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  الوطنيةوفد من حماس يصل إلى القاهرة لتحديد موعد مناسب إلتمام المصالحة  .1

 من حركة حماس    اًوفد، أن    غزة  مراسلها من  سيد إسماعيل ، عن   10/10/2009صحيفة فلسطين،   ذكرت  
ذلـك  وصل إلى القاهرة، مساء أمس، مكون من القياديين الدكتور موسى أبو مرزوق، ومحمد نـصر، و               

إلجراء مشاورات مع المسئولين المصريين حول تحديد موعد مناسـب السـتكمال جهـود المـصالحة                
  . الوطنية
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أن اتخاذ حركته   " فلسطين"سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، في تصريح خاص بـ            . وأكد د 
تقرير جولدستون في لجنة    لهذا الموقف جاء نتيجة للجريمة التي ارتكبتها سلطة رام اهللا، بتأجيلها مناقشة             

حقوق اإلنسان باألمم المتحدة، موضحاً أن األجواء الحالية لم تعد مالئمة لعقد جلسات الحوار الـوطني،                
  .بعد أن تسممت بفعل فضيحة سلطة رام اهللا

وأشار أبو زهري إلى أن إعادة األجواء المالئمة الستئناف جهود الحوار من مسئولية حركة فـتح التـي                  
ل هذه التطورات، مؤكداً تمسك حركته بتحقيق المصالحة الوطنية، وحرصها على إنجاح الدور             تسببت بك 

  . المصري بهذا الشأن
واعتبر الناطق باسم حركة حماس حديث سلطة رام اهللا عن إمكانية طرح تقرير غولدستون على مجلس                

يناً أن هذه خطـوة شـكلية      ، مب "مقترح سخيف "حقوق اإلنسان في سويسرا لمناقشته من جديد، بأنه مجرد          
فقط، وتهدف إلى التستر على الفضيحة التاريخية التي تورطت فيها سلطة رام اهللا، وأجهضت من خاللها                

  .أي إمكانية لرفع تقرير غولدستون إلى الجهات المعنية
تحاول استغالل ما جرى في سويسرا لتصعيد       "واعتبر أن اتهامات بعض قادة السلطة لحركة حماس بأنها          

، تأتي في سياق محاولتهم للتغطية على الفضيحة عبر تصعيد خطابهم ضد حمـاس، وإظهـار                "الموقف
القصة على أنها صراع بين الحركتين، في حين أن حماس لم تكن سوى طرف واحد من آالف األطراف                  

  . التي أدانت موقف سلطة رام اهللا
ـ               سلطة رام اهللا، الفتـاً إلـى أن        وشدد أبو زهري على أن عار فضيحة غولدسـتون سـيبقى مالحقـاً ل

ال تمثـل اعترافـاً     " خطأ"التصريحات التي صدرت عن العديد من قياداتها بأن ما جرى في جنيف كان              
  ".تهرباً من المسؤولية"بالجريمة، بقدر ما أنها تمثل 

ب تلك  حتى لو جرت لقاءات بيننا وبين فتح، فإن هذا لن يمسح العار الذي لحق بفتح والسلطة بسب                : "وقال
ـ       ، الذي يعد بمثابة خيانة عظمى وجريمة       "خطئهم في جنيف  "الفضيحة، فهم يريدون أن يسكتوا المنتقدين ل

  ".   ال يمكن أن تغتفر إال باالعتذار عنها ومحاسبة المتورطين فيها
ان حركـة   بمعلومات تفيد   ، أن   غزة مراسها    اشرف الهور  ، عن 10/10/2009 القدس العربي،    وأضافت
 الوسطاء المصريين، وبشكل رسمي موقفها القاضي بتأجيل عقد جلسة الحـوار الـوطني              تأبلغحماس  

 من الشهر الجاري، الى حـين اتخـاذ الـسلطة           24القادمة في القاهرة، التي كان مقررا البدء فيها يوم          
  .الفلسطينية خطوات لمحاسبة المسؤولين عن تأخير البت في تقرير غولدستون

حماس ترغب في ان تتخذ حركة فتح وقيادة السلطة الفلسطينية خطوات، مـن  ووفق المصادر فان حركة    
شأنها ان تعمل على تهدئة االجواء المشحونة، تشمل فرض عقوبات مشددة على كـل المـسؤولين عـن      

  .تعطيل البت في تقرير غولدستون
ـ         تـشاورها   ان حركته تسعى من خالل    " القدس العربي "وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس ل

مع المسؤولين المصريين الذين يرعون المصالحة، وكذلك من خالل لقاءاتها مع الفصائل، ومـن خـالل            
ـ      ، "تهيئة االجواء المناسبة النطالق الحوار الفلـسطيني الـداخلي        "المشاورات التي تجريها داخل اطرها ل

فا في المصالحة، بسبب مشاركته     يرفض فيها الشعب ان يكون ابو مازن طر       "الفتا الى ان االجواء الحالية      
  ".في تأجيل تقرير غولدستون

  
   ال مفاوضات قبل الوقف الشامل لالستيطان وتحديد مرجعية السالم أنلميتشلعباس يؤكد  .2

الرئيس الفلسطيني محمود ، أن ردينة فارس، غزةنقالً عن مراسلتها في   10/10/2009عكاظ، نشرت 
ملية السالم جورج ميتشل في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام عباس التقى أمس المبعوث األمريكي لع

إن طريق السالم "وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريحات صحافية  .اهللا
مسدود اآلن ومتوقف بسبب التعنت اإلسرائيلي برفض وقف االستيطان ورفض وجود مرجعيات واضحة 
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وطالب أبو ردينة إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما أن تضغط  ."محددةللمفاوضات ضمن فترة زمنية 
كما طالبها بوقف التصعيد  . لاللتزام بخطة خريطة الطريق التي تنص على ذلك"إسرائيل"على 

 .اإلسرائيلي غير المسبوق في األراضي الفلسطينية ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحية
صائب عريقات، رئـيس دائـرة شـؤون         . د ، أن رام اهللا من   10/10/2009األيام، فلسطين،   وأضافت  

ـ       ميتـشيل بعد المحادثات التي أجراها الرئيس عباس مـع         " األيام"المفاوضات في منظمة التحرير، قال ل
 تأمل كثيراً في إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة         األمريكية الواليات المتحدة    إنالسيناتور ميتشل قال    "

 اتفـاق مـع     إلـى ياة وان الواليات المتحدة تبذل كل جهد ممكن ولكن لم يتم التوصـل بعـد                وقابلة للح 
 تريد االستمرار فـي الحـديث مـع         األميركية اإلدارة إن قال   األميركيالمبعوث   "وأضاف" اإلسرائيليين

 واشـنطن بعـد     إلى وفد فلسطيني    إيفاد ولذلك فقد طلب من الرئيس       األمورالطرف الفلسطيني حول كل     
  ". من اجل مواصلة بحث القضاياأسبوعين

-سـرائيلية   إكيـة و  يمرأ - المحادثات التي ستجري ستكون منفصلة فلـسطينية         أنوشدد عريقات على    
ن هناك منظومة التزامات ترتبت على الجانبين وعلى رأسها وقف          أكد  أبو مازن   أالرئيس  "كية وقال   يمرأ

 ملف عـن    األمريكي المبعوث   إلىقدس، وقد قدم الرئيس     االستيطان بما فيه النمو الطبيعي وبما يشمل ال       
  ". األقصىأحداث الجديدة في جبل المكبر وعن اإلسرائيليةالمستوطنة 

 التزاماتهـا   إسرائيل تنفذ   أن التزاماته وبعد    اإلسرائيليفلينفذ الجانب   ": ن الرئيس قال  أ عريقات إلى  وأشار
 مستعدون الستئناف المفاوضـات     فإنناا يشمل القدس    وخاصة وقف االستيطان بما فيه النمو الطبيعي وبم       

 نريـد   إنناالرئيس قال    "وأضاف" حول كل القضايا الرئيسية ومن النقطة التي وصلت عندها المفاوضات         
  ".مرجعية قوية والتزامات قوية

 أمامنـا نحن ال نهون من قدر الصعوبات       : وقال ميتشل في تصريحات للصحافيين بعد اللقاء مع الرئيس        
 الطرفين لكن علينا جميعا التزامات بأن نفعل كل شيء نستطيعه للمساعدة فـي تحقيـق هـدف                  أمامال  و

  . وجيداً لكل شعوب المنطقةلإلسرائيليينالسالم الشامل الذي سيكون جيداً للفلسطينيين وجيداً 
 اإلدارةطن مع    والفلسطينيين لمواصلة مشاوراتهم في واشن     اإلسرائيليين الدعوة وجهت للمبعوثين     إنوقال  

  ". القادميناألسبوعينربما خالل "وقال عريقات انه يرى أن هذه المحادثات ستجري . األميركية
صائب عريقات قال ، أن  محمد يونس،رام اهللانقالً عن مراسلها في   10/10/2009الحياة، وجاء في 

ة كلية في مختلف المفاوضات لن تستأنف قبل وقف االستيطان بصور"قبل لقاء ميتشل وعباس، إن 
المناطق، بما فيها مدينة القدس، وما يسمى النمو الطبيعي، وقبل أن تقبل إسرائيل التفاوض على جميع 

هذه ركائز أساسية للمفاوضات ال تنطلق إال بها، وهذا هو الموقف ": وأضاف. "قضايا الوضع النهائي
  ."الفلسطيني من دون لبس

  
 طالب السلطة باستعادة حيوية المصالحةو ...ة قد بدأتهنية يؤكد أن معركة األقصى الحقيقي .3

رئيس الوزراء ، أن حسني مهنا، غزة نقالً عن مراسلها في  10/10/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
 قد بدأت إثر تمادي المستوطنين والمتطرفين "إسرائيل "إسماعيل هنية أكد أن معركة األقصى الحقيقية مع

  .العتداء على المسجد األقصى المبارك في محاولة منهم القتحامهوجنود االحتالل اإلسرائيلي با
مدينة غزة، األمتين في ودعا هنية في تصريحات صحفية عقب صالة الجمعة أمس، في مسجد المقوسي 

العربية واإلسالمية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى اللذين يشهدان حالة 
 .المواطنين المقدسيين وجيش االحتالل اإلسرائيلي منذ مطلع األسبوع الماضيمن التوتر بين 

وفي سياق آخر؛ طالب هنية سلطة رام اهللا باتخاذ إجراءات سريعة من أجل استعادة حيوية المصالحة 
ما حدث "التي تسعي مصر لتحقيقها، موضحاً أن المصالحة قرار إستراتيجي ال رجعة عنه، مضيفاً أن

 ".غولدستون حرك مشاعر الغضب على المستويين الحركي والشعبيحول قرار 
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ال يمكن أن نفرط : "إسماعيل هنية قال، أن الوكاالتنقالً عن  10/10/2009السبيل، األردن، وأضافت 
في مسجدنا، وال يمكن أن نتنازل عن قدسنا، وسندفع كل غاٍل ونفيس من أجل أن يبقى المسجد األقصى 

 ". لكل من يدخل إليه رغم جرائم المحتلينمصانًا وحرما آمنًا
  

  المعركة على القدس تستهدف الوجود الفلسطيني: البرغوثيمصطفى  .4
 مصطفى البرغوثي، األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى هبة جماهيرية ضد .دعا د :بيت لحم

قصى المبارك، السيما سعيها االستيطان وما تقوم به قوات االحتالل اإلسرائيلي في محيط المسجد األ
لتغيير معالم المدينة المقدسة والعبث بتراثها الحضاري واإلسالمي العربي، واصفاً ما يحدث بالجريمة 

  . التي تستدعي وقفة من الجميع إلنقاذ المسجد المبارك من مخططات االحتالل
س هي معركة على الوجود ن المعركة على القدإ وقالووجه النائب البرغوثي التحية ألهالي القدس 

  ".الفلسطيني في ظل التهويد والتطهير العرقي الذي تقوم به حكومة نتنياهو في المدينة المقدسة
ودعا في تصريحات صحفية خالل زيارة تفقدية لمدينة بيت لحم المحتلة، أمس، إلى تبني إستراتيجية 

الصمود الوطني واستنهاض أوسع حركة المقاومة الشعبية الجماهيرية الواسعة ودعم "وطنية تجمع بين 
  ".وتحقيق الوحدة الوطنية) إسرائيل(تضامن دولي لفرض عقوبات على 

، مشيرا "إن اجتماع القاهرة يفتح اآلفاق أمام استعادة الوحدة الوطنية وتشكيل قيادة وطنية موحدة" :وقال
ما لم يتم تجميد كافة األنشطة موقف مبدئي بعدم استئناف المفاوضات "إلى أنه يجب أن يترافق مع ذلك 

االستيطانية وااللتزام بإطار زمني محدد إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وتطبيق 
  .، على حد قوله" القرارات الدولية بشأن حقوق الالجئين في العودة

  10/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

   الجاري25 المصالحة يوم  يتلقى دعوة مصرية للتوقيع على اتفاقعباس .5
 أنصائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريـر الفلـسطينية،             . أعلن د : القدس

الرئيس محمود عباس تلقى دعوة مصرية للمشاركة في التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية              
  .مشاركة في ذلك الحدث الهام من الشهر الجاري وان الرئيس ينوي شخصياً ال26 و25يومي 

  10/10/2009األيام، فلسطين، 
  

  شخصيات فلسطينية تهدد بالمحكمة العليا ضد أي تأجيل لالنتخابات .6
 محكمة العدل إلىهددت شخصيات أكاديمية وبرلمانية فلسطينية، باللجوء  : منتصر حمدان- رام اهللا

إصدار مرسوم بتأجيل إجراء االنتخابات الرئاسية  إلى الرئيس محمود عباس أقدمالعليا الفلسطينية إذا ما 
  . يناير المقبل/ من كانون الثاني25 ـوالتشريعية، المقرر إجراؤها في ال

إذا تم تأجيل موعد االنتخابات  ""الخليج"ـحسن خريشة ل. وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د
للمطالبة بمرسوم " التشريعي"ة خيمة اعتصام أمام  إقامإلىودعا ". فإنني سأكون أول من يتوجه للمحكمة
  .رئاسي بإجراء االنتخابات في موعدها

 أبو(وكشف نائب األمين للعام الجبهة الديمقراطية وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، قيس عبد الكريم 
 في موعد التي يجري اإلعداد لها على أساس إجراء االنتخابات" الطبخة"ـ، عن وجود ما وصفه ب)ليلى

  .2010-6-30أقصاه 
واتفقت خالدة جرار مع أهمية إجراء االنتخابات في موعدها واعتماد التمثيل النسبي الكامل، إال أنها 

  .أكدت أهمية تحقيق التوافق الوطني باعتباره متطلبا أساسيا إلجراء االنتخابات
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ار عباس مرسوماً رئاسياً بإجراء  صالح، أهمية إصدأبوورأى رئيس دائرة الفتوى والتشريع عبد الكريم 
  .االنتخابات في موعدها

