني
محتلة وبالتالي للشعب الفلسطيني حق المقاومة بشتى أنواعها، مفاوضة، عصياناً مدنياً، مظاهرات شعبية، 

إن . وإذا استنفدت كل هذه الخيارات يكون الكفاح المسلح خياراً مشروعاً. توجهاً إلى الرأي العام العالمي
مة المعادلة هي السابقة التي يجب أن تتوضح قبل أي استئناف للمفاوضات، بمعنى أن على القيادة استقا

باالنصياع التفاقية ” إسرائيل“الفلسطينية الموحدة في تعاملها مع المجتمع الدولي أن تصر على إلزام 
ملية اكتشاف إذا كان جنيف الرابعة، وأنه في حال استقامة المعادلة ال تعود المفاوضات كما هي اآلن ع

. للشعب الفلسطيني حقوق أم ال، بل المفاوضات تستقيم عندما يكون هناك تفاوض بين المحتل والمقاوم
اليوم على إيجاد وقائع جديدة على األرض هو ما تقوم به في ” إسرائيل“ولعل أوضح دليل على إصرار 

 المحتلة وإعالنها بوضوح أن القدس كلها عملية التدمير وإخالء السكان من منازلهم في القدس الشرقية
هي عاصمة أبدية وأزلية لها، وكأنها تبلغ العالم بأن أزليتها تعود إلى ما قبل التاريخ وأبديتها أنه ال يكون 

إذا كانت المستوطنات تدل على أنها وقائع . للفلسطينيين العرب النصارى والمسلمين أية عالقة بقدسهم
ماذا يعني سوى أنها التعبير الواضح عن تصميم لتأكيد وترسيخ التملك، وبالتالي ثابتة وبالتالي دائمة ف

مثلما ” إسرائيل“ونقول هذا ليس مبالغة بل دليالً واضحاً على أن . إلغاء مستقبلي لكيان اسمه فلسطين
ة تمارس المجزرة بالتقسيط في قطاع غزة حصاراً وتقتيالً واغتياالً، كذلك تمارس في الضفة الغربي

تصميماً على تكثيف المستوطنات وإعطائها ترخيصاً لترسيخ وجودها كوقائع على األرض يستحيل 
 عندما استولت على 1947تفكيكها وبالتالي تتحول تمهيدياً إلى صك لالمتالك كما حصل بعد التقسيم عام 

تصبح واقعاً كجزء من ” اإلسرائيلية“أراضٍ فلسطينية أفرزها التقسيم للعرب وإذا بها عند إعالن الدولة 
في هذه اللحظة هو ” اإلسرائيلي“ فكل الدالئل تشير إلى أن التصرف 1947إذا كان هذا عام ،. ”إسرائيل“

تبقى دولة بغير حدود معلنة  وبالتالي دولة غير ” إسرائيل“تسريع ألسرلة األراضي المحتلة ما يفسر أن 
ما في القدس فهو إخراجها من أي احتمال أن تشارك هذا في ما يتعلق بغزة والضفة الغربية، أ. مستكملة

 .”إسرائيل“أن يكون أي قسم منها عاصمة لغير ” إسرائيلي“أي طرف غير 
إذا كانت هذه الدعوة إلعادة إطار الوحدة للشعب الفلسطيني ضمن استعادة منظمة التحرير شرعيتها، فهذا 

 دون االنشطار الفلسطيني الراهن واالندثار السائد من شأنه كما أشرنا ألن يلبي فوراً حاجة ماسة للحيلولة
في التوجهات واالفتقاد لمرجعية موثوقة توجه النضال وتخطط لمقاومة تسقط من خياراتها االنتقام، كما 

فالمقاومة هي التعبير المشروع عن نقمة قائمة وتتطلب استراتيجية . تسقط أيضاً العمليات االنتحارية
معرفة أهداف العدو كما باألوضاع اإلقليمية والدولية التي تؤثر وتتأثر بأوضاع واضحة المعالم محيطة ب

بالتالي تكون مرشحة أكثر للمساهمة في إنجاح أهداف النضال الفلسطيني كما تصبح . القضية الفلسطينية
أكثر التزاماً في مجابهة وإحباط العديد من عدوانية المشروع الصهيوني إجماالً وردع التفلت 

من االنصياع لما يمليه القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية عليها، ” سرائيلياإل“
 .كأنها غير مسؤولة تجاه المجتمع الدولي وبمنأى عن أية مساءلة ناهيك عن أية معاقبة

 في هذا المضمار يصبح واضحاً أن االستراتيجية الفلسطينية يجب أن تكون عنصراً مكوناً فاعالً
الستراتيجية عربية قومية متناسقة مستوعبة للمخاضات العالمية سواء أكانت على مستوى القضايا 
المستجدة كتحديات التنمية المستدامة وحاالت الفقر المتفاقمة كما تبين من وجود أكثر من مليار وربع 

في تعاملها ” إسرائيل“مليار إنسان في حالة الجوع أو على مستوى العنصرية المستشرية والتي تمارسها 
مع المواطنين العرب وفي إصرارها على أن يعترف بها الشعب الفلسطيني على أنها دولة يهودية ودولة 
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هو في صلب وجودها وإذا لم يقبل ” إسرائيل“إن التمييز العنصري داخل . لليهود بما تعنيه هذه الشروط
فاعلة في القدس ” إسرائيل“لقسري، كما المواطنون العرب بدونيتهم عندئذ فهم مرشحون للترحيل ا