وأكد مفوض االنتخابات في اللجنة المركزية لفتح محمد المدني، أن احترام الموعد الدستوري لالنتخابات 
  .2010 يونيو / أن التأجيل مرتبط بالتوافق بما ال يتجاوز حزيرانإلىخيار أساسي، لكنه أشار 

وقال نائب عن كتلة .  التوافق الوطني متطلب أساسي إلنهاء االنقساموترى قيادات من حماس أن
  ".التوافق له قوة اكبر من قوة القانون"اإلصالح والتغير المحسوبة على حماس إن 

  10/10/2009الخليج، 
  

  أن تعلن التزامها بكل ما جاء فيه وعلى حماس "ما زال ثابتاً" من تقرير غولدستون ناموقف: المالكي .7
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أكد أن موقف ، أن نيويوركمن  10/10/2009لحياة، انشرت 

جئنا ": في نيويورك وقال للصحافيين في مقر األمم المتحدة. "ما زال ثابتاً"  غولدستونالسلطة من تقرير
ونحن تبنينا هذا .  بههنا لنؤكد مرة أخرى للجميع أن موقفنا من هذا التقرير ال يزال ثابتاً، وهو ترحيبنا

هذا كان موقفنا في السابق، وهذا هو موقفنا . التقرير ودفعنا باتجاه اعتماده بكل ما جاء فيه من توصيات
والتقى المالكي األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون  ."الحالي وسيبقى موقفنا دائماً من هذا التقرير

  . تطورات المتعلقة بالتقريروقال إنه عرض معه آخر ال. مساء أول من أمس
: وقال.  في المسجد األقصى" المستفزةاإلسرائيليةاإلجراءات "وتحدث الوزير، خالل زيارته، مع بان عن 

طلبنا من المجتمع الدولي واألمم المتحدة، وتحديداً من األمين العام، التدخل من أجل وضع حد لهذه "
إلى فتح مواجهة كاملة في القدس واالستيالء على الحرم اإلجراءات اإلسرائيلية التصعيدية التي تهدف 

بمجموعة من االتصاالت مع زعماء، بينهم "وأشار إلى أن بان وعد بالقيام . "الشريف والمسجد األقصى
  . "، لحل هذا الموضوعنتنياهورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
قادة حماس تحاول أن تستغل هذا المواقف التي صدرت عن بعض "وهاجم حركة حماس، معتبراً أن 

  . "الوضع لمصلحتها، وال تعكس موقفاً حقيقياً لهذه الحركة في ما يتعلق بالتقرير
رياض المالكي شن ، أن  طارق فتحي،نيويوركنقالً عن مراسلها في  10/10/2009األهرام، وأضافت 
دستون فعليها أن تعلن التزامها ولغ وقال إذا كانت هذه الحركة معنية بتقرير ، حماسى عل الذعاًهجوماً

  .بكل ما جاء فيه من توصيات خاصة تلك المتعلقة باتهامها بارتكاب جرائم حرب
  

  لم يشكل لجنة تحقيق ويؤكد أن عباس سفير فلسطين بجنيف يقر بخطأ تأجيل تقرير غولدستون .8
ء على تعليمات من بدأ إبراهيم خريشة، سفير فلسطين في جنيف، وبنا:  علي الصالح- رام اهللا، لندن

الرئيس محمود عباس اتصاالته ومشاوراته مع األطراف المختلفة في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
ويعتقد خريشه في تصريحات  .المتحدة، لعقد جلسة طارئة لمناقشة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون

في مجلس حقوق اإلنسان، رغم أن  بإمكانية وجود فرصة أفضل إلقرار هذا التقرير "الشرق األوسط"لـ
  .الموافقة على تأجيله، أرجعت باألساس إلى توفير الوقت إليجاد قاعدة تأييد أكبر للتقرير

وردا على سؤال عن التغييرات الكبيرة التي طرأت منذ األسبوع الماضي حتى اليوم وجعلت إمكانيات 
قرير، كما أن أعضاء المجلس توفرت االتحاد األوروبي رحب بالت"وفرص نجاح التقرير أفضل، قال 

لكن خريشة اعترف بخطأ الموافقة على . " صفحة600لديهم الفرصة لقراءة التقرير المكون من نحو 
لم "وأضاف . "نعم يمكن القول إنه كان هناك خطأ"وقال .  آذار المقبل/تأجيل مناقشة التقرير إلى مارس

ال نجد خطأ في التراجع عن موقفنا لنكون أول قيادة نتوقع ردود الفعل خاصة الشعبية الفلسطينية، و
  ."عربية تذعن لمطالب جماهيرها
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نعم يمكن أن "واعترف أيضا بحالة التخبط التي رافقت مناقشات فكرة الموافقة على تأجيل التقرير، بقوله 
ل تقول ذلك وأرجع السبب إلى ما سماه بالظروف الموضوعية واالتصاالت من قبل الكثير من الدو

وردا على سؤال إن كان هو .  إضافة كما قال إلى ورود اسم حركة حماس في التقرير"الصديقة والشقيقة
نعم حماس حركة فلسطينية ونحن مقبلون على مصالحة "أو غيره، حريصين بالفعل على اسم حماس قال 

ديد من هذه القيادة ، رافضا تح"القيادة الفلسطينية"وعن المسؤول عن هذا التخبط والخطأ، قال . "وطنية
هل هي رئاسة السلطة أم الحكومة أم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو كل هذه األطراف 

  ."القيادة الفلسطينية وال أريد الدخول في التفاصيل"القيادية مجتمعة، مرددا القول 
 تحقيق؟ ومع من سيكون التحقيق وإذا كانت القيادة الفلسطينية مجتمعة هي المسؤولة فلماذا تشكل لجنة

وما تردد على لسان .. أوال أريد أن أوضح أن أبو مازن لم يشكل لجنة تحقيق"وردا على هذا السؤال قال 
أكثر من مسؤول كان خطأ، فاللجنة التي شكلت هي لجنة لالستماع إلى حيثيات المناقشات التي جرت 

  . "حول الموضوع
 10/10/2009الشرق األوسط، 

  
  ضغط إسرائيلي على عباس وراء تأجيل تقرير غولدستون: "السفير" فلسطيني لـمصدر .9

 رواية جديدة حول األسباب التي دفعت بالرئيس محمود "السفير"قدم مصدر فلسطيني مطلع لـ": السفير"
بالتزامن مع مناقشة التقرير في "وأوضح أنه . عباس إلى طلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون

ب ضابط إسرائيلي برتبة لواء موعدا عاجال مع الرئيس محمود عباس في منزله في رام اهللا جنيف، طل
من أجل مناقشة موضوع طارئ، وفي الموعد المقرر، وصل الضابط اإلسرائيلي حامال رسالة من 

يزعج دولة ( خريشة إبراهيمالحكومة اإلسرائيلية مفادها أن مندوب فلسطين في مجلس حقوق اإلنسان 
، وعندما استفسر عباس عن السبب، أجابه أنه يدفع باتجاه مناقشة تقرير غولدستون حول ما )ئيلإسرا

حرب غزة، وهو ما من شأنه أن يعرض "ارتكبه الجيش اإلسرائيلي من مخالفات للقانون الدولي إبان 
  ."عددا كبيرا من كبار ضباط جيش الدفاع اإلسرائيلي إلى المالحقة في أنحاء عدة من العالم

وبحسب المصدر الفلسطيني فقد لوح الضابط اإلسرائيلي بتضييق اإلجراءات على كل من يريد الدخول 
إلى أراضي السلطة الفلسطينية أو الخروج منها، كما حصل في مؤتمر فتح األخير في رام اهللا، وهو ما 

ار دهشة وصدمة لدى ما أث. دفع بعباس إلى الطلب من خريشة فوراً بأن يسحب التقرير أو يطلب تأجيله
  .»بعض الوفود العربية والغربية وخاصة ضمن المجموعة األوروبية

 10/10/2009السفير، 
  

  "الوطنية موبايل" بشركة ي عباسوزير االقتصاد الفلسطيني ينفي عالقة نجل .10
وري، انتقد وزير االقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية االنتقالية، باسم خ :منتصر حمدان -رام اهللا 

ما وصفه بالحملة التحريضية والقذف والذم والتشهير الذي قام به أشخاص ومؤسسات إعالمية بادعاءات 
منحها الترددات " إسرائيل"، التي تأخر عملها بعد رفض "شركة الوطنية موبايل"كاذبة حول ملكية 

  .الالزمة
القتصاد الوطني، تعود للشركة وأكد خوري أن ملكية الشركة، المسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة ا

، في حين يملك صندوق االستثمار الفلسطيني %57القطرية بنسبة ) كيوتل(الوطنية الدولية لالتصاالت 
وأضاف أن المدير العام لصندوق االستثمار الفلسطيني هو محمد مصطفى، الذي . المتبقية% 43نسبة 

 األكبر في شركة الوطنية الدولية لالتصاالت ، وأوضح أن الشريك"الوطنية موبايل"يرأس إدارة شركة 
  .هي شركة القطرية التي يترأس مجلس إدارتها رجل أعمال قطري
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دخل في ساحة الصراعات السياسية التي أعقبت تأجيل تقرير غولدستون " الوطنية موبايل"وكان موضوع 
 سحب السلطة التقرير اشترطت منح الترددات لها مقابل" إسرائيل"خاصة مع انتشار شائعات حول أن 

من مجلس حقوق اإلنسان، في حين جرى زج أسماء ابني الرئيس الفلسطيني محمود عباس ياسر وطارق 
  .في هذه الحملة التي وصفها مسؤولون في السلطة بأنها تحريضية

وأعلنت لجنة من المحامين عزمهم رفع دعاوى قضائية باسم نجلي عباس، ضد كل وسيلة إعالم وشخص 
ومن . بموكليهما عن طريق ربط اسميهما بالشركة الوطنية لالتصاالت" التحريض"و" التشهير"ي تورط ف

  ".اإلسرائيلي"بين المؤسسات التي تشملها الدعوى القضائية التلفزيون 
  10/10/2009الخليج، 

  
  " عباس مكانةتعزيز"ـل" الوطنية موبايل"تدرس المصادقة على " إسرائيل":"هارتس" .11

مصادر صحافية ، أن  منتصر حمدان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  10/10/2009الخليج، نشرت 
" حسن نوايا"إسرائيلية، سربت أمس، معلومات تشير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تدرس مجموعة بوادر 

ستقدمها للسلطة الفلسطينية بهدف تعزيز مكانة الرئيس محمود عباس بينها منح مصادقة نهائية لتشغيل 
اليومية اإلسرائيلية التي " هآرتس"، حسب ما ذكرت صحيفة "الوطنية موبايل"ة االتصاالت الخلوية شرك

الوزارية، أول أمس، " السباعية" عقده رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لهيئة أضافت أن اجتماعاً
در في نهاية زيارة المبعوث وأن نتنياهو يعتزم اإلعالن عن هذه البوا" نية حسنة"بحث في تقديم بوادر 

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنه تم خالل اجتماع . األمريكي جورج ميتشل للمنطقة
توجد عدة أفكار لكن لم يتم اتخاذ قرار "طرح عدة أفكار فيما قال مصدر في مكتب نتنياهو إنه " السباعية"

  ".بشأنها بعد
ن يؤيدون هذا التوجه أن تنازل الفلسطينيين عن تبني األمم المتحدة ورأى الوزراء اإلسرائيليون الذي

تنفيذ خطوات " إسرائيل"لتقرير غولدستون وتوصياته مس بشكل بالغ بمكانة عباس ولذلك يتعين على 
  .لمساعدته بأن يظهر كمن حقق إنجازات

 إسرائيليةمصادر  أن  وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  10/10/2009القدس العربي، وأضافت 
 اإلسرائيليين حذر في محادثاته مع المسؤولين بيريز شمعون اإلسرائيلية رئيس الدولة أنذكرت الجمعة 

  . المتبعة حاليا تجاههاإلسرائيلية ما تواصلت السياسة إذامن انهيار عباس 
ئيسيا في الهبوط  رإسهاما إلسرائيل أنيعرف " قوله بيريز عن اإلسرائيلية "معاريف"ونقلت صحيفة 

  ."أيضاً ألمريكا وبالمناسبة اآلن إلسرائيلالحالي الذي يعاني منه الشريك الوحيد الموجود 
  

  أمريكا صدى في سياسة أوباما في أن يكون لجائزة نوبل التي حصل عليها أملههنية يعرب عن  .12
ن يكون لجائزة نوبل  باأملهمس عن أ هنية رئيس الحكومة المقالة إسماعيل أعرب:  اشرف الهور-غزة 

، األمريكية صدى في السياسة أوباما باراك األمريكي التي حصل عليها الرئيس 2009للسالم للعام 
نحن سمعنا " بها عقب صالة الجمعة أدلىوقال هنية في تصريحات  .خاصة تجاه الشعب الفلسطيني

  ."لألقوال وليس لألفعال، ولكننا بحاجة ألوباماخطابات وتصريحات كثيرة 
 تجاه حقوق األمريكيةوقال هنية انه في حال لم يكن هناك تغيير جذري في سياسة الواليات المتحدة 

  ." تؤخرأو هذه الجائزة لن تقدم أنفاعتقد "وثوابت الشعب الفلسطيني وما يجري في القدس 
  10/10/2009القدس العربي، 
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  ي اتصاالً مع رومان بروديهنية يستقبل الممثل السويسري الخاص في الشرق األوسط ويجر .13
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة إسماعيل هنية جون دانيال روخ الممثل الخاص لدولة  التقى: غزة

وبحث هنية مع الممثل السويسري أمس . سويسرا في الشرق األوسط حيث تم مناقشة العديد من القضايا
ع الدول األوروبية وما حدث في أروقة مجلس المصالحة الفلسطينية وعالقة الحكومة م) 8/10(الخميس 

  . حقوق اإلنسان من تأجيل لتقرير غولدستون
وعبر هنية عن تقديره للحكومة السويسرية خاصة أنها واحدة من الدول التي احترمت نتائج االنتخابات 

  . وعبرت عن رفضها للحصار على غزة، وكان لها موقفا جريئا من الحرب على غزة
ن تعاونا مع غولدستون ولجنته مما يؤكد أننا لسنا ضد اليهود ألنهم يهود ومستعدون نح"وقال هنية 

للتعاون مع كل من يرفض االحتالل، وعلمت أن غولدستون نفسه بكى عندما سمع بسحب التقرير من 
التصويت في مجلس حقوق اإلنسان، وقد شكل هذا القرار صدمة لنا ولكل األحرار في العالم، وهناك 

  ".رم على هذا التصرفغضب عا
كما أجرى هنية اتصاال هاتفيا مع رومان برودي رئيس الوزراء اإليطالي السابق والذي يقوم بزيارة إلى 

  . في الضفة الغربية وبحثا معه آخر التطورات مدينة نابلس
 كانوا على صعيد آخر استقبل هنية مع عدد من قادة وكبار الضباط المتقاعدين في األجهزة األمنية الذين

يشكلون مجلس األمن القومي الذي كان يرأسه الرئيس الراحل ياسر عرفات، وبحث معهم عدد من 
  . القضايا والمطالب التي استجاب لها جميعا

كما استقبل هنية منيب المصري وعدد من رجال األعمال المستقلين وبحث معهم المصالحة الوطنية 
وء التحركات المصرية وما أعقبها من تأجيل عرض تقرير والعالقات الفلسطينية الداخلية خاصة في ض

  .غولدستون
  9/10/2009قدس برس، 

  
  زكي في لبنانعباس انتهاء مهمة  .14

 أعلن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عباس زكي انتهاء مهمته في لبنان الذي :بيروت
  . أكتوبر الجاري/ تشرين األول19سيغادره في 
 أمس زياراته الوداعية على المسؤولين اللبنانيين بوزارة الخارجية حيث التقى الوزير واستهل زكي

فوزي صلوخ، وكانت مناسبة لمناقشة األوضاع السياسية في المنطقة وال سيما في ما يتعلق بالوضع 
  .الداخلي الفلسطيني وأهمية توحيد الصف حفاظاً على القضية الفلسطينية

 إلىناقشنا األخطار المحدقة بالقدس، ومسألة التهويد وحصار األقصى إضافة ": وقال زكي بعد اللقاء
  ."تطورات الموقف وزيارة المبعوث األميركي جورج ميتشيل، والحركة السياسية

أن أبدأ اللقاءات الوداعية مع المسؤولين، لمناسبة انتهاء مهمتي في لبنان، "وأوضح أنه طلب من صلوخ 
  . "البروتوكولية الالزمةمن اجل اتخاذ اإلجراءات 

حتى اليوم هناك خيارات عدة، ولكننا سنختار األفضل ": ولم يكشف زكي عمن سيخلفه في لبنان، وقال
 الفلسطينية، -بالنسبة إلى لبنان، ألننا بنينا سياسة جديدة أنهت الماء العكر في وادي العالقة اللبنانية 

  ."سنختار األفضل. ه العالقة الطيبةوالمطلوب من يحرص على الماء النقي في مجرى هذ
 المراحل إلىوزار زكي رئيس حكومة تصريف األعمال فؤاد السنيورة وناقش معه التطورات إضافة 

  .التي قطعها العمل في مجال إعادة إعمار مخيم نهر البارد
دة رسالة شدي" الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلىوأوضح زكي بعد اللقاء إنه نقل من السنيورة 

. "الوضوح عن الموقف اللبناني حول الشأن الفلسطيني وما يتعرض له سواء على صعيد عربي أو دولي
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نثمن هذا الحرص الشديد من الرئيس السنيورة على أن يكون الوضع الفلسطيني بأمان وأن يكون ": وقال
  ."فوق أي التباسات أياً كان فاعلها

وضعت ": وقال بعد اللقاء. لحريري في بيت الوسطوزار زكي أيضاً رئيس الحكومة المكلف سعد ا
 بناء مخيم نهر البارد، إعادة في واإلسراعقضايانا أمانة في عنقه، بخاصة ما يتعلق منها بالحقوق المدنية 

  ."األخرىوحل المشكالت والتعقيدات 
د ضرورة  مازن والقيادة الفلسطينية، تؤكأبو الرئيس إلىنقل رسالة « الحريري طلب منه أنوأوضح 
  ." من صعيدأكثر التباسات تتعلق بالمواقف السياسية على أي وإنهاءوالً على الوحدة الفلسطينية، أالحفاظ 

  10/10/2009الحياة، 
  

  تقرير غولدستون  تأجيل للوقوف على تفاصيل قرارمن جنيفتستدعي خريشة فتح : المدني .15
ـ   اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فت     : ـ وليد عوض   رام اهللا  الجمعـة  " القدس العربي "ح محمد المدني ل

بأن اللجنة قررت استدعاء السفير الفلسطيني في جنيف ابراهيم خريشة لرام اهللا للوقوف علـى تفاصـيل              
ـ  . قرار السلطة بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون       هناك قرار فـي    " "القدس العربي "وقال المدني ل

" نه عضوا في الحركة وذلك عبر الحالية الرسمية الخاصة بـه          الحركة باستدعاء االخ ابراهيم خريشة كو     
  .اي من خالل وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية المسؤولة عن عمله

للوقـوف  " الفلسطينية   لألراضي خريشة   إلحضارواشار المدني الى ان المركزية تعمل بالطرق الرسمية         
  .ير غولدستونالقرار الفلسطيني بتأجيل التصويت على تقر" على تفاصيل

واوضح المدني بأن قرار مركزية فتح باستدعاء خريشة من جنيف اتخذ خالل اجتمـاع عقدتـه اللجنـة                  
علينا ان نناقش ما    " تأجيل السلطة التصويت على تقرير غولدستون، مضيفا         أزمةاالربعاء الماضي لبحث    

  ".حدث في جنيف مع سفيرنا هناك للوقوف على حقيقة ما جرى
على انه اذا كان هناك خطأ ارتكب بقرار السلطة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون ال               وشدد المدني   

االشقاء العرب لمنـدوب  "يتحمل مسؤوليته خريشة لوحده، مشيرا الى ان قرار التأجيل تم بعد نصائح من              
  ".فلسطين لمجلس حقوق االنسان

زية لتنحية ياسر عبد ربه من منـصبه    ومن جهة اخرى نفى المدني ان يكون هناك سعي في اللجنة المرك           
كأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشددا على ان امانة سر التنفيذية ليـست حكـرا                 

  .على حركة فتح بل هي مفتوحة لجميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
  10/10/2009القدس العربي، 

  
  الوطني الحوار إللغاء المصريين موجه الى  بيانٍبإصدارالفصائل ستقوم : أحمد جبريل .16

 القيادة العامة، في حـديث خـص بـه          -قال احمد جبريل، االمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين          
ـ      " القدس العربي "  بيانٍ موجه   بإصدار ساعة القادمة    24ان الفصائل الفلسطينية المعارضة ستقوم خالل ال

وقـال  . لسطيني في القاهرة، وذلك على خلفية فضيحة تقرير غولدستون         الحوار الف  إللغاءالى المصريين   
  ."ما يعد في القاهرة طبخة مسمومة"ان المصريين كانوا على علم بمؤامرة تأجيل نقاش التقرير، واعتبر 

  10/10/2009القدس العربي، 
  

  ال يزال أمام أوباما الكثير ليستحق جائزة نوبل : حماس .17
 إنـه ال يـزال أمـام   : " في تصريحات صحفيةحركة حماسزهري الناطق باسم  سامي أبو   . قال د  :غزة

إن أوباما لم يقدم شيئا     "، مضيفاً   " أوباما الكثير ليفعله ليستحق جائزة نوبل للسالم       ]الرئيس األمريكي باراك  [
  ".للفلسطينيين إال الوعود والنوايا مقابل الدعم المطلق لالحتالل اإلسرائيلي
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لجهوده االستثنائية من أجل تعزيز الدبلوماسية الدولية       "يكي قد منح جائزة نوبل للسالم       وكان الرئيس األمر  
  .، وفق ما أعلنته لجنة نوبل النرويجية"والتعاون بين الشعوب

  10/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  األقصى المسجد  مسيرات تضامناً مع ثالثفتح تنظم : الخليل .18
رات بالخليل وبلدة بيـت أمـر ومخـيم العـروب، للتنديـد              مسي ثالثنظمت حركة فتح، أمس،     : الخليل

بممارسات االحتالل، التي تستهدف النيل من المسجد األقصى، وذلك وسط إضراب شامل عـم مختلـف                
  .مواقع المحافظة

وقال القائم بأعمال أمين سر حركة فتح في اقليم وسط الخليل غسان أبو اسـنينة فـي كلمـة لـه أمـام                       
 إن ما يتعرض له المسجد األقصى بالقدس من اعتداءات من قبل قـوات االحـتالل          المشاركين بالمسيرة، 

والمستوطنين، يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة مخططات االحتالل، مشيراً الى أن حركة فـتح               
  .ستظل أمينة على القدس والمشروع الوطني

 10/10/2009األيام، فلسطين، 
  

  محاكمة اإلسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب ل لتدخّبال" الصليب األحمر"حماس تطالب  .19
احتجاجا "في بيروت، وذلك    " منظمة الصليب األحمر الدولي   "اعتصاما أمام مقر    " ـ حماس  حركة"نظمت  

  ". محاكمة مجرمي الحرب الصهاينةإلىعلى قرار تعطيل تقرير غولدستون الذي يدعو 
حركة حماس ستواصل   "وت رأفت مرة كلمة أكد فيها ان        في بير " حماس"وألقى المسؤول السياسي لحركة     

جهودها السياسية والقانونية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، فدماء األبرياء والمدنيين في قطاع غـزة             
أمانة في أعناقنا، ولن يهدأ لها بال حتى ترى المجرمين أمثال أولمـرت وبـاراك وليفنـي وأشـكنازي                   

منذ اآلن بدأوا يفرون من مطارات وعواصم العالم كالفئران، تقول حمـاس            وغيرهم، ينالون عقابهم، فهم     
  ".لمجرمي الحرب لن ترتاحوا بعد اليوم

إن تأثير تعطيل قرار غولدستون على الوضع الفلسطيني أكبر وأخطر وأهم بكثير مما يتوقـع               : "وأضاف
 –القات قبلها، وسلطة عباس      غيت ليست كالع   –البعض، وإن العالقات الفلسطينية الفلسطينية بعد عباس        

فياض، التي عطلت تقرير غولدستون، ومنعت محاكمة قادة االحتالل، وتنكرت لضحايا العـدوان علـى               
  ".غزة، هي التي سممت أجواء الحوار الفلسطيني

مواصلة مساعيها  "، المؤسسات اإلنسانية والمنظمات القانونية،      "الالجئين الفلسطينيين في لبنان   "وناشد باسم   
  ".محاكمة مجرمي الحرب الصهاينةل

وفي نهاية االعتصام، سلم المسؤول السياسي لحماس مذكرة إلى رئيس بعثة الصليب األحمر الدولي فـي                
بيروت دعت المنظمة إلى التدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين تحت االحتالل وإلـى تقـديم المـساعدة                

  .رتكبوا جرائم حرب ضد المدنيينالممكنة ومحاكمة المسؤولين اإلسرائيليين الذين ا
 10/10/2009السفير، 

  
   الفصائل الفلسطينية تنظم مسيرات في مخيمات لبنان نصرة لألقصى .20

نظمت اللجنة النسائية في حركة حماس ـ البقاع، مسيرة في مخيم الجليل الفلسطيني في مدينـة بعلبـك    
أن المساس باألقصى قنبلـة موقوتـة        "نصرة للمسجد األقصى، تحدثت خاللها السيدة سالم محمد، مؤكدة        

  ".ستنفجر في وجه العدو الذي يريد أن يطمس مقدساتنا وتاريخنا وحضارتنا
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مسيرتين تضامناً مع األقصى واحتجاجاً     ") السفير("نظمت الفصائل الفلسطينية في مخيمي البداوي والبارد        
خيمين الذين رددوا هتافات غاضـبة      على االعتداءات التي يتعرض لها، وذلك بمشاركة حشد من أبناء الم          

  .طالت بعض حكام العرب
لقاء تضامنياً مع القدس واألقصى، في صالة جـار         " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "كذلك، نظمت   

  .، شارك فيه عدد من ممثلي الفصائل وجمهور من أبناء المخيم")السفير("القمر في مخيم نهر البارد 
تحركات تضامنية مع القدس بمـشاركة      ") السفير("الفلسطينيين في منطقة صور     شهدت مخيمات الالجئين    

مسيرة في  " حماس"ونظمت حركة   . آالف الفلسطينيين وممثلين عن األحزاب الوطنية واإلسالمية اللبنانية       
مخيم البرج الشمالي انطلقت بعد صالة الظهر حيث جابت شوارع المخيم على وقـع الهتافـات المنـددة          

فـي لبنـان الـشيخ محمـد        " حماس"س واستمرار التهويد اإلسرائيليين، وألقى عضو قيادة حركة         بالتدني
  .البجيرمي كلمة أكد فيها على وجوب بذل كل التضحيات من اجل حماية القدس واالقصى الشريف

وفي مخيم البص، نظمت حركة فتح مسيرة انطلقت من وسط المخيم وجاب المشاركون فـي المـسيرة                  
رئيسية للمخيم مطالبين بالعمل الجاد على وقف كل أشكال العدوان التي تمارسها إسرائيل بحق              الشوارع ال 

  .الفلسطينيين ومقدساتهم
وألقى عضو قيادة حركة فتح في لبنان محمد زيداني كلمة توقف فيها عند سلسلة االعتداءات على المسجد                 

  . األقصى من قبل الصهاينة
ين الحلوة اعتصاما رمزيا احتجاجا علـى عمليـات تهويـد المـسجد             نفذت القوى اإلسالمية في مخيم ع     

األقصى واستنكارا لمحاوالت تدنيسه من قبل قوات االحـتالل اإلسـرائيلية وإدانـة للـصمت العربـي                 
  .واإلسالمي حيال ما يحصل في فلسطين وذلك امام مسجد خالدي ابن الوليد في المخيم

ة في المخيم وقوى التحالف الفلسطيني وأبناء المخيم ورفعت         شارك في االعتصام قيادات القوى اإلسالمي     
  .خالل االعتصام المصاحف وصور القدس واالقصى وأعالم فلسطين واألعالم اإلسالمية

تحدث في االعتصام كل من رئيس الحركة اإلسالمية المجاهدة الشيخ جمـال خطـاب وممثـل حركـة                  
" حركة الجهاد اإلسالمي  "خ أبو شريف عقل وممثل      الشي" عصبة األنصار "حمد فضل وممثل    أأبو  " حماس"

وشددت الكلمات على ضرورة إعـالن الجهـاد        . عدنان مزيان " حزب التحرير "أبو شكيب العينا وممثل     
 .لنصرة األقصى وفلسطين كما ادانت تأجيل مناقشة القرار الذي يدين المجازر اإلسرئيلية في غزة

 10/10/2009السفير، 
  

    بلبنان البداوي التحريض على مخيم في استخدام أحداث جبل محسن منمخاوف": السفير" .21
ال تخفي القيادات الفلسطينية في مخيم البداوي امتعاضها من حمـالت االتهـام             : عمر ابراهيم  - البداوي

التي تستهدف المخيم على خلفية االحداث االمنية التي تشهدها منطقة جبل محسن، وإن نأت بنفسها فـي                 
الدخول في سجاالت اعالمية او الرد بشكل مباشرعلى مطلقي هذه االتهامـات لقناعتهـا              وقت سابق عن    

المسبقة بعدم جدواها في هذه الظروف السياسية الحرجة التي يمر بها لبنان، وحتى ال يحمل موقفها اكثر                 
  .مما يحتمل