الشرقية وكما يدعو بصراحة وزير خارجيتها ليبرمان ويؤيده بشكل قاطع بنيامين نتنياهو وغيرهما من 
ولعل الرفض المسبق للمحادثات التي حصلت طيلة أوسلو وأنابولس وغيرهما . ”اإلسرائيليين“المسؤولين 

المتعاقبة هو أيضاً ضوء ” اإلسرائيلية“يلة عهود الحكومات وما حصل من إسقاط لحق العودة لالجئين ط
على مضمون المشروع الصهيوني الذي أكدته الجمعية العامة عندما اتخذت قراراً بتوصيف الصهيونية 

 .والواليات المتحدة آنذاك” إسرائيل“كوجه من أوجه العنصرية وقامت قيامة 
ه سلط األضواء على الممارسات التي وصفت بأنها قد يكون تقرير غولدستون قدم إجابة واضحة، كون

جرائم حرب، وأنها استعمال مفرط للقوة ضد المدنيين، وبالتالي تعتبر خرقاً لقوانين الحروب ولحقوق 
اإلنسان واإلنسانية ما أدى إلى تهجم غير مسبوق على أحد أهم فقهاء القانون الدولي والقضاة الذين كلفوا 

كثير من المجازر التي حصلت بعد انتهاء الحرب الباردة في إفريقيا وأوروبا بأصعب مهام التحقيق في 
أن ترحمه كونه رجح النزاهة المهنية ومستلزمات ” إسرائيل“أجل هذا القاضي الذي لم تستطع . وغيرهما

ذ إن تدعيماً لحصارها الخانق، إ” إسرائيل“العدالة اإلنسانية في تحقيقاته للمجازر في غزة التي قامت بها 
كونه يهودياً أراد بسلوكه التعبير عن قيم اإلنسانية في الدين اليهودي والتي أصبحت تبدو لعدد متزايد من 

 .يهود العالم أن الصهيونية تشوه هذه القيم، وأن عدوانيتها تعطل أي يهودي يريد االلتصاق بأخالقياتها
 وعية لمنظمة التحرير الفلسطينية؟السؤال الذي يطرح نفسه هل الظرف موات لمثل هذه النقلة الن

بين الفلسطينيين ” المفاوضات“غير موات كون إدارة الرئيس أوباما الحالية اعتقدت أن إعادة .. نعم وال
لم تعد أولوية في ظل تفاقم أزمات أفغانستان وباكستان وتصعيد احتمال فرض العقوبات على ” إسرائيل”و

اما إلى تأييد الكونجرس لتمرير القوانين المطلوبة في حين أن إيران، باإلضافة إلى حاجة الرئيس أوب
 عضواً من 320في الكونجرس ال يزال بمقدوره الحصول فوراً على أكثر من ” اإلسرائيلي“اللوبي 

 من أعضاء مجلس الشيوخ ليتبنى بشكل آلي كل ما تتطلبه منظمة 75أعضاء مجلس النواب وأكثر من 
AIPAC“ أن الرئيس أوباما حتى لو أراد كما طالب بضرورة تجميد المستوطنات ، بمعنى”اإلسرائيلية 

وكما انتقدت إدارته باألمس عمليات التدمير لبيوت السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية فإن ردة الفعل 
كما حصل ” إسرائيل“من قبل الكونجرس  بما فيه من حزبه الديمقراطي ستردع أية محاولة للضغط على 

ر هذه األكثرية الكبرى في الكونجرس على استباق أي بحث في مضمون تقرير غولدستون كما في إصرا
في اإلصرار على ضرورة أن تستعمل الواليات المتحدة حق النقض في حال جاءت المجموعة العربية 

 .الستصدار قرار لالعتراف بدولة فلسطين
ييع الطلب األمريكي بتجميد المستوطنات تجد إدارة أوباما نفسها مضطرة لتم” إسرائيل“أمام إصرار 

؟ هنا ”ضغط مقابل“كيف يمكن أن يكون هناك ما يمكن أن يندرج في خانة : ويبقى السؤال المطروح
تظهر الحاجة إلعادة هيبة منظمة التحرير، وبالتالي كونها آلية للوحدة الوطنية ومرجعية موثوقة فلسطينياً 

ط مقابل من خالل إعادة الحيوية لإلرادة العربية بجعلها مصممة وعربياً ودولياً قادرة على تنظيم ضغ
عن التمادي في شراسة تعاملها ال مع الشعب الفلسطيني ” إسرائيل“على أن تكون هناك تكلفة لردع 

فحسب بل مع الشرعية الدولية من جهة ومع اإلدارة األمريكية من جهة أخرى، وذلك بأن تعيد منظمة 
” إسرائيلية“مقاومة الحتالل قائم، وأن المقاومة ليست عملية تمرد على ملكية التحرير لنفسها حق ال

لألرض الفلسطينية، كذلك األمر أن تعيد حيوية االلتزام للشعب العربي بكل األوطان العربية المكونة 
حتى ال تستمر ” إسرائيل“لألمة بحيث تصبح هناك استقامة واضحة تعبر عن ذاتها بقطع العالقات مع 