ساط عموم ابنـاء    اال ان تسارع وتيرة االحداث وتكرار توجيه االتهامات رفع من منسوب الخوف في او             
المخيم من امكانية وجود مخطط ما يهدف الى زج المخيم في أتون الصراعات الحاصلة، خصوصاً بعـد                 
االجراءات االمنية الجديدة التي اتخذها الجيش اللبناني مؤخراً في محيط المخيم، ولـم تنفـع التطمينـات     

فيف من وطأتها على ابناء المخـيم الـذين         والتبريرات التي ساقها المسؤولون االمنيون اللبنانيون في التخ       
يعيشون على وقع كم هائل من الشائعات المترافقة مع تحليالت واقاويل عن احتمال تكرار سيناريو مخيم                

  .نهر البارد
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وإذا كانت القيادات الفلسطينية مجتمعة ابدت تعاونها مع االجراءات االمنية التي قام بها الجيش وسـعت                
التنسيق القائم حرصاً منها على الحفاظ على أمن المخيم واستقرار الجوار اللبناني،            الى الرفع من مستوى     

مباشـر   إال ان ذلك لم يشفع لها أو يسهم في تجنيب المخيم سهام االتهامات التي تساق بشكل مـضمر أو               
الـذي  على لسان بعض السياسيين اللبنانيين من فريقي المواالة والمعارضة، كما لم يبدد هواجس الخوف               

  .تشاطرهم به منطقتا المنكوبين ووادي النحلة المالصقتين للمخيم
وتأتي هذه التطورات في وقت تحدثت فيه المصادر عن اجتماعات طارئة عقدت بـين قيـادتي الجـيش                  
اللبناني والفصائل الفلسطينية جرى خاللها توضيح بعض المسائل والتفاصيل الميدانيـة، وقـدمت فـي               

  .اً لالجراءات التي تتخذها في المخيم للحؤول دون حصول أي خرق أمنيمستهلها الفصائل عرض
وكشفت المصادر عن معلومات باتت تتحول الى ما يشبه قناعة راسـخة لـدى المـسؤولين األمنيـين                  
اللبنانيين، بأن الجهة التي تطلق القذائف على منطقة جبل محسن تستخدم مناطق مكشوفة وبعيـدة عـن                 

ل اليها عبر سيارة وتعود وتختفي بعد تنفيذ مهمتها في االحيـاء المتاخمـة للمخـيم،         االماكن السكنية تتنق  
وتحديداً بين منطقتي المنكوبين ووادي النحلة، وهما لالشارة تقعان من الناحية الـشمالية لمنطقـة جبـل                 

ـ                اس محسن، وتتداخل بعض احيائهما مع مخيم البداوي، ويقطنهما باإلضافة الى ابنائهمـا االصـليين ان
  .يتحدرون من عكار والضنية وطرابلس

وكشفت المعلومات عن توقيف االجهزة االمنية خالل الساعات الماضية بعـض االشـخاص مـن تلـك                 
  .المناطق للتحقيق معهم، وعن وجود الئحة باسماء اخرى سيتم توقيفهم تباعاً
ن سرها في الشمال ابو عمـاد       واصدرت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في المخيم، بياناً اذاعه امي         

  .الوني، انتقد فيه الحملة على المخيم وطالب بتوخي الحذر والدقة وعدم توجيه االتهامات جزافاً
وكشف عن اجراءات امنية احترازية اتخذت وتهدف الى تشديد الرقابة على المخيم وعدم فتح اي ثغـرة                 

  .يمكن ان تستخدم لدخول وخروج المطلوبين
 10/10/2009السفير، 

  
  لتطبيق الحصار البحري على غزة" موجها" تطور زورقا "إسرائيل" .22

العبرية امس أن الجيش اإلسرائيلي انتهى من مشروع تطوير         " معاريف"كشفت صحيفة   :  وكاالت –غزة  
وأوضحت الصحيفة أنه سيتم استخدام هذا الزورق الذي اطلق عليـه           . بحري غير مأهول موجه      "زورق"
وأضافت ". بفعالية ونجاعة وجمع معلومات استخبارية    "صار البحري على قطاع غزة      لتطبيق الح " الحامي"

 أمتار مزود بوسائل استطالعية متطورة بزاويـة        9الزورق البحري غير المأهول والذي يبلغ طوله        "أن  
 مليمتـر وبنظـام     7,62 درجة وبجهاز رادار لتمييز ورصد األهداف وبمدفع هجومي من عيـار             360

الحديث يدور  "ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في سالح البحرية اإلسرائيلي قوله إن            ". مكبرات الصوت 
وأوضـح  ". هنا عن توسيع قدرات البحرية اإلسرائيلية في جمع المعلومات االستخبارية وتحليل األهداف           

تلي أداء مهام األمن الجاري لدرء الخطر عـن مقـا         "الضابط أن الزورق البحري سيقوم بتنفيذ ما اسماه         
  ".سالح البحرية

وفي سياق متصل ذكرت الصحيفة أن سالح البحرية اإلسرائيلي سيقوم ألول مرة بتشغيل طائرة بـدون                
الحديث يدور عن طائرة موجهـة مـن        "وأضافت أن    .طيار بصورة مستقلة عن سالح الجو اإلسرائيلي      

 فان الطائرة هذه ستـسهم      ووفق الصحيفة ".  يمكنها حسب مصادر أجنبية الوصول إلى إيران       "ذيل"طراز  
  ".في نشاطات جمع المعلومات االستخبارية على امتداد السواحل

  10/10/2009الدستور، 
  
  



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1577:         العدد       10/10/2009السبت  :التاريخ

  من انطالق صواريخ" اإلسرائيليين" رسائل هاتفية لتحذير :" بوستجيروزاليم" .23
اريخ محادثات مع شركة أمريكية لشراء نظام تحذير من الصو" إسرائيليون"يجري مسؤولون : آي.بي.يو

أن المسؤولين أجروا محادثات مع " اإلسرائيلية" "جيروزاليم بوست"وكشفت صحيفة . بالرسائل الهاتفية
ومقرها سان فرنسيسكو لشراء نظام أعدته الشركة يرسل رسائل هاتفية للجمهور ليحذّره " نيكسل"شركة 

التي " اإلسرائيلية"ية االستشار" سايف سيتي سوليوشنز"وقال مارك كاهلبرغ من شركة . من الصواريخ
أيلول /ان ما تسمى قيادة الجبهة الداخلية اطلعت على النظام في نهاية سبتمبر" إسرائيل"في " نيكسل"تمثل 

سيتلقى المشتركون في الخدمة التي " اإلسرائيلية"وفي حال انطالق صاروخ باتجاه األراضي . الماضي
  . ريطة تظهر الموقع المستهدفيقدمها النظام، رسائل هاتفية تحذرهم من ذلك مع خ

  10/10/2009الخليج، 
  

   اإلسرائيلية تندد بموقف رئاسة االتحاد األوروبي من تقرير غولدستونالسلطات .24
ـ          :القدس المحتلة   والتي  "إسرائيل"نددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس، بما أسمته المواقف المعادية ل

االتحاد األوروبي السويدية بـأن تقريـر غولدسـتون         تتخذها ستوكهولم، وذلك عقب تصريحات رئاسة       
  ".يستحق األخذ بعين االعتبار"

ودعا نائب وزير الخارجية داني ايالون عبر اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية، السويد التخاذ مواقـف أكثـر                
يـة  ندعو السويد، هـذه الدولـة الواع      : "موضوعية وحذراً خاصة وأنها تترأس االتحاد األوروبي، قائالً       

ـ   التخاذ موقف أكثر موضوعية وحذرا ال سيما وأنها تترأس االتحاد األوروبي الذي             "إسرائيل"والصديقة ل
  ".له مصالح كبيرة في المنطقة

وبين ايالون انه ال يستبعد إمكانية استدعاء السفير اإلسرائيلي في السويد للتشاور في الموضوع، مـشيرا                
رة الخارجية في القدس على التطورات األخيرة، دون أن يأخـذ           إلى أن هذا اإلجراء سيكون الطالع وزا      

السويدية الذي  " افتونبالدت"وانتقد ايالون السلطات السويدية لصمتها تجاه مقال مجلة          .ذلك أي بعد سياسي   
اتهمت فيه جيش االحتالل اإلسرائيلي بالتغطية على االتجار بأعضاء بشرية للشهداء الفلسطينيين، مؤكداً             

 مـا لـم تتخـذ       "إسـرائيل "ت ذاته أن وزير الخارجية السويدي كارل بيلت غير مرحب به في             في الوق 
  .ستوكهولم موقفاً من ذلك

  10/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

   في القدس واسعةواشتباكات..  يواصل حصار المسجد األقصىاالحتالل .25
 شهدت أمس القدس المحتلة   مدينة   أن   )أ ف ب  ( نقال عن وكالة     رام اهللا  من   10/10/2009الحياة،   ذكرت

 قـوات مواجهات واسعة بين الشرطة اإلسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين كانوا يحتجـون علـى تـشديد               
 المسجد األقصى، ومنع آالف المصلين مـن دخولـه إلداء صـالة              على  حصارها  اإلسرائيلي االحتالل
امة علـى مـداخل القـدس،       وعززت سلطات االحتالل إجراءاتها على الحواجز العسكرية المق        .الجمعة

ونشرت قوات معززة في البلدة القديمة وعلى بوابـات المـسجد       . ومنعت سكان الضفة من دخول المدينة     
  . سنة من دخول المسجد للصالة50األقصى ومنعت كل من يقل عمره عن 
  لمواجهة احتمال وقوع صدامات في القـدس       "حال تأهب متقدمة  "وكانت الشرطة اإلسرائيلية وضعت في      

وأعقبت صـالة   . الشرقية والبلدات العربية بعد دعوات إلى التظاهر واإلضراب دفاعاً عن الحرم القدسي           
الجمعة اشتباكات في أنحاء متفرقة من المدينة المقدسة، خصوصاً في حيي رأس العمود ووادي الجـوز،                

ـ          . ومدخل مخيم قلنديا   از والرصـاص   واستخدمت الشرطة اإلسرائيلية في هذه المواجهـات قنابـل الغ
  . المطاطي
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وكانت المواجهات األعنف في رأس العمود، حيث رشق مئات الشبان الفلسطينيين عناصر حرس الحدود              
ودارت مواجهات لم تسفر عن سقوط جرحى في الخليل في جنـوب الـضفة              . الذين ردوا بقنابل صوتية   

  .الغربية في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الفلسطينيين
. المسيحية اعتصاماً في باحة كنيسة القيامة في القدس تضامناً مـع المـسجد األقـصى              ونظمت الكنائس   

وشارك في االعتصام عدد من رجال الدين المسيحيين من مختلف الطوائف وعدد مـن أبنـاء القـدس                  
  .ورفعت في االعتصام صلوات وأدعية من أجل المدينة. المسيحيين
أصيب أمس اثنا عشر جنديا اسرائيليا      ن وكاالت أنه قد     نقال ع  10/10/2009السبيل، األردن،   وأضافت  

بجراح، خالل مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات االحتالل في حيي رأس العـامود وصـور                
أقرت قوات االحتالل بنقل اربعة من الجنود الجرحى الـى  بينما  .باهر بالقدس عقب انتهاء صالة الجمعة

 .المستشفى لتلقي العالج بعد رشقهم بالحجارة
  

   يشن سلسلة غارات على األنفاق في رفحاالحتالل .26
شنت طائرات حربية إسرائيلية اليوم سلسلة غارات على منطقة األنفاق في رفح جنوب قطاع غزة               : غزة

و لم يخلف القصف أي إصابات في األرواح إال أن أضـرارا كبيـرة              . على الحدود المصرية الفلسطينية   
  .وجسيمة لحقت باألنفاق المستهدفة

9/10/2009قدس برس،    
  

  تهديد األقصى يوجب على األمة التحرك لنصرته": علماء فلسطينرابطة " .27
لمـاء   يوسف القرضاوي، رئـيس االتحـاد العـالمي لع         الشيخثمنت رابطة علماء فلسطين دعوة      : غزة

المسلمين، العتبار الجمعة يوماً لنصرة المسجد األقصى المبارك، مؤكدة ضرورة التجـاوب مـع هـذه                
الدعوة في ربوع العالم العربي واإلسالمي، وذلك عبر تنظيم سلسلة واسعة من الفعاليات والمظـاهرات               

  .المؤكدة على مكانة ومنزلة المسجد األقصى عند المسلمين
مواصلة قوات االحتالل اإلسرائيلي حصارها وعدوانها السافر علـى         "يان لها أن    واعتبرت الرابطة في ب   

المسجد األقصى المبارك منذ عدة أيام، واستمرار دعوات الجماعات اليهودية المتطرفة القتحام باحـات              
، "األقصى؛ يوجب على األمة اإلسالمية ضرورة التحرك لنصرته وعدم التخاذل عن القيام بهذا الواجـب              

  .ب تأكيدهاحس
9/10/2009قدس برس،    

  
  االحتالل يستدرج الفلسطينيين النتفاضة ثالثة: 48الـمؤسس الحركة اإلسالمية في  .28

 والمرجعيـة   48دعا الشيخ عبداهللا نمر درويش، مؤسس الحركة اإلسالمية في اراضـي           :القدس المحتلة 
ا من كارثة تهدد بإغراق الشرق بالـدم  للكف عن اللعب بالنار محذر" إسرائيل"العليا للجناح الجنوبي منها    

وأكد درويـش فـي     . ومن نوايا االحتالل باستدراج الفلسطينيين النتفاضة ثالثة لغايات ومآرب في نفسه          
 ليبرمان تسعى لحرب بين المسلمين واليهود وإشعال انتفاضـة          -أن حكومة نتنياهو  " الخليج "ـتصريح ل 

اعتصام أمام كل سفارات العالم، ونادى بتوحد شـقي الحركـة           ثالثة، ودعا الفلسطينيين إلى إقامة خيمات       
وأوضح ان قوات االحـتالل تقـوم بحمايـة         ". االقصى"حول  ) 48ـالشمالي والجنوبي في ال   (االسالمية  

  .ومساعدة المتطرفين اليهود للصالة في حائط البراق وتحرم الفلسطينيين من مسجدهم
10/10/2009الخليج،   
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   واحتجاجا على تأجيل تقرير غولسدتونون نصرة لألقصىاالف الغزيين يتظاهر .29
 جابت مسيرات جماهيرية حاشدة، امس، مناطق متفرقة من قطاع غـزة نـصرة للمـسجد                :سمر خالد   

األقصى، وتنديدا بطلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير غولدستون   في مجلـس حقـوق       
  . اإلنسان

10/10/2009الرأي، األردن،   
  

  ضراب يعم الضفة تنديدا باالعتداء االسرائيلي على األقصىاال .30
 شهدت مدن الضفة الغربية أمس إضرابات ومسيرات وتظاهرات احتجاجية علـى            ):أ ف ب  ( –رام اهللا   

وكان أبرز هذه المسيرات في مدن      . اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس، استجابة لدعوة وجهتها حركة فتح        
 .  وطولكرم وجنين وقلقيلية التي شهدت إضراباً تجارياً شامالًنابلس ورام اهللا والخليل

10/10/2009الحياة،   
  

  في تظاهرة ضد الجدار في المعصرة فلسطيني إصابة .31
 من قرية المعصرة، جنوب بيت لحم، خـالل تظـاهرة            فلسطيني أصيب، أمس، شاب   :حسن عبد الجواد  

 نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار فـي        جماهيرية ضد جدار الفصل العنصري والتوسع االستيطاني،      
وشارك في التظاهرة الجماهيرية أصحاب األراضي وفعاليات ومؤسسات وقرى الريف           .الريف الجنوبي 

  .الجنوبي، وعشرات المتضامنين الفرنسيين واالسرائيليين
10/10/2009األيام، فلسطين،   

  
  ىمسيرات في األردن احتجاجا على محاوالت اقتحام األقص .32

أطلقت أحزاب المعارضة والنقابات المهنية األردنية في عمان والزرقـاء أمـس            :  نبيل غيشان  -عمان،  
سلسلة من المسيرات الشعبية الحاشدة، احتجاجاً على اإلجراءات اإلسرائيلية لتهويد القـدس ومحـاوالت              

  .اقتحام المسجد األقصى
 همـام   "اإلخوان المـسلمين  " العام لجماعة    وشارك في مسيرة عمان ثالثة آالف شخص، يتقدمهم المراقب        

إجراءات فعالة تجاه الكيـان     "وألقى سعيد كلمة طالب فيها الحكومة األردنية باتخاذ         . سعيد وقادة األحزاب  
، وفي مقدمها طرد السفير اإلسرائيلي من عمان وإلغاء معاهدة السالم، رداً على االعتـداءات               "الصهيوني

  . صىاإلسرائيلية على المسجد األق
10/10/2009الحياة،   

  
  في لبنان على محاوالت اقتحام األقصىاعتصامات احتجاجية  .33

عمت االعتصامات االحتجاجية على ما يحصل من ممارسات اسرائيلية في حق مسجد االقصى             : بيروت
 تظاهرة أمـام مكتـب االمـم        "تيار المستقبل "ونفذ  . مختلف المناطق اللبنانية والمخيمات الفلسطينية أمس     

 مذكرة الى االمين العام لألمم المتحدة       "المستقبل"، رفع خاللها عدد من نواب       )اسكوا(المتحدة في بيروت    
  . بان كي مون، سلموها الى ممثله في لبنان مايكل وليامز

10/10/2009الحياة،   
  

  يكون التأجيل مفتوحاًتفكر أن فإن القاهرة   إرجاء المصالحة حماس طلبتإذا: مصدر مصري .34
سئمت الدعوات المتكررة الى التخلي عن الحوار "، أن بالده "الحياة"أكد مصدر مصري رفيع لـ: هرةالقا

األزمات مثل تلك التي فجرتها قضية تقرير غولدستون، يجب أن تدفع في اتجاه "، معتبراً أن "والمصالحة
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ر من أنه في حال طلبت وحذ". المصالحة وليس في االتجاه العكسي باستخدامها للتهرب من إنهاء االنقسام
مفتوحاً ألجل "حركة حماس رسمياً إرجاء المصالحة، فإن القاهرة تفكر جدياً في أن يكون هذا التأجيل 

ما زالت تراهن على حكمة وبعد نظر كبار قادة حماس والمنظمات "، غير أنه أكد أن مصر "غير مسمى
، "لتي يتطلع إليها الفلسطينيون جميعاًاألخرى وعلى حسهم إلنجاح الجهد المصري وتحقيق المصالحة ا

لسعي البعض إلى إصابة عملية المصالحة بانتكاسة خطيرة بعد الجهود المضنية التي "معرباً عن آسفه 
  ". بذلتها مصر على مدار األسابيع واألشهر الماضية

  10/10/2009الحياة، 
  

  تحركات عربية لتوقيع اتفاق المصالحة في موعده .35
كشفت مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة عن جهود مكثفة وماراثونية قالت إن :  وكاالت-القاهرة 

األمانه العامة للجامعة العربية تقوم بها وتبذلها مع كافة األطراف والحركات الفلسطينية لتوقيع اتفاق 
امعة وقالت تلك المصادر إن اتصاالت على أعلى مستوى يقوم بها األمين العام للج. المصالحة في موعده

عمرو موسى بنفسه وكذا عواصم عربية مع القيادات الفلسطينية، إلى جانب السلطة من أجل مواصلة 
اإلبقاء على الزخم الذي تحقق بعد موافقة الجميع على الورقة المصرية التي قدمت مؤخرا، كأرضية 

ه لتفجير خالفات وشددت على أنه لم يعد هناك وقت يمكن إضاعت.  الجاري26لالتفاق المزمع عقده يوم 
ولفتت إلى ما تسببت به هذه الخالفات واالنقسامات والتناحر . أو إثارة مشكالت جديدة بين الفلسطينين

بين الفلسطينيين من خسائر لكل األطراف على مدى السنوات الثالثة الماضية، قالت إنه لم يكن هناك 
لعنصري الغاشم، وممارساته سواء القمعية رابح من ورائها سوى عدوهم المتمثل باالحتالل اإلسرائيلي ا

  .أواغتصابه لألرض وتهويدها
  10/10/2009الشرق، قطر، 

  
  تعليمات لخطباء المساجد بتجاهل الحديث عن األقصى : "المصريون" .36

تجاهل خطباء المساجد التابعة لوزارة األوقاف فى خطبة الجمعة، أمس، اإلشارة الى ما : أحمد حسن بكر
قصى األسير من اعتداءات على ايدى المتطرفين اليهود، كما تجاهلوا أيضا دعوة الشيخ يحدث للمسجد األ

الدكتور يوسف القرضاوى رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين لجعل يوم الجمعة، أمس،  يوم غضب 
وأكدت مصادر مقربة من وزارة األوقاف . وتظاهر واحتجاجات من اجل نصرة المسجد االقصى األسير

، ان وزير األوقاف أصدر األسبوع الماضى تعليمات الى مديرى مديريات األوقاف على "المصريون"لـ
مستوى الجمهورية تقضى بعدم االستجابة الى دعوة الشيخ القرضاوى بتخصيص خطبة الجمعة لما 

 ان وقالت المصادر. يحدث للمسجد األقصى األسير على ايدى المتطرفين اليهود والسلطات اإلسرائيلية
تعليمات مماثلة، من امن الدولة صدرت الى مديريات األوقاف بالتنبيه مشددا على خطباء المساجد بعدم 

  .تناول قضية المسجد األقصى فى خطب الجمعة بزعم الحفاظ على هدوء الشارع المصري
فى فى الوقت نفسه دفعت قوات األمن المركزى بتشكيالت منها تمركزت بالقرب من المساجد الكبرى 

اإلسكندرية والقاهرة وباقى المحافظات، وهى التى يخشى ان تنطلق منها مظاهرات عقب صالة الجمعة، 
  .لتفريق اي مظاهرات تنطلق منها

  10/10/2009صحيفة المصريون، 
  

      عواصم عربية نصرة لألقصىمسيرات في ... القرضاوي انتقد ردود الفعل الخافتة .37
، ية واإلسالمية مسيرات ومهرجانات للتضامن مع المسجد األقصىنظم عدد من العواصم العرب: وكاالت

فيما انتقد رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية الشيخ يوسف القرضاوي ردود الفعل على التطورات 
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وشدد القرضاوي، في مهرجان للتضامن مع المسجد األقصى ". الخافتة"األخيرة باألقصى، ووصفها بـ
ة الجمعة، على ضرورة أن يقوم قادة الدول العربية واإلسالمية بواجبهم وأن جرى في الدوحة بعد صال

  .يجتمعوا من أجل األقصى كما فعلوا عند حريقه في ستينيات القرن الماضي
  .وفي سوريا شهد مخيم اليرموك مسيرة حاشدة دعما للقدس الشريف وانتصارا للمسجد األقصى المبارك

  .الة الجمعة في مسيرة تضامنية مع المرابطين في األقصى الشريفوفي موريتانيا خرج اآلالف بعد ص
وأطلق المشاركون . كما خرج آالف اليمنيين في مسيرات بمدينة تعز جنوبي صنعاء تضامنا مع األقصى

  .هتافات وحملوا الفتات مناصرة للمسجد األقصى
ا إليها علي بلحاج الرجل أما في الجزائر فقد منعت السلطات مسيرة تضامنية مع المسجد األقصى دع

  .الثاني بالجبهة اإلسالمية لإلنقاذ المحظورة
وشجب المشاركون . وفي طهران نظم آالف اإليرانيين مسيرة دعم للشعب الفلسطيني والمسجد األقصى

  .جرائم االحتالل ضد الفلسطينيين وانتهاكه لحرمة األقصى
ة جابت شوارع إسطنبول للتضامن مع كما خرج آالف األتراك من المتظاهرين في مسيرات كبير

  . األقصى، وأحرق المشاركون العلم اإلسرائيلي
وفي المغرب دعت حركة التوحيد واإلصالح وحزب العدالة والتنمية والمبادرة الطالبية ضد التطبيع 
وعدد من المنظمات الموازية للحزب والحركة إلى تنظيم اعتصام شعبي األحد المقبل قبالة البرلمان 

  .مغربيال
  10/10/2009نت، .الجزيرة

  
  تأجيل تقرير غولدستون خيانة والسلطة قامت بما عجز عنه الصهاينة واألمريكان: عاكف .38

وصف محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين طلب :  احمد القاعود-القاهرة 
 المجلس الدولي لحقوق اإلنسان السلطة الفلسطينية تأجيل مناقشة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في

وقال عاكف، في رسالته األسبوعية، ان ما حدث يعد فصال جديدا من فصول المؤامرة . بالعمل الخياني
على العرب والمسلمين الن السلطة التي يفترض بها تمثيل الشعب الفلسطيني أهدرت الجهود المضنية 

ن الشرفاء من مختلف أنحاء العالم، الذين تحملوا لمئات المنظمات والهيئات وألوف المناضلين الحقوقيي
عناء كبيراً إلعداد ملفات اإلدانة للصهاينة، ونجحوا في كسب تعاطف وتأييد أغلبية كبيرة في مجلس 
حقوق اإلنسان لصالح التقرير، وجاهدوا لمقاومة الضغوط الصهيونية واألمريكية، حتى باتت محاكمة 

من الحصول، مضيفا أنها قامت بما فشل فيه األمريكان والصهاينة، فتنقذ المجرمين قاب قوسين أو أدنى 
  .رقاب المجرمين والصهاينة، وتعيد ذبح الشعب الفلسطيني بهذا الطلب األثيم

  10/10/2009القدس العربي، 
  

  "إسرائيل"تركيا تلغي مناوراتها الجوية السنوية مع  .39
، باإلضافة "إسرائيل" التي كان مقررا ان تشارك فيها الجوية" صقر االناضول"الغت تركيا مناورات : إفي

وذكرت  ".الناتو"إلى طائرات الواليات المتحدة وايطاليا وطائرات اواكس التابعة لحلف شمال األطلسي 
وسائل االعالم التركية، أمس، أن المناورات الجوية كان من المقرر ان تجري في القاعدة الجوية بمدينة 

   . من الشهر الجاري، دون ذكر تفاصيل عن سبب اإللغاء24 و12 بين قونيا وسط تركيا ما
وأنها رسالة ضمنية " يتماشى مع سياسة تركيا الجديدة حيال الشرق األوسط"وفسر المراقبون القرار بأنه 

  بعد الغارات الوحشية التي قامت بها على قطاع غزة والمشادة الكالمية التي دارت " "إسرائيل"ـجديدة ل
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شمعون بيريز في منتدى دافوس، " االسرائيلي"رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس بين 
  ".لتغيير موقفها من قضية فلسطين

  10/10/2009الخليج، 
 

  "إسرائيل"آالف السوريين يحاولون قلب نتيجة استبيان ايطالي حول حماس و .40
مين الماضيين للدخول الى الرابط تسابق آالف الشبان السوريين خالل اليو:  كامل صقر-دمشق 

االلكتروني لموقع احدى القنوات التلفزيونية االيطالية الذي يتيح لهم المشاركة في االستفتاء على استبيان 
الكتروني تجريه القناة عبر موقعها على شبكة االنترنت حول من الذي انتهك حقوق االنسان في غزة 

باستعمال القنابل الفسفورية؟ " اسرائيل: "لذي انتهك حقوق االنسانام حماس، وكان السؤال من ا"اسرائيل "
ام حماس باستعمال دروع بشرية؟ كما تضمن االستبيان احتمالين آخرين بأن يكون االثنان معا او ال احد 
منهما، وقد سبق ذلك تبادل السوريين لرسالة بريدية الكترونية تتحدث عن موضوع االستبيان وتتضمن 

واشارت الى ان نسبة من " اسرائيل"ي يتيح المشاركة فيه، كما تضمنت دعوة للتصويت ضد الرابط الذ
في ايطاليا ودول " اسرائيل" صوتوا ضد حماس اكبر ممن صوتوا معها بسبب مشاركة االآلف من انصار

  .اوروبا
  10/10/2009القدس العربي، 

  
   للتحقيقتقرير غزة ال يصلح كدليل وكان مجرد خريطة طريق: غولدستون .41

فجر رئيس لجنة التحقيق في الجرائم المرتكبة خالل الحرب اإلسرائيلية األخيـرة            ): يو بي أي، أ ف ب     (
على غزة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون، أمس، قنبلة إعالمية بقوله إن النتائج التي توصل               

مثبتاً، في ما لو نظرت فيه المحكمة الجنائية        إليها لم يتم التحقق منها بالكامل، وأن التقرير ال يعتبر دليالُ            
  .الدولية

لقد قمنا بكل ما نـستطيعه بـالمواد التـي          " اإلسرائيلية،   "فورورد"وقال غولدستون، في مقابلة مع مجلة       
لـم نـستطع أن نـستخدم       "وأضاف  . "ولو كانت هناك محكمة عدل لما كان هناك شيء مثبت         . بحوزتنا

ان خريطة طريق مفيدة لمحققينا ولي شخصياً كقاضٍ التخـاذ قـرار حـول              التقرير أبداً كدليل، ولكنه ك    
، معرباً عن أمله في أن يستخدم       "وهذا هو هدف هذا النوع من التقارير      . األماكن التي يجب أن نحقق فيها     

  .للتحقيقات التي سيجريانها"خريطة طريق"الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي تقريره كـ
 مصداقية التحقيق السري الذي قال الجيش اإلسـرائيلي إنـه أجـراه حـول               إلى ذلك، رفض غولدستون   

الحرب، الفتاً إلى أن أياً من الشهود الفلسطينيين الذين التقاهم لم يفد بأن الجيش اإلسرائيلي قد اتصل بهم                  
  .لسماع شهاداتهم