نأى عن عقوبة مستحقة، وأن يكون التمثيل الفلسطيني في أرجاء العالم وباألحرى في الواليات المتحدة بم
هو التمثيل التعبوي لضمير العالم والذي بدوره يستطيع أن يضغط على التشويه والتزوير الصهيونيين 

على الفلسطينيين أن “ن عندما يقول إ” اإلسرائيلي“إن االبتزاز الذي يمارسه رئيس الوزراء . القائمين
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، في حين أنه يفرض عملياً ويومياً وقائع جديدة على األرض ”يعودوا من دون شروط إلى المفاوضات
 أين الجواب العربي على هذا االفتراء؟. ويفرض شروطاً مثل استثناء القدس من أية عملية تفاوضية

طينية من خالل التجديد الملهم لمنظمة إن الفرصة متاحة إلعادة النظر جذرياً في عمل المقاومة الفلس
الخطوة األولى تبدأ من هنا، وأن االنتخابات بمثل هذه الظروف تشكل . التحرير كونها آلية التحرير

انحرافاً واضحاً وتكريساً لمفاعيل اتفاقية أوسلو وما أفرزته من نتوءات عطلت قدرة المجابهة فكان 
تصريف أعمال في “ الفلسطينية محمية تسمى سلطة وحكومتين االنقسام خرقاً للخطوط الحمر في الحالة

في قطاع غزة، كالهما خروج عن ثقافة المقاومة، وبالتالي فإن بقاءهما بهذا ” مقالة“وحكومة ” الضفة
الشكل يعطل الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني ما يجعل المنظمة في حالتها الراهنة شظايا ما كانت عليه 

لذلك كما أشرنا بداية حان الوقت أن تستعيد منظمة التحرير الفلسطينية وحدتها . عليهوما يجب أن تكون 
الوطنية والتزامها القومي، وأن تسترجع دورها التعبوي للجماهير العربية والذي قد يجعل الكثير من 

ة، ومن شعوبها تتجاوز ما أفرزنه اتفاقية أوسلو مباشرة أو غير مباشرة من تفكك بين األوطان العربي
تفتيت داخل المجتمعات العربية، كما نشاهد في عدد من األوطان كاليمن مؤخراً والصومال والعراق 

فلسطين الموحدة هي المدخل المتوفر اليوم إلعادة الحلم ليس بإقامة الدولة الفلسطينية فقط بل . وغيرها
عرب وال مناعة النطالق أيضاً إعادة زرع بذور وحدة األمة التي من دونها ال حصانة لكرامة ال

 .نهضتهم
  23/11/2009الخليج، 

  
  وأبو مازن السباق بين نتنياهو .59

  ماجد كيالي
ثمة نوع من التسابق على الحلبة الدولية بين حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو والسلطة برئاسـة محمـود                 

  .عباس، بشأن التسوية، والسيما بخصوص البت بشأن قيام دولة فلسطينية، من عدم ذلك
ويبدو أن إسرائيل استشعرت، خالل األسابيع الماضية، بتحسن مركز السلطة، على الصعيد الدولي، بعد              

، وحققت نوعا من االستقرار السياسي      )الجانب األمني " (خريطة الطريق "أن نفّذت القسط الخاص بها من       
مر فتح وجلسة المجلـس     بعقد مؤت (واالقتصادي واالجتماعي في الضفة، وبعدما رتبت أوضاعها الداخلية         

، ما جعلها أكثر قدرة على التحرك لجلب التعاطف مع القضايا التي تطرحها؛ وهو ما أشر إليـه                  )الوطني
، وجملة االنتقادات الدولية من حكومات ومنظمات تجاه ممارسـات إسـرائيل ضـد              "غولدستون"تقرير  

  .الفلسطينيين، وإزاء تعنتها في عملية التسوية
بـاإلعالن عـن    ) في نهاية أغسطس المنصرم   (النسبة إلسرائيل قيام حكومة سالم فياض       ومافاقم األمر ب  

  .خطتها بشأن إقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية لإلعالن عن قيام هذه الدولة في غضون سنتين
وقد نظرت إسرائيل إلى هذه التطورات بحذر وقلق شديدين، برغم تحكمها بأوضاع الفلسطينيين، ماجعلها              

االعتداءات علـى األقـصى واألنـشطة االسـتيطانية         (كل ما من شأنه إحراج السلطة أمام شعبها         تقوم ب 
، كما حاولت تأليب اإلدارة األميركية علـى الـسلطة،          )ومحاوالت انتزاع البيوت من ساكنيها في القدس      

 على  بدعوى أنها باتت تفرض شروطا على استئناف المفاوضات، وأنها تعرض المسؤولين اإلسرائيليين           
وهاهي تدعي اليوم بأن السلطة بسعيها إلقامة الدولية إنما تقوم بخرق اتفاق اوسـلو، مـن                . محاكم دولية 

 هو اجراء قـسري مـن طـرف         1967جانب واحد، متناسية أن كل وضعها في األراضي المحتلة عام           
 وتحويل غزة إلى    واحد، ومتناسية أنها هي التي تعمدت تكريس االحتالل، باالستيطان والجدار والحواجز          