10/10/2009السفير،   
  

  دف السالم الشامل علينا أن نفعل كل شيء نستطيعه للمساعدة في تحقيق ه:ميتشل .42
 مع الرئيس محمـود     هقال المبعوث األميركي جورج ميتشل في تصريحات للصحافيين بعد لقاء         : رام اهللا   
نحن ال نهون من قدر الصعوبات امامنا وال امام الطرفين لكن علينا جميعا التزامات بأن نفعل كل              : عباس

سـيكون جيـداً للفلـسطينيين وجيـداً        شيء نستطيعه للمساعدة في تحقيق هدف السالم الـشامل الـذي            
  .لالسرائيليين وجيداً لكل شعوب المنطقة

وقال ان الدعوة وجهت للمبعوثين االسرائيليين والفلسطينيين لمواصلة مشاوراتهم في واشنطن مع االدارة             
  . االميركية

10/10/2009األيام، فلسطين،   
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  " متحدةتقرير غولدستون األقوى في تاريخ األمم ال: "مسؤول أممي .43

أكد نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلـة             ): صفا (– غزة
وقـال  . أن تقرير غولدستون األممي أقوى تقرير تنفيذي في تـاريخ األمـم المتحـدة             " ساول تاكاهاشي "
ـ     :"، أمس   "صفـا"في مقابلة خاصة مع وكالة      " تاكاهاشي" س حقـوق اإلنـسان     لو أتيحت الفرصـة لمجل

 علـى جـرائم     "إسرائيل"للتصويت على تقرير غولدستون، مؤخراً، ألصدر المجلس قراراً صريحاً يدين           
  ". الحرب التي ارتكبها في قطاع غزة خالل حربها األخيرة

وأكد أن قرار التصويت وما سيعقبه من إدانة سيتيح المجال أمام منظمات حقوق اإلنسان الدولية مالحقة                
الذين شاركوا بالحرب على القطاع، حسب الدعاوى القضائية التي رفعت          " اإلسرائيليين" العسكريين   القادة

  .ضدهم من فلسطينيين ومنظمات حقوقية محلية أخرى
الشهور الستة القادمة التي أجل إليها التصويت كفيلةٌ بتغيير الوقائع كفرض ضغوط سياسـية          "وأوضح أن   
  ".السلطة الفلسطينية أضاعت فرصةً ثمينة "، الفتاً إلى أن"هنا أو هناك

وبين تاكاهاشي أن استهداف المدنيين وإعدامهم خارج نطاق القانون وخصوصاً باستخدام القوة المفرطـة              
فـي حديثـه أن العـدوان        وأكـد   . من قبل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة       " أمر مستنكر "هو  

، ويقضي بـضرورة التمييـز بـين         شرط أساسي يضمن قانونيته   اإلسرائيلي على غزة افتقر إلى تطبيق       
 وأوضح تاكاهاشي أن األدلة المثبتة بشأن معارك غزة تثبت           . األهداف المدنية والعسكرية في ساحة القتال     

يجعل من الحرب على غزة جرائم حـرب مؤكـدة          " مما    ، فشل القوات اإلسرائيلية في تحقيق هذا الشرط      
   . "حسب القانون الدولي

10/10/2009صحيفة فلسطين،   
  

  في القدس" جميع االستفزازات" يطالب بإنهاء روبرت سيري .44
قال منسق عملية السالم في الشرق األوسط، روبرت سيري، بشأن التطورات األخيرة في             : القدس المحتلة 

، إثـر   "مال يمكن أن نسمح بمزيد من العنف أو ترك المتطرفين يملون علينا رغبـاته             "مدينة القدس، إنه    
إنهـاء جميـع    "زيارة قام بها يوم أمس الخميس إلى البلدة القديمة بالقدس، داعياً بـصيغة عامـة إلـى                  

، دون تسمية الجانب اإلسرائيلي أو اإلشارة إلى مسؤولياته بهذا الشأن جراء عمليات اقتحام              "االستفزازات
 األطراف هو الوفـاء بااللتزامـات       الطريق لألمام أمام جميع   "وأكد المنسق الخاص أن      .المسجد األقصى 

وبخارطة الطريق إلقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسالم، واستئناف مفاوضـات الوضـع                
  .، وفق قوله"النهائي؛ حول كل القضايا بما في ذلك الوضع النهائي للقدس الشرقية

9/10/2009قدس يرس،   
  

  ماضد أوبا" تحريضه"واشنطن غاضبة من نتنياهو لـ  .45
أبلغ أعضاء في الكونغرس من الحزب الديمقراطي والمقربين من الـرئيس بـاراك أوبامـا               ): وكاالت(

ضد أوباما  " إسرائيل"بأن اإلدارة األمريكية غاضبة بسبب تحريض جهات في         " إسرائيلياً"مؤخراً مسؤوالً   
، "هـآرتس "نقلت صحيفة   و. بنيامين نتنياهو " اإلسرائيلي"وألمحوا إلى أن بين المحرضين رئيس الوزراء        

عاد من الواليات المتحدة، أول أمس، قوله إنه فوجئ من شـدة الغـضب              " إسرائيلي"أمس، عن مسؤول    
على أنه عدو لها وذلـك علـى        " إسرائيل"الذي وجده في واشنطن في أعقاب محاولة عرض أوباما في           

  .بتجميد االستيطان" إسرائيل "والفلسطينيين ومطالبته" إسرائيل"خلفية سعيه الستئناف المفاوضات بين 
وأضاف المسؤول الذي التقى مع موظفين في اإلدارة األمريكية وأعضاء في الكونغرس المقـربين مـن                

  ".هناك جهات عندنا تلعب بالنار بواسطة المس بالعالقات مع الواليات المتحدة"أوباما أن 
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ارك فيها نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود      أن القمة الثالثية التي بادر إليها أوباما وش       " هآرتس"وذكرت  
عباس في نيويورك الشهر الماضي قلصت التوقعات في اإلدارة األمريكية حيـال اسـتئناف مفاوضـات          

  . التسوية
10/10/2009الخليج،   

  
  ساركوزي يستقبل والد شاليت للمرة الثالثة .46

جلعاد " اإلسرائيلي"ليت والد الجندي    جدد الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي التأكيد لناعوم شا       ): ب.ف.أ(
، حسب ما جـاء فـي       "التزام فرنسا الدائم إلطالق نجله قريباً     "شاليت الذي يحمل الجنسية الفرنسية على       

ومن ناحيته، قـال نعـوم      . واستقبل ساركوزي ناعوم شاليت للمرة الثالثة لمدة حوالي نصف ساعة         . بيان
لعائلته ولكن هدفنا ليس رؤية شريط فيديو ولكن رؤية ابننا جلعاد           إنه ارتياح كبير لنا و    "شاليت للصحافيين   

قلت للرئيس ساركوزي إني أعول عليه أكثر من أي وقت مضى وكذلك على فرنسا كي               . حراً وفي منزله  
  ". يطلق سراح جلعاد بأسرع وقت ممكن

10/10/2009الخليج،   
  

   وليست أزمة القيادة فقطالسلطة طبيعةهي  .47
  ياسر الزعاترة

صرف النظر عن مآل فضيحة غولدستون ، وإمكانية أن يجري توفير شبكة أمان للقيادة التي تورطـت                 ب
فيها ، وبالطبع ألنها األكثر خدمة للمصلحة اإلسرائيلية واألمريكية ، فإن من العبث برأينا التعاطي مـع                 

من منظومة ال يمكنها    فضيحة جنيف بوصفها قفزة خارج السياق ، وال بد من النظر إليها كجزء ال يتجزأ                
  .العمل ضد االحتالل على نحو يفرض عليه ما ال يريد

 قال العقالء الكثير في نقد مضمونه ، هو الذي فاجأت به قيـادة              1993عندما وقع اتفاق أوسلو في العام       
فتح والمنظمة الجميع ، ذلك أن نصوص االتفاق لم تكن تتحدث فـي جوهرهـا سـوى عـن تخلـيص                     

 األعباء القذرة المترتبة على االحتالل ، فيما يـذكر بمـشروع روابـط القـرى فـي                  اإلسرائيليين من 
  .السبعينيات

كانت االنتفاضة قـد    (كان جوهر االتفاق هو تخليص االحتالل من عبء الصدام مع السكان الفلسطينيين             
كلفتها حوالي  (، إلى جانب تخليصه من عبء اإلدارة االقتصادية         ) انتقلت من الحجارة إلى الكفاح المسلح     

، فضال عن تخليصه من العبء السياسي المترتب على صورة الدولـة العبريـة              )  مليار دوالر سنويا   2
  .كدولة محتلة في وعي الرأي العام العالمي

من المنافي إلى محطة إلقامـة الدولـة        " المظفرة"كان رد ياسر عرفات هو أن بوسعه تحويل هذه العودة           
تذكرون نظرية الفاكهاني ، أي حكم لبنان من        ( بما فيها القدس     67تلة عام   الموعودة على األراضي المح   

، لكن تصميم االحتالل لالتفاق وإشرافه المباشر على التطبيـق ، وميـزان             ) منطقة الفاكهاني في بيروت   
القوى االستخباري والعسكري المختل لصالحه جعل كل شيء يسير وفق تخطيطه ، إذ دفع الفلسطينيون               

بينما لم يدفع المحتلون سوى ما      ) في مقدمتها قمع القاومة   ( يهم من التزامات ينص عليها االتفاق       كل ما عل  
وعنـدما آن أوان  ). صعدوا االستيطان والتهويد وزادوا من اختراقاتهم لبنية الـسلطة وقيادتهـا     (يريدون  

تي بـين يديـه علـى       المفاوضات النهائية لم يقدموا لياسر عرفات سوى تحسينات شكلية على السلطة ال           
بحسب تصنيف االتفاق ، أي حكم ذاتي بمسمى دولـة هـي عبـارة عـن                ) ج(لتشمل  ) ب(و) أ(مناطق  

  .كانتونات مجزأة من دون القدس وال عودة لالجئين
حاول ياسر عرفات من خالل االنسجام مع انتفاضة األقصى أن يفرض على اإلسرائيليين تغيير العرض               

ا ذلك بشدة ، وما شجعهم أكثر هو توفر قيادة أخرى في السلطة لـديها القابليـة                 المقدم إليه ، لكنهم قاومو    
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حاولت هـذه األخيـرة     (المطلقة لرفض العنف وقبول واقع السلطة بصرف النظر عن نتيجة المفاوضات            
، فكان أن قرروا التخلص منه ، بـصرف         ) االنقالب على الرجل عسكريا وتحجيمه سياسيا بقوة الخارج       

  . إذا كانت مساهمة تلك الفئة في قتله قد اقتصرت على التشجيع الضمني أم تجاوزت ذلكالنظر عما 
كان شارون في حينها قد بلور صيغته للحل وأسس تاليا ألجلها حزب كاديما ، وانـسحب مـن غـزة ،                     
وخالصة الصيغة هي حل انتقالي بعيد المدى يكرس واقع السلطة ـ الدولة على األراضي التي يتركهـا   

سـنة فـي أقـل      ( 15دار من الضفة ، أي حوالي نصفها وترك قضايا الوضع النهائي إلى زمن بعيد               الج
، والستكمال اللعبة قُتل الشيخ ياسين والرنتيسي ، وألحق بهم ياسر عرفات ، ورتبـت الخالفـة                 ) تقدير

  .للفريق اآلخر معروف الوجهة
ئاسة من خالل المجلس التشريعي لكي      كان المخطط أن يحصل عباس على ما تبقى من الشرعية بعد الر           

تمر اللعبة ، فكانت المفاجأة التي عطلت المشروع ممثلة في فوز حماس التي اعتقدت أن بوسعها تغييـر                  
  .طبيعة السلطة من خدمة االحتالل إلى خدمة الشعب وحماية المقاومة

ود كان أمـام األنظـار ،       والحق أنه لو لم تشارك حماس لمرت اللعبة لبعض الوقت ، لكن جدارها المسد             
، فيما لم يكـن بوسـع       ) لقمة العيش مقابل الكرامة والتحرير    (ألن الشعب الفلسطيني لم يكن ليقبل صيغة        

  .السلطة أن تحصل على اتفاق مقنع يقبله الناس ، والنتيجة هي انتفاضة جديدة
ل الشعب الفلسطيني ، إذا     اآلن يثبت لجميع العقالء أن هذه السلطة هي في واقعها وبنيتها عبء على نضا             

ال يمكن لقيادة أن تقاوم االحتالل بينما هي تعيش تحت واليته في كل شؤونها ، والنتيجة أن حلّهـا هـو                     
، مـا يعنـي أن الوحـدة        ) وصف محلل إسرائيلي هذا السيناريو أيام عرفات بالسيناريو الكابوس        (الحل  

نظمة التحرير كقيادة لكل الشعب الفلسطيني تقـود  الوطنية ينبغي أن تتم على أساس حلها وإعادة تشكيل م      
  .مقاومته ضد االحتالل

ثمة تفصيالت كثيرة في السياق تطرقنا إليها غير مرة ، لكننا نذكّر بكل ذلك على أمل أن يصحو الـذين                    
يعتقدون أن هكذا سلطة ، وبهكذا قيادة همها مصالح األبناء والمحاسيب يمكنها تحقيق الحد األدنـى مـن                  

  .ات الشعب الفلسطينيطموح
  10/10/2009الدستور، 

  
   غولدستون وسقوط نهج المفاوضات حياةفضيحة .48

  هاني المصري
" خطيئـة "رغم كّل ما كتب وقيل لتفسير وتبرير األسباب والجذور والمالبسات التي أدت الـى ارتكـاب         

التـشخيص حتـى    تأجيل التصويت على تقرير غولدستون ال يزال األمر بحاجة الى المزيد من البحث و             
  .نصل الى المعالجة الجذرية

فرغم التحسن في الموقف الرسمي المتمثل بمتابعة تقرير غولدستون اال ان االزدواج ال يـزال يـسيطر                 
فرغم تشكيل لجنة تحقيق هناك من قال ان فلسطين ال تملـك تقـديم او               . على االداء الرسمي الفلسطيني   

وهذا يشكل إمعاناً في الخطأ ويحول الطرف الفلسطيني الى         سحب او تأجيل التقرير ألنها عضو مراقب،        
  .طرف ال حول وال قوة له على االطالق

وهناك من اعتبر وباسم الرئاسة ان تشكيل لجنة التحقيق هدفه تقديم تفسير لمالبسات ما حدث، ولتبيـان                 
صـوات الالزمـة    الحقيقة ال اكثر، ونوع من االحترام للمؤسسة، وان التأجيل قرار صائب لـضمان األ             

وأخذ هذا البعض يتحدث    . إلقرار التقرير في مجانبة للحقيقة ألن األصوات الالزمة إلقراره كانت متوفرة          
، او انه لـن يـصل   )وهذا غير دقيق(عن تقرير غولدستون بأنه غير متوازن، ويحاكم المقاومة اذا توبع          