  .سجن ألهلها، على الضد من اتفاق اوسلو المذكور
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على أية حال يبدو أن إسرائيل استطاعت تحقيق نجاح معين بشأن ثني اإلدارة األميركية عـن مواقفهـا                  
وهـو مـا تجلـى فـي        (السابقة بشأن تجميد كامل األنشطة االستيطانية كشرط الستئناف المفاوضـات           

  ).ة هيالري كلينتون في المنطقة أخيراتصريحات وزيرة الخارجي
لكن هذا التحول لم يثن السلطة، إذ إنها بدال من ذلك قامت باتخاذ خطوة كبيرة، ذات دالالت خطيرة على                   
عملية التسوية، تمثلت بإعالن الرئيس عباس عزوفه عن الترشح في االنتخابات المقبلة، احتجاجا علـى               

محاباة الواليات المتحدة لها واقتناعا منه بأن عملية التسوية باتـت           تشبث إسرائيل باستمرار االستيطان و    
  .أمام أفق مسدود

، )من قبلها ومن قبل البيـت األبـيض       (لم تقف األمور عند هذا الحد، إذ تم تصحيح تصريحات كلينتون            
ـ                ايرام؛ وبعدها جاءت زيارة نتنياهو إلى واشنطن، ولقائه بالرئيس اوباما، لتؤكد أن األمور ليست على م

  .حيث عادت فكرة الضغط األميركي على إسرائيل لتليين موقفها في عملية التسوية
ومن جهتها، فإن السلطة لم تكتف بإعالن رئيسها العزوف عن الترشح في االنتخابات، وإنما قامت أيضا                

سياسـيا  بالدعوة لعقد اجتماع للجنة المتابعة العربية لعملية السالم، التي شـنّت مـن خاللهـا هجومـا                  
ودبلوماسيا على إسرائيل، تمثل بطرح قضية إعالن الدولة الفلسطينية في حدود الرابـع مـن حزيـران                 

على مجلس األمن الدولي، ودعوته لتحديد حدود هذه الدولة واالعتراف الكامل بها فـي األمـم                ) 1967(
  .المتحدة، في تحد جديد وجدي إلسرائيل، وكرد على سياساتها المتعنتة

 إسرائيل أن هذه التطورات تأتي في ظل التحول الدولي نحو الضغط عليها، لتسهيل إقامة دولـة                 ومشكلة
فلسطينية في الضفة والقطاع، خصوصا أن هذا التحول تقوده الواليات المتحدة؛ في ظل إدارة مقتنعة بأن                

ن إلى العـراق    من باكستان وأفغانستا  (حل أزمة الشرق األوسط يسهل عليها حل األزمات التي تواجهها           
  ).ولبنان مرورا بالملف اإليراني

باتوا مقتنعين بفكـرة مفادهـا أن       ) السيما الفلسطينيين (ومشكلة إسرائيل أيضا أن جميع األطراف المعنية      
الدولة الفلسطينية إما تقوم في هذه المرحلة، وإال فإنها لن تقوم، ما سيبدد كل الجهود التي بذلت لتحقيـق                   

ما يضع إسرائيل في مواجهة وضعها كدولة ثنائية القومية، بحكم األمر الواقع، ولكن             السالم في المنطقة،    
  .على محمول استعماري وعنصري

، "الشرق األوسط الجديد  "بوعود  ) 1991(كل المؤشرات تفيد بأن عملية التسوية، التي انطلقت من مدريد           
إلى مجرد نوع من السالم االقتـصادي       تقزمت كثيرا بفعل تملصات وسياسات األمر الواقع اإلسرائيلية،         

في المنطقة، ومجرد إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السالح وبحدود موقتة، مرتهنة لشبكة مـن العالقـات     
  . األمنية واالقتصادية والسياسية مع إسرائيل

دودها على ذلك يبدو أن التصارع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين اليوم يتمحور على شكل هذه الدولة، وح              
وهو بمعنى أخر صراع على سلطة تصارع االحتالل النجاز االستقالل الوطني، أو            . الجغرافية والسيادية 

  .سلطة تتعايش تحت االحتالل
  18/11/2009المستقبل، 

  
  !حينما يكون االحتالل بأسره احادي الجانب .60

  نواف الزرو
ان " اسـرائيل "ة بـين الفلـسطينيين و  ربما لم يحدث على امتداد سنوات المفاوضات الثماني عشرة السابق       

قامت قيامة تلك الدولة على مستوى الحكومة والكنيست واالحزاب واالعالم كما قامت وتحركت مـؤخرا           
تهديدا ووعيدا للسلطة على تجرئها فقط االشارة الى امكانية اللجوء الى مجلس االمن في قـضية الدولـة                  

من وجهة نظرهم حقـل الغـام وتجـاوزت المحرمـات ،            ، فقد دخلت السلطة الفلسطينية      ...الفلسطينية
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 احادية الجانب ، ما يستدعي من جهـتهم اتخـاذ خطـوات             -حتى اآلن   -واعتبرت خطوتها التي لم تتم      
  .،...احادية الجانب بالمقابل

وكأن السلطة بذلك اقترفت محرقة او جريمة ال تغتفر عندما تتحدث عن اللجـوء الـى االمـم المتحـدة            
 11 ـ  16في القدس ـ  "منتدى سابان " رئيس وزرائهم نتنياهويعلنها في كلمة ألقاها في -، ...تصوروا

إن اي خطوات أحادية الجانب من الطرف الفلسطيني سوف تؤدي فقط الى نـسف اطـار   " بـ 2009ـ  
  ".وربما ستقابل بخطوات أحادية الجانب من قبلنا.. االتفاقيات بين الجانبين

" إن المبادرة إلقامة دولة فلسطينية من جانب واحد هي وقاحة         " وزي النداو يعزز   وزير البنى اللتحتية ع    -
ضم المنـاطق   "، داعيا إلى    " خطوة عدائية تهدف إلى إحباط فرص إجراء مفاوضات ثنائية        "، معتبرا أنها    
  ". كافة إذا قرر الفلسطينيون اتخاذ خطوة من جانب واحد1967المحتلة عام 

إن هناك خيارات إسرائيلية للرد على خطوة فلسطينية مـن          " خلية ، إيلي يشاي   ومن جانبه قال وزير الدا    
  ".جانب واحد

إن على الفلسطينيين أن يدركوا أن خطوات من جانب واحد          :"ونائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم يضيف     
  ".ئيل بالمثلبأن كل خطوة فلسطينية سيكون سترد عليها إسرا"، مهددا " ، لن تأتي بالنتائج التي يتوقعونها

إن الفلسطينيين ما زالوا يتوقعون أنه عن طريق اإلرهاب         "ووزير اإلعالم والشتات ، يولي أدلشتين يتوعد      
  ".والتصريحات المتطرفة يمكنهم تحقيق إنجازات ، آمل أال يتجاوب المجتمع الدولي معهم

جه لمجلس األمن مطـالبين     معارضته لنية الفلسطينيين التو   "الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز يعرب عن       
". ال يمكن إقامة دولـة فلـسطينية دون اتفـاق سـالم           " قائال إنه    1967"باالعتراف بدولة في حدود عام      

مجلس األمن ال يمكنه أن يغير قراراتـه كـل          "إن  "وأضاف بيريز في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي       
 قـرارا   1947 المتحدة اتخذت في نوفمبر عـام        إن األمم : "، وتابع "أسبوع ، وإال فإن قراراته لن تحترم      

  ".بإقامة دولتين ، يهودية وعربية ، إال أن العرب هم من لم يقبلوا
وقف تحويل االموال للسلطة الوطنيـة ، واعـادة تكثيـف           "وهدد وزير البيئة االسرائيلي جلعاد اربان ب      

لضفة ، اذا ما اعلن الفلـسطينيون       الحواجز العسكرية للجيش على مداخل القرى والبلدات الفلسطينية في ا         
  ".لن نسمح للفلسطينيين باعالن دولة من جانب واحد ثم يضيعونها؟" مؤكدا انه" دولة من طرف واحد

ال اريد ان افسد عليكم حفلتكم لكن الواقـع ال يبـشر            " وقال وزير الصناعة والتجارة بنيامين بن اليعيزر      
  ".لقوةبخير ويتوجب علينا استئناف عملية السالم با

وهاجم وزير الخارجية اإلسرائيلي ، أفيغدور ليبرمان ، خطة رئيس الحكومة الفلـسطينية فـي رام اهللا ،        
ـ            رد إسرائيلي على إن ذلك سوف يجر       "سالم فياض ، اإلعالن عن دولة فلسطينية خالل سنتين ، وهدد ب

  ".ردا إسرائيليا
ال تساهم في خلق حوار إيجابي بـين الطـرفين ،           إن مبادرات الفلسطينيين أحادية الجانب      "وقال ليبرمان   

   ".2009 ـ 8 ـ 31وفي حال جرى الدفع بمبادرة فياض فلن يكون ذلك بدون رد إسرائيلي ـ 
أن نية الفلسطينيين اإلعالن عن دولة      " وانضمت اليهم زعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني موضحة       

   ".2009 ـ 11 ـ 18اً ـ األربعاء فلسطينية من جانب واحد ليس مقبول إسرائيلي
، بل انضمت اليها االدارة االمريكية منحازة على        " اسرائيل"ولم تتوقف المعارضة للدولة الفلسطينية على       

أنها ترفض مـساعى الجامعـة العربيـة        :"نحو يتعارض مع كل وعود وتعهدات الرئيس اوباما ، فأكدت         
  ".إلعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد

ذلك فعل االتحاد االوروبي الذي لحق باالدارة االمريكية معارضا النية الفلسطينية بالتوجه الى مجلـس       وك
االمن بشأن الدولة ، فاعتبر االتحاد االوروبي الطلب الذي تقدمت به اليـه الـسلطة الفلـسطينية لـدعم                   

  ".ا الوانهسابق"مساعيها بهدف اعتراف مجلس االمن الدولي بقيام دولة فلسطينية مستقلة 
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 يتجاهل العالم االمريكي االوروبي االممي ان تلك الدولة الصهيونية قامت باالصل عبـر              -الى كل ذلك    
مخططات مشاريع وخطوات وحروب احادية الجانب ، وعبر سياسات تطهير عرقي ومجازر جماعيـة              