روقة االمم المتحدة، اي اخذ يـردد       الى شيء وسيضاف الى سابقاته من تقارير ركنت على الرفوف في ا           
  .السابق من التقرير" حماس"موقف 
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وهناك في القيادة من هو أنضج واعترف بارتكاب خطأ بالتأجيل، وطالب بتصحيحه علـى اعتبـار ان                  
  .الفرصة ال تزال سانحة لمتابعة التقرير، وان هذه المتابعة ستكون مجدية

هو اعترف بمسؤوليه الرئيس واللجنة التنفيذية وبمـسؤوليته        وهناك في القيادة من يقول الشيء ونقيضه، ف       
الشخصية، واعتبر كل فرد في المنظمة وكل فلسطيني مسؤوالً عما جرى في محاولة للتعميم والتهـرب                
من المسؤولية، ولكنه ينادي ايضاً بمتابعة التقرير في كل المحافل، ويدافع عن التأجيل ويلقي بالمسؤولية               

ة واالسالمية، التي ضغطت على الفلسطينيين للمشاركة في القمة الثالثية، وفي تأجيـل             على الدول العربي  
  .التقرير، وهي اآلن تتنصل من ذلك وتزايد على القيادة الفلسطينيية

بزعم أنهـا تهـدد    " حماس"التأجيل الى حشد التأييد ضد      " خطيئة"وهناك من أراد حرف المسألة كلها عن        
في محاولتها الستغالل التأجيل اما للتهرب من اسـتحقاق المـصالحة فـي             الشرعية والمشروع الوطني    

، او لتوظيف زنقة خصمها الداخلي      "فتح"أواخر الشهر الجاري او لتصفية الحساب مع الرئيس والمنظمة و         
  .في اتفاق المصالحة" حماس"لتحسين شروط 

ة وصلت الى عـدم المـسؤولية،       لدرج" حماس"ال يجب التقليل من خطورة المبالغة الشديدة في ردة فعل           
التأجيل تـصبح ردة    " خطيئة"ولكن التركيز يجب ان يكون على الفعل ال على ردة الفعل، وعندما تعالج              

  .ال قيمة لها على االطالق، ويمكن الرد عليها بسهولة" حماس"فعل 
نة التنفيذية بعـد    رغم ان التأجيل اكبر من خطأ بكثير لكن االعتراف بالذنب فضيلة، ونأمل ان تقرر اللج              

اجتماعها برئاسة الرئيس، ان هناك خطًأ قد ارتكب وان لجنة التحقيق مهمتها التحقيق في اسباب ارتكاب                
  .هذا الخطأ ومحاسبة المسؤولين عنه وتقديم التوصيات الكفيلة بتجاوزه وعدم تكراره

لخطأ ال تبريره، وجـزءاً مـن   اذا تم االمر على هذا النحو يكون تشكيل لجنة التحقيق جزءاً من معالجة ا          
وهـذا  . فالمسألة لم تبدأ بتأجيل تقرير غولدستون وانما انتهت بـه         . معالجة النهج الذي ادى الى ارتكابه     

ففي السابق كنا نحصل على قرار من الجمعيـة العامـة او مـن           . الخطأ أكبر بكثير من األخطاء السابقة     
ه المرة سارت القيادة الفلسطينيية فـي عكـس االتجـاه           في هذ . محكمة الهاي وال نتابعه بما فيه الكفاية      

المطلوب منها تماماً، بسبب ضغوط اميركية وتهديدات اسرائيلية، بدون مقابل، ولمجرد وعد باسـتئناف              
المفاوضات وفقاً للشروط االسرائيلية، رغم أن األمر يتعلق بقضية اصبحت دولية تهم االنسانية جمعـاء،               

لذلك ال يملك أحد    . سية وانما مسألة تمس بدماء الضحايا، وباألخالق والقانون       فهي ليست مجرد مسألة سيا    
  .تأجيلها او سحبها او دفنها

واذا لم تفعل . ان العناد كفر، وعلى القيادة الفلسطينية ان تعترف انها ارتكبت ما هو اكبر من الخطأ بكثير            
هدافه بمحاكمـة مجرمـي الحـرب       ذلك فلن يصدق أحد أنها ستتابع تقرير غولدستون حتى يصل الى ا           

  .االسرائيليين
ضروري جداً من أجل تجاوزها، ألن عدم القيام بـذلك          " الخطيئة"إن معرفة الجذر االساسي للوقوع بهذه       

  .أدى سابقاً الى ارتكاب اخطاء وخطايا، وسيؤدي الحقاً الى ارتكاب ما هو اكبر من ذلك بكثير
قيادة الفلسطينية اعتمدت المفاوضات كأيديولوجيـة وليـست        ان الجذر االساسي لما حدث يكمن في ان ال        

  .مجرد سياسة أو أحد اساليب تحقيق األهداف الفلسطينية
إن السياسة الفلسطينية كانت في أواخر حياة ياسر عرفات، وكانت لفترة مـن الـزمن تـؤمن بأهميـة                   

ع اتفاق أوسـلو، وهـي      المفاوضات، وان المفاوضات هي األسلوب الوحيد لحل الصراع وذلك بعد توقي          
" أبو عمار"أخطأت بذلك، ولكن بعد أن وصل أتفاق أوسلو الى طريق مسدود وفشلت قمة كامب ديفيد قال              

علنـاً  ) أي المقاومة (فقد دعا إلدانة االرهاب     . لنبدأ من جديد وأعاد االعتبار للمقاومة، وإن بشكل ملتبس        
  .فاوضات كخيار وحيدلقد أدرك خطورة االستمرار باعتماد الم. ودعمه سراً

بعد رحيل ياسر عرفات اصبحت المفاوضات أيديولوجية كاملة وليست مجرد وسيلة، أوسياسة من جملة              
وعنـدما تفـشل جولـة مـن        . فالمفاوضات اصبحت حياة، مفاوضات الى األبد وبأي ثمـن        . السياسات
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اصـل العـدوان    وعنـدما تتعنـت اسـرائيل وتو      . المفاوضات فالحل يكمن في المزيد من المفاوضات      
واالستيطان والجدار والحصار واالعتقال ويتضح أنها ال تريد السالم ومعادية له، يقـال ال بـديل عـن                  

  .المفاوضات وهي الخيار الوحيد
ولم يتوقف األمر عند هذا الحد، بل إن السياسة التي أطلت برأسها بعد االنقسام الفلسطيني وسارت رويداً                 

ورة اعتماد المفاوضات كأسلوب وحيد زائد عمل كل شيء السترضـاء           رويداً، هي التي تقوم على ضر     
  .الواليات المتحدة األميركية كطريق إلقناع اسرائيل بتلبية المطالب الفلسطينية

لقد تجلت ايديولوجية المفاوضات بأسوأ صورة من خالل االستمرار بالمفاوضات العبثية رغم اسـتمرار              
لى االرض، وبالتخلي عن شـرط التطبيـق المتبـادل والمتـزامن            اسرائيل بفرض الحقائق االحتاللية ع    

علـى  ) التي لم توافق عليها اسرائيل أبداً     (لاللتزامات الفلسطينية واالسرائيلية الواردة في خارطة الطريق        
اساس أن تنفيذ االلتزامات الفلسطينية من طرف واحد، يحقق المصلحة الفلـسطينية ويحـرج اسـرائيل                

صاً اميركا وبقية أطراف اللجنة الرباعية والدولية أمام مسؤولياتها التـي سـتدفعها             ويضع العالم، وخصو  
لقد جرب هذا الطريق منذ أكثر من عـامين وفـشل فـشالً             . للضغط على اسرائيل حتى تحقق التزاماتها     

 ذريعاً ألن اسرائيل لم تطبق التزاماتها، واكتفت بتقديم بعض التسهيالت بإزالة بعض الحـواجز وزيـادة               
  .بطاقات الشخصيات الهامة وأشياء من هذا القبيل

ورغم اشادات الجنرال األميركي كيث دايتون وأطراف اللجنة الرياعية بإنجازات السلطة خصوصاً على             
الصعيد األمني، لم تضغط على اسرائيل، بل أصبحت اللجنة الرباعية تطالب، كما جاء في بيانها األخير،                

طبيق االلتزامات، وتخلت إدارة أوباما عن مطلبها بتجميد االسـتيطان، وعـن            بعدم اشتراط التبادلية في ت    
وعدها بتقديم خطة سالم ملموسه تطبق خالل عامين، وأصبحت المرجعية لعملية السالم التي تطالب بها               

فقد وافقت رايس علـى أن      . اإلدارة األميركية الجديدة أسوأ من تلك التي وافقت عليها إدارة بوش السابقة           
كون حدود الرابع من حزيران هي اساس حدود الدولة الفلسطينية القادمة على أن تجري عملية تبـادل                 ت

اما االدارة األميركية الحالية فتعتبر أن مرجعية المفاوضات هي خطاب أوباما فـي             . أراض متفق عليها  
  .1967ساحة حدود األمم المتحدة، أو اعتبار حدود الدولة العتيدة يجب أن تكون في النهاية تساوي م

إن قبول القيادة الفلسطينية بأن تضع نفسها وشعبها في امتحانات مستمرة إلثبات الجدارة، حتى تـستحق                
الحصول على دولة، هو الجذر األساسي لوقوع الخطأ بقبول الضغوط األميركية والتهديدات االسـرائيلية              

 أو تقاوم أي طلب أميركي ألن فلـسفتها         فمثل هذه السياسة ال يمكن أن ترفض      . لتأجيل تقرير غولدستون  
  .تقوم على استرضاء اإلدارة االميركية حتى تقوم بالضغط على اسرائيل

ان ربط انجاز الحقوق الفلسطينية بالنجاح بامتحانات الجدارة التي ال تنتهي وال يعرف احد متى تنتهـي،                 
نا في مرحلة بناء األجهزة األمنية، ثم       هو جذر النهج الخاطئ المعتمد، فبعد التخلي عن خيار المقاومة دخل          

يأتي دور إنهاء التحريض، وتغيير مناهج التعليم والتخلي عن القدس والالجئين واالنسحاب، وضـرورة              
تغيير وعي وثقافة الشعب كله، إن القبول بهذا المنطق ينطوي على تنازل مهـم عـن الحقـوق ويقـدم                    

ليس باإلمكان ابدع   "يمكن أن تقدمه اسرائيل، على اساس أنه        استعداداً ضمنياً للمساومة عليها، ولقبول ما       
  ".وانقاذ ما يمكن انقاده"، "مما كان

إن الحقوق الفلسطينية المكرسة بالقانون الدولي والقرارات الدولية يجـب أال تخـضع أليـة شـروط أو       
السالم أو كراهية   مساومات، ألن ذلك يعني القبول بالمزاعم اإلسرائيلية حول أن الصراع هو على طبيعة              

العرب لليهود، أو نزاع على األرض، أو بين المتطرفين والمعتدلين من الطرفين، بدون التمييز ما بـين                 
  .االحتالل الجالد، والضحية الواقعة تحت االحتالل

إن خطورة نهج اعتماد المفاوضات كطريق وحيد، أنـه وصـل الـى مرحلـة اعتمـاد المفاوضـات                   
 الرهان كله ينصب على استرضاء الواليات المتحدة، األمر الذي يـستبعد أي             كأيديولوجية، بحيث اصبح  

  ).سياسية أو جماهيرية أو عسكرية أو قانونية(رفض لما تطلبه، واية مقاومة مهما كان شكلها 
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ان هذا النهج يغلق الطريق على الخيارات والبدائل األخرى، وسيؤدي الى الوصول عاجالً أم اجالً الـى                 
حته أو يمكن ان تطرحه اسرائيل، وهو في كل األحوال، اقل من الحد األدنى مـن الحقـوق                  قبول ما طر  

الفلسطينية، ويدور ضمن دائرة من االحتماالت التي تتضمن الدولة ذات الحدود المؤقتة، دولة البقايـا، أو    
  .عودة الخيار األردني والوصاية المصرية، أواعتماد الخطوات االسرائيلية

ستون من المفترض أن تسقط نهج المفاوضات حياة والمفاوضات كأيديولوجية، وتفـتح            إن فضيحة غولد  
الطريق لنهج جديد يؤمن بتعدد الخيارات وأشكال النضال وال يستبعد أي شكل أو خيار بـشكل مطلـق،                  

  .نهج يراهن على الشعب أوالً واساساً قبل الرهان على الغير. ويؤمن بقدرة الشعب ووحدته ودوره
  !هن على نفسه يربح، ومن يراهن على الغير يخسرفمن يرا

  10/10/2009األيام، فلسطين، 
  

  اختالف األولويات يوتر العالقات:  في مواجهة أوباما"إسرائيل"خيارات  .49
 محمد عباس ناجي

 اإلسرائيلية مطروحا بنفس األهمية واإللحاح التى       -ربما لم يكن السؤال عن مستقبل العالقات األمريكية         
فقد وصلت الخالفات بين الطرفين إلى درجة اتجاه البعض داخل األوسـاط            . يها فى الفترة الحالية   يبدو عل 

بين إسرائيل والواليات المتحدة ،     " شهر العسل "السياسية ودوائر صنع القرار فى إسرائيل إلى توقع انتهاء          
بل إن فريقا مـن     . متحدةوتأكيد أن على إسرائيل أن تتعايش من اآلن مع عالقات طبيعية مع الواليات ال             

من خالل البحث عن حليف استراتيجى آخر غير        " تبديل األفراس "اإلسرائيليين تجاوز ذلك ، بالدعوة إلى       
الواليات المتحدة يكون أكثر أمانا فى التعامل معه ، وتتمكن إسرائيل من خالله فى التحـرك باطمئنـان                  

كبيرة ، وتبدو روسيا فى هذا اإلطار هى الحليف         لتحقيق مصالحها االستراتيجية فى المنطقة دون ضغوط        
البديل المحتمل ، السيما فى ظل تشابك المصالح الروسية ـ اإلسرائيلية فى العديد من الملفات ، فـضال   
عن المحاوالت الحثيثة التى تبذلها روسيا لضمان موطئ قدم فى إعادة صياغة الترتيبات اإلقليميـة فـى                 

  .افق مع مصالحها االستراتيجيةمنطقة الشرق األوسط بما يتو
اإلسرائيلية تكشف عن مضمون مهم مفاده أن ثمة اختالفا فـى األولويـات بـين               " تبديل األفراس "دعوة  

إذ . الملف الفلسطينى والملـف النـووى اإليرانـى       : واشنطن وتل أبيب ، خصوصا حول ملفين رئيسيين       
تسوية بالشرق األوسط ، وهى فى هذا الـسياق         تحاول اإلدارة األمريكية إحراز تقدم ملموس فى عملية ال        

تفرض ضغوطا مكثفة على تل أبيب لوقف عمليات االستيطان ، وتدعو الدول العربية فى المقابـل إلـى                  
  .اتخاذ خطوات تطبيعية لدعم المحاوالت األمريكية إلجراء مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

ية وإزالة الصعوبات التى تقف أمامها بدا جليا فى كلمة          إصرار واشنطن على تحقيق تقدم فى عملية التسو       
 سبتمبر الماضى ، حيث قال إن       23الرئيس األمريكى باراك أوباما أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة فى           