بي في فلسطين على    اقترفتها ضد اطفال ونساء وشيوخ وشبان فلسطين وعبر تدمير المجتمع المدني العر           
، فنحن عمليا امام نحو قرن من الـزمن مـن الحـروب والمجـازر والمحـارق                 ...نحو احادي الجانب  

، وتثور ثائرتهم ويهددون ويتوعدون الفلسطينيين بالويـل والثبـور ان هـم             ..الصهيونية احادية الجانب  
 عن اقامة الدولة الفلـسطينية      -سياسيا واعالميا   -تجرأوا على التوجه الى مجلس االمن او على االعالن          

، فمنذ نشأتها ربطت الحركة الصهيونية ما بين ثالثية الهجـرة واالرض واالسـتيطان ، فوضـعت                 ...
المخططات لتهجير اكبر عدد من يهود العالم الى فلسطين لالستيالء على االرض العربيـة الفلـسطينية                

، واعتمدوا في ذلك عسكريا     ..ادي الجانب واستعمارها وذبح وتهجير اهلها في اطار مشروع صهيوني اح        
وامنيا واستعماريا استراتيجية الحروب اوال ودائما واستراتيجية االرهاب والمجازر الدمويـة الجماعيـة             

؟،، وعلى مدى سنوات الصراع طوروا حروبهم ليـستندوا         ...واستراتيجية تهجير السكان وتهويد المكان      
ـ        فيها الى استراتيجية االجتياحات واعا     في كل  "دة تشكيل المشهد الفلسطيني والى استراتيجية الجدران ، ف

:  النافذة يرون خطوات احادية الجانب من طـرف اسـرائيل          - اي الفلسطينيون    -صباح عندما يفتحون    
فبناء المستوطنات هو عمل احادي الجانب ، عنيف وعدواني ، حقيقي وملموس ، ال متبادل وال رمزي ،                  

ال احادي الجانب ، والبناء في شرقي القدس والسيطرة على منازل الفلسطينيين هما             وفك االرتباط كان عم   
عمالن احاديا الجانب ، الطرق االلتفاقية التي يحظر على الفلسطينيين السفر فيها هي شق احادي الجانب                

 ماذا هو ان لم يكن عمال احادي الجانب متواصل ـ موريـا شـلوموت ـ     -للطرق ، االحتالل بأسره 
  ".سرائيل اليوما

وانتقاال الى اكذوبة عملية السالم والمفاوضات تبنت الدولة الصهيونية دائما استراتيجية احاديـة الجانـب               
، فنحن في الحقيقـة أمـام       " مواعيد مقدسة "او  " المفاوضات بال جداول زمنية   "و"الالءات  "هي استراتيجية   

" جداول زمنية "ات والمؤتمرات السالمية بال     مشهد سياسي ومسار تفاوضي عقيم حينما تكون كل المفاوض        
تحترمها االطراف ، فنحن بالتالي امام طريـق مـسدود حتمـا ، وامـام               "مواعيد مقدسة "ملزمة ، وبال    

مفاوضات عقيمة متأزمة تتنفس تحت الماء ، وامام خيبات أمل فلسطينية وعربية متالحقة ، وحـسابات                
حسابات الحقل مع حسابات البيدر ، األمر الذي يبقـي الملفـات            فلسطينية مرتبكة ، لم تتطابق فيها أبداً        

مفتوحة على كافة االحتماالت بما فيها االحتمال المرجح دائما في ظل االحتالل بال افق سياسي استقاللي                
  .وهو حتما االنتفاضات والمواجهات واسعة النطاق 

ذه الحـروب الـصهيونية المفتوحـة       فحينما يكون االحتالل باسره احادي الجانب ، وفي مواجهة مثل ه          
واحادية الجانب على الشعب والقضية والحقوق يطرح على االجندات الفلسطينية العربية بقوة ذلك السؤال              

لماذا ال يلملم الفلسطينيون والعرب اوراقهم واسلحتهم وهي كثيرة للـدفاع عـن انفـسهم               : الكبير المزمن 
  .؟،...وللتصدي لتلك الحروب الصهيونية المفتوحة

فهزيمة االحتالل باعبائه واثقاله وترجماته وحقائقه على االرض تحتاج الى وحطة واسـتراتيجية وارادة              
  .،...عربية حقيقية

  22/11/2009الدستور 
  

  !ما الجديد؟ فاألمر كان كذلك دوما .61
  بثينة شعبان

دة دولة فلسطينية لم يكن أحد يعتقد أن األمم المتحدة سوف تتجاوب مع طلب فلسطيني التخاذ قرار بوال
، وكذلك التجاوب مع الحق الفلسطيني في القدس والالجئين وفق كل المرجعيات 1967ضمن حدود 

الدولية وقرارات مجلس األمن، ولكن، ومع ذلك، فإن الطريقة التي تمت بها مقاربة هذا الموضوع 
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 ارتكاب جريمة إضافة تستحق التوقف عندها، خصوصا أن هذه المقاربة قد تزامنت مع إعالن إسرائيل
أوروبا والبيت األبيض، » استياء«و» انتقادات« وحدة استيطانية جديدة في حي جيلو بالقدس رغم 900

والالفت في األمر هو تبني البعض . ورغم مطالبة األمين العام لألمم المتحدة بإيقاف البناء وطي القرار
تقادات، فقد أطلق رئيس بلدية القدس نير بركات للغة والمصطلح الذي رد به اإلسرائيليون على هذه االن

لن أسمح بوقف البناء لليهود والعرب في شرقي المدينة وغربها، والقانون اإلسرائيلي ال «: كذبته بالقول
، وطبعا في هذا كذب وافتراء فاضحان اعتاد العالم على »يميز بين اليهود والعرب وبين الشرق والغرب

ائيليين، ألن ما يقوم به اإلسرائيليون هو هدم المنازل العربية وتهجير سكان سماعه من المسؤولين اإلسر
  .فلسطين من جهة، وبناء مستوطنات جديدة لألجانب من يهود الوافدين من أي مكان في العالم

إن االستيطان مستمر منذ عشرات السنين «: ولكن ردة الفعل الرسمية اإلسرائيلية األهم تتمثل في قولهم
. » وحدة استيطانية في حي جيلو في القدس؟900ل شيئا جديدا، فعالم كل هذه الضجة حول بناء وال نعم

يعني ذلك أن إسرائيل تمكنت خالل العقود الستة الماضية من المضي في احتالل األرض وطرد 
ات التي الفلسطينيين وبناء المستوطنات الجديدة رغم انتقاد العالم واستنكاره، وأنها تتقبل هذه االعتراض

حتى وزير خارجية فرنسا . تعلم أنها لن تقود إلى أي إجراء عملي يردع إسرائيل عن ارتكاب جرائمها
» أسفه«برنارد كوشنير يقع في الفخ اللغوي والمفهوماتي الذي نصبه اإلسرائيليون للعالم فيعبر عن 

ن إسرائيل تعرف أن فبما أ. »لكن األمر كان كذلك دوما«: لمضي إسرائيل في االستيطان، ويضيف
التعبير عن االستياء واالنتقاد واالعتراض لن يتعدى حدود الحبر الذي كُتب به فلماذا يتوقع منها أن 

دون أن » أمن إسرائيل«ترتدع؟ وبما أن االنتقاد مقترن دائما بالتعبير عن االلتزام الغربي المعهود بـ
طان يهدد أمن الفلسطينيين وليس أمن إسرائيل، فلماذا يقترن بااللتزام بأمن الفلسطينيين، رغم أن االستي

تهتم إسرائيل بهذه التصريحات واالستنكارات التي ال تصل، إال نادرا، إلى حد اإلدانة والتي ينساها 
خطورة «وبذلك التصريح عن » األسف«مطلقوها بعد خمس دقائق من إطالقها؟ إسرائيل ال تهتم بهذا 

 الفيتو األميركي جاهز في لحظة الحسم لحمايتها من أي إجراء حقيقي يمكن ، وألنها تعلم أن»االستيطان
أن يرغمها على تغيير أسلوبها أو التوقف فعال عن ارتكاب كل هذه الجرائم بحق الفلسطينيين المخالفة 

ما معنى إذن أن يصرح السياسيون في دول أوروبا والواليات : والسؤال هو. للقانون الدولي واإلنساني
تحدة أنهم يدعمون قيام الدولة الفلسطينية إذا كانوا غير قادرين على اتخاذ أي إجراء عملي بحق الم

إسرائيل، ولماذا تُحاكَم جميع الدول في العالم على جرائم ترتكبها بحق اإلنسانية، وحين يصل األمر إلى 
يون في التعبير عن التزامهم الجرائم التي يرتكبها حكام إسرائيل يتسابق السياسيون األوروبيون واألميرك

 بدال عن دفاعهم عن أمن الفلسطينيين المنتهك فعال؟» أمن إسرائيل«بـ
في ضوء هذه المواقف الكاشفة لحقيقة الموقف الغربي الثابت بالدفاع عن جرائم إسرائيل لم يعد مجديا 

م مدرسة هناك، ألن على اإلطالق الحديث عن مساعدات أوروبية للفلسطينيين ببناء مشفى هنا أو ترمي
القضية الفلسطينية ليست مشروعا خيريا يحتاج فقط إلى ممولين ومانحين ومتصدقين، بل هي قضية 
حرية يكافح شعب فلسطين منذ أكثر من ستين عاما لنيلها، ولذلك فهي تتطلب مواقف واضحة منها، 

ياء واالستنكار اإلعالمي، ألن هذا تتجاوز الحدود الدنيا المألوفة من االنتقاد اللفظي والتعبير عن االست
األسلوب الذي استمر ألكثر من ستة عقود ماضية قد مكن المتطرفين من حكام إسرائيل ومستوطنيها من 
قضم غالبية األراضي الفلسطينية وحرم الفلسطينيين من الحرية وسبل الحياة الكريمة وسبب كارثة 

ة مفصلية بالفعل يجب أال تمر كما مرت مراحل غيرها، وهذه مرحل. إنسانية لم تشهد البشرية مثيال لها
حيث لم يصل العرب إلى تقييم فعلي لما يجري ولم يتخذوا موقفا حقيقيا وفاعال منه، بل بدال من ذلك فإن 

 وحدة 900على بناء » توافق«معظم عناوين الصحف العربية تضع عناوين الخبر األخير بأن إسرائيل 
 شك أن هذا العنوان إسرائيلي تقتبسه وسائل اإلعالم العربية كما هو وتلصقه وال. استيطانية في القدس

بين مصر » بحرب كرة قدم«وينشغل الشارع العربي . على رأس صفحاتها للقراء العرب جميعا
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والجزائر ونرتعد خوفا من أن تسيل الدماء بين بلد عبد الناصر وبلد المليون ونصف المليون شهيد، ال 
ن، وال دفاعا عن شعب غزة المحاصر، وليس دفاعا عن القدس والمقدسات العربية، من أجل فلسطي

وليس لتغيير واقع الصراع العربي اإلسرائيلي، بل من أجل التأهل لموقع في مباريات كروية تتكرر 
واألكثر من ذلك أن المسؤولين اإلسرائيليين الذين يخافون اليوم من السفر إلى . دوريا ألغراض التسلية

أوروبا، خشية االعتقال الرتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين، بدأوا يجدون في بعض الدول العربية 
مالذا آمنا لهم، حيث ال يوجد أي إجراء لمحاكمتهم، أو مالحقتهم قضائيا، أو على األقل منعهم من 

ن ال يتجرأون على السفر الدخول إليها، بل إن دعوات عدة توجه اليوم من بعض الدول العربية إلسرائيليي
  .إلى أي مكان في العالم ألنهم مجرمون مدانون بسفك دماء األطفال العرب

القراءة الدقيقة للموقف الغربي من االحتالل واالستيطان اإلسرائيليين لفلسطين العربية يجب أن تُربط مع 
رب فكرة إعالن الدولة ففي الوقت الذي رفض الغ. موقف الغرب من القضايا اإلقليمية األخرى أيضا

الفلسطينية بقرار من األمم المتحدة، وعبر فقط عن انتقادات لفظية لالستيطان اليهودي لألراضي العربية، 
بينما كان المستوطنون اليهود يضعون حجر األساس لمستوطناتهم الجديدة، ركزت جولة أوباما في آسيا 

عقوبات من جديد على إيران التي لم تعتد على أحد، على توجيه انتقادات إليران، ودق الغربيون طبول ال
والموقعة على معاهدة منع انتشار األسلحة النووية، والعالم كله يدرك أن المسوق األوحد للحملة الغربية 
ضد إيران هو الكيان الصهيوني الذي ال يريد ألي بلد مؤيد للحقوق العربية أن يمتلك الطاقة النووية وال 

لمسلمين أن يمتلكوا المعرفة، وذلك نتيجة النظرة العدائية العنصرية تجاه العرب يريد للعرب أو ا
إذن يجب أن ال يقرأ أي . والمسلمين والتي تعبر عنها سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين والعرب عموما

لذي يري ملف بمفرده، بل علينا أن نجد نقاط الوصل بين هذه الملفات وأن نزيلها أيضا بقراءة للتاريخ ا
 .»األمر كان دوما كذلك«أيضا أن 

ألم تقم هذه الحضارات األندوأوروبية بإبادة السكان األصليين وثقافاتهم حينما توجهت إلى أوروبا وبنت 
المستوطنات لألوروبيين البيض على أنقاضها؟ فكيف نتوقع منهم اليوم موقفا حازما في موضوع 

د سبق أحرار العالم العرب في دفاعهم عن غزة وفي تسليط االستيطان اليهودي على أرض فلسطين؟ لق
الضوء على جرائم الحصار المفروض بالحديد والنار على المدنيين العرب في غزة، بينما إعالم العرب 

  .منشغل بإعادة بث األخبار التي تصممها لهم الدوائر الصهيونية
طينيين ومن قيام دولتهم الفلسطينية ومن حق إن مواقف أوروبا وأميركا منذ أكثر من ستين عاما من الفلس

تقرير المصير، ومن الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان، وكذلك نقدهم اللفظي الحالي لما يقوم به حكام 
إسرائيل، يستحق من الحكام العرب وقفة جادة مع كيفية التعامل بعد اليوم مع مواقف غربية ما دامت هي 

دون . ي أنها ال تزال ملتزمة بدعم وتمويل جرائم إسرائيل ضد اإلنسانية، أ»أمن إسرائيل«ملتزمة بـ
ذلك لن نستطيع فعل شيء حقيقي على األرض لمساعدة الفلسطينيين على نيل الحرية، وسيستمر األمر 

ما «: هكذا وسيكررون القول بعد عشرات السنوات من الجريمة اإلسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين
الجديد الذي يجب أن ينبثق من موقف رسمي وشعبي عربي مختلف . » كان األمر كذلك دوماالجديد؟ لقد

يركز على هذه الحرب السياسية والمعرفية والحقوقية بين العرب والعالم، والتي تتطلب الكثير من العمل 
لى ربح مضافة بعد اسم أي بلد عربي، أو من التركيز ع» أوال«والجهد لكسبها بدال من التركيز على 

مباراة كرة قدم وتصوير ذلك على أنه انتصار حقيقي ألمتنا وشعبها الحائر ضمن لعبة عالمية خطيرة ال 
  .بد من مواجهتها بذكاء وإرادة

  23/11/2009الشرق األوسط، 
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  :كاريكاتير .62
  

  
  23/11/2009الحياة، 

  
    