الواليات المتحدة ترى أن مواصلة االستيطان فى الضفة الغربية المحتلة أمر غير شرعى ، لكنه أضـاف           
، وعلق علـى الموضـوع   " ل تدعو الفلسطينيين إلى وقف االستفزازات إزاء إسرائيلال تزا "أن واشنطن   
 ". أعرف أن هذا سيكون صعبا. لست ساذجا: "برمته قائال

ـ               مـأزق البـدائل    "هذا الضغط األمريكى على حكومة بنيامين نتنياهو وضعها أمام ما يمكن تـسميته بـ
مريكية المفروضة عليها إلبداء مرونة فـى ملـف         فهى من ناحية تحاول استيعاب الضغوط األ      ". الضيقة

االستيطان الذى أصبح الملف الشائك فى العالقات بين الطرفين وتجنب تصعيد االستياء األمريكى ضدها              
لكنها من ناحية أخرى ال تستطيع التخلى عن مواقفها التى قامت عليها من             . خصوصا فى المرحلة الحالية   

 ألن ذلك كفيل بتفجير الخالفات داخل االئتالف الحكومى ، والتعجيل           البداية وهى رفض وقف االستيطان    
 .بانهيار الحكومة
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وفوق ذلك ، تشعر إسرائيل بقلق عميق تجاه البرنامج النووى اإليرانى ، السيما فى ظل استمرار نجـاح                  
إيران فى معركة كسب الوقت مع الغرب ، حيث تمكنت من امتصاص الضغوط والعقوبات المفروضـة                

يها بسبب برنامجها النووى ، ولم تذعن لمطالب المجتمع الدولى الخاصة بوقـف عمليـات تخـصيب                 عل
واألهم من ذلك ، أن منح الغرب فرصة للخيار الدبلوماسى فى التفاعل مع إيران وهو ما بدا                 . اليورانيوم

يل ، هامـشا    جليا فى مفاوضات جنيف التى عقدت فى أول أكتوبر الحالى ، يوفر لها ، فى رؤية إسـرائ                 
 .واسعا للمناورة تستطيع من خالله تحقيق مزيد من التقدم فى برنامجها النووى

وفـى  . من هنا وضعت إسرائيل القضاء على الخطر النووى اإليرانى فى األولوية على الملف الفلسطينى        
وبـات  رؤيتها فإن القضاء على الخطر الذى يمثله البرنامج النووى اإليرانى سواء من خالل فـرض عق               

قاسية على إيران أو من خالل استخدام اآللة العسكرية ، هو الكفيل بتحقيق تسوية فى الملف الثـانى أى                   
عملية السالم فى الشرق األوسط ، خصوصا أن إجهاض طموحات إيران اإلقليمية والنووية ، من شـأنه                 

" لجهـاد اإلسـالمى   ا"و" حمـاس "إضعاف مكانة حلفائها اإلقليميين فى المنطقة وعلى رأسـهم حركتـا            
الفلسطينيتين ، وهو ما من شأنه الدخول فى مفاوضات سالم مع السلطة الفلسطينية دون وجود صعوبات                

 .كبيرة فى الطريق
فضال عن ذلك ، ترى إسرائيل أن تحقيق تقدم فى عملية التسوية يتطلب قبل كل شيء تحقيـق قفـزات                    

لفعل إلى إقناع اإلدارة األمريكية بالضغط على الدول        نوعية فى عالقاتها مع الدول العربية ، وقد سعت با         
وألمحت تل أبيب إلى    . العربية التخاذ خطوات تطبيعية قبل أن تقدم إسرائيل تنازالت فى ملف االستيطان           

أنها قد توافق على تجميد االستيطان بشكل مؤقت مقابل تقديم الدول العربية والفلسطينيين بوادر حسن نية                
 .لى رأسها إقامة عالقات تطبيعية مع إسرائيلتجاهها ، يأتى ع
  خطوط حمراء

وعلى خلفية ذلك ، وضعت تل أبيب خطوطا حمراء ال يمكن تجاوزهـا فـى عمليـة التفـاوض مـع                     
االنسحاب من  " أغسطس الماضى أكد نتنياهو أن       9فخالل افتتاحه لجلسة مجلس الوزراء فى       . الفلسطينيين

وتحول هذا القطاع إلى قاعدة تسيطر عليها حمـاس المواليـة           . ألمنقطاع غزة لم يجلب لنا السالم وال ا       
لكن وزير الخارجية اإلسرائيلى أفيجدور ليبرمان تجـاوز        ". إليران ، ولن نرتكب مجددا مثل هذا الخطأ       

، محذرا من أى محاولة لفرض اتفـاق        " ألى اتفاق سالم خالل السنوات الخمس المقبلة      .. ال: "ذلك بالقول 
ستبوء مرة أخرى بالفشل وتؤدى إلى خيبة أمـل وحتـى إلـى             "نى محدد ، مؤكدا أنها      بحسب جدول زم  

ال توقف عن إقامة المستعمرات     : "وانضم وزير الداخلية إيلى يشاى إلى نتنياهو وليبرمان بقوله        ". مواجهة
ائيلية ، معربا عن أمله فى أن ينجح رئيس الحكومة اإلسـر          " والضفة الغربية ) المحتلة(فى القدس الشرقية    

فى إقناع األمريكيين بأهمية االستمرار فى البناء االستيطانى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية ، لكنـه                
لكن إذا لم يفلح فى هذه المهمة فعلينا أن نواصل البنـاء مـن دون موافقـة الواليـات                   : "أتبع ذلك بقوله  

 ". المتحدة
اإلسرائيلية يرى أن الـضغوط األمريكيـة علـى         هذه التصريحات تتزامن مع بروز اتجاه داخل القيادة         

إسرائيل جوفاء وال طائل منها ، وأن الرئيس أوباما طموح أكثر من الالزم ، كما أن الملفـات الداخليـة                    
الكثيرة سوف تثقل كاهله ومن ثم ستدفعه إلى االنشغال بها وتقليص اهتمامه بعملية التسوية ، فضال عـن      

ة وخارجها ، سوف يشكلون حائط الـسد األول أمـام محاوالتـه إجبـار               أن حلفاء إسرائيل داخل اإلدار    
 .إسرائيل على تقديم تنازالت فى الملف الفلسطينى

وربما يفسر ذلك إلى حد بعيد تعمد رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو تسريب معلومات عن نيته                
أثار استياء واشنطن التى سـعت إلـى         وحدة سكنية فى القدس والضفة الغربية ، وهو ما           5970فى بناء   

الحصول على قرار إسرائيلى بوقف االستيطان قبل انعقاد القمة الثالثية بين أوباما ونتنيـاهو والـرئيس                
 سبتمبر الماضى ، بشكل يمكن أن يحـدث دفعـة للجهـود             22فى  ) أبو مازن (الفلسطينى محمود عباس    
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ا فى ضوء تأكيد الفلسطينيين على عدم حـضور القمـة   األمريكية لتحقيق تقدم فى عملية التسوية ، السيم 
 .قبل وقف االستيطان

وبرغم أن هذه المطالب لم تتحقق ، حيث انعقدت القمة بدون وقف االسـتيطان ، مـا اعتبـره وزيـر                     
الخارجية اإلسرائيلى ليبرمان نصرا لموقف إسرائيل من االستيطان ، فإن الواليات المتحدة مـا زالـت                

تقدم فى عملية التسوية ، وتؤكد المؤشرات أن الرئيس أوباما سيحاول إجبار الطرفين             مصرة على تحقيق    
الفلسطينى واإلسرائيلى على عدم االكتفاء بلقاء القمة الذى تحول من حدث تأسيسى إلى لقـاء رمـزى ،                  

ما فيها  وإعالن ما هو أكثر من اللقاء ، أى العودة مرة أخرى للبحث فى خطوات تدعيم لعملية التسوية ، ب                  
 .وقف االستيطان
  خيارات ضيقة

هذا الضغط األمريكى المستمر فرض على حكومة نتنياهو حرية حركة محدودة وهامـشا ضـيقا مـن                 
الخيار األول ، هو محاولة كسب مزيـد        : المناورة ، وهو ما يمكن أن يضعها أمام ثالثة خيارات صعبة          

حاولة االلتفاف على مطالبها بوقف االستيطان ،       من الوقت فى التعامل مع ضغوط اإلدارة األمريكية ، وم         
وهو ما يمكن أن يثبط طموحات واشنطن فى إحراز تقدم فى عملية التسوية ، السيما فى ظـل احتمـال                    
انشغالها بملفات أخرى أكثر سخونة وعلى رأسها الملف النووى اإليرانى ، ودخولها فى معارك سياسـية                

قضايا الحيوية مثل قضية التأمين الصحى ، والتى تؤكد مؤشرات          ساخنة مع الكونجرس حول العديد من ال      
عديدة أن أوساطا حليفة إلسرائيل هى من قامت بتصعيدها لمساومة إدارة أوباما من أجل وقف الـضغط                 

  .على حكومة تل أبيب بشأن وقف االستيطان
ز تقدم فى عمليـة     لكن هذا الخيار يواجه مشكلة هى أنه ال يضمن القضاء على جهود واشنطن فى إحرا              

التسوية ، كما أنه يمكن أن يؤدى إلى تصعيد التوتر فى العالقات بين الطرفين لدرجة يمكـن أن تـدفع                    
واشنطن إلى استخدام بدائل أخرى للضغط على واشنطن ومنها وقف المساعدات المالية التى تقدمها لتـل                

  .  مليار دوالر2,8أبيب والتى تقدر بـ
و التلويح بأن الضغط األمريكى على إسرائيل ، يمكن أن يؤدى إلى إسقاط الحكومة              أما الخيار الثانى ، فه    

التى تجمع أطراف سياسية مختلفة ، وهو ما انعكس فى تصريح وزير الدفاع اإلسرائيلى ايهـود بـاراك                  
الذى حذر فيه واشنطن من أن ضغوطها على إسرائيل تقوى المتطـرفين فـى الجـانبين ، اإلسـرائيلى       

نى ، وتشعل األرض فى المنطقة ، وتهدد بسقوط الحكومة واألمن الديمقراطى فـى إسـرائيل ،                والفلسطي
 األمريكية يجب أن تسوى بطريقة ودية للغاية ومـن خـالل رؤيـة              -الخالفات اإلسرائيلية   "مضيفا أن   

عملـه  فليس من المعقول أن تتم مطالبة الحكومة اإلسرائيلية الحالية بعمل شـىء لـم ت              . الصورة الشاملة 
الحكومة السابقة ، وليس من المعقول أن تطالب إسرائيل باإليفاء بالتزامات الحكومات الـسابقة ، وهـى                 

  ".تفى بها فعال ، بينما إدارة الرئيس أوباما ال تفى بالتزامات إدارة الرئيس جورج بوش
 التلويح بإمكـان    لكن البعض داخل األوساط السياسية ودوائر صنع القرار فى إسرائيل تجاوز ذلك ، إلى             

إسقاط الحكومة وحل الكنيست والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة ، وهو ما سيستنزف وقتا كبيرا كفـيالً                 
  . بإهدار كل الجهود والمساعى التى تبذلها اإلدارة األمريكية إلحراز تقدم فى عملية التسوية

ست وإجراء انتخابات جديدة ال يضمن      لكن هذا الخيار يواجه بدوره صعوبات عديدة ، أهمها أن حل الكني           
عودة نتنياهو وائتالفه إلى الحكم من جديد السيما فى ظل حالة التربص التى تبـدو عليهـا المعارضـة                   

بزعامة وزيرة الخارجية السابقة تسيبى ليفنى ، والتـى         " كاديما"اإلسرائيلية ، خصوصا من جانب حزب       
اولة تفكيكه بتصعيد التوتر بين األطراف المشاركة فيـه         تتحين الفرصة للهجوم على ائتالف نتنياهو ومح      

  .لالنسحاب منه" حزب العمل"والضغط على بعض األطراف األخرى مثل 
أما الخيار الثالث ، فيمكن تسميته بالخيار الكارثى ، ويتمثل فى إقدام حكومة نتنياهو على خطوة متهورة                 

هذه الخطوة يمكن أن تحقق إلسرائيل أكثـر        . نيةمن خالل توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية اإليرا       
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من هدف ، إذ إنها يمكن أن تقضى على الخطر النووى اإليرانى أو على األقل تأجيل تحول إيران إلـى                    
دولة نووية إلى عدة أعوام ، كما أنه سيورط الواليات المتحدة وسيدفعها إلى الدخول فى الحـرب إلـى                   

 السيما فى ظل احتماالت إقـدام إيـران إلـى اسـتهداف المـصالح               جانب حليفتها األولى فى المنطقة ،     
األمريكية الحيوية فى المنطقة فى حالة تعرضها لضربة عسكرية إسرائيلية ، لكن األهم من ذلك ، هو أنه                 

 . سيوجه ضربة قاصمة للجهود األمريكية لتحقيق تقدم فى عملية التسوية
 الخيار ، حيث أجرت فى يونيو الماضـى أضـخم وأكبـر             وقد بدأت إسرائيل بالفعل فى االستعداد لهذا      

مناورات عسكرية إسرائيلية فى تاريخها ، بهدف إعداد المواطنين والجنود وطواقم اإلنقاذ على احتماالت              
الحرب ، كما نظم سالح الجو اإلسرائيلى فى مايو الماضى ، مناورات واسعة النطاق اسـتمرت أربعـة                  

لدفاعية فى مواجهة غارات جوية أو هجمات صاروخية من سوريا وإيـران            أيام اختبر خاللها القدرات ا    
وشاركت إسرائيل فى مناورات عسكرية مع الواليات المتحدة فى سبتمبر الماضى ، هى األوسع              . ولبنان

على اإلطالق بين الطرفين ، وهدفت إلى تقييم القدرات الدفاعيـة اإلسـرائيلية وخـصوصا منظـومتى                 
  .س ، وباتريوت ، والتصدى للصواريخ الباليستية البعيدة المدى حيت-الصواريخ آرو 

لكن األهم من ذلك ، هو أن إسرائيل بدأت فى دراسة البدائل المتاحة أمامها لتنفيذ الضربة العسكرية ضد                  
إيران ، ووجدت أن الخيار الجورجى هو األنسب العتبارات عديدة ، إذ إنه يجنب تل أبيب الحاجة إلـى                   

إذن أمريكى بمرور طائراتها عبر األجواء العراقية أو الحـصول علـى موافقـات دول               الحصول على   
خليجية للقيام بالمهمة ، فضال عن أن الطيران من جورجيا عبر بحر قزوين فى اتجاه إيـران يختـصر                   
المسافة بنحو ثالث ساعات ونصف الساعة ، ويجعل المناطق الشمالية اإليرانية بما فيها طهران ، حيـث     

  . د معظم المنشآت النووية فى نطاق هدف الطائرات اإلسرائيليةتوج
وفوق ذلك ، سعت إسرائيل إلى إقناع روسيا بوقف إمداد إيران بالتكنولوجيا العسكرية المتطورة ، وعلى                

" الـسرية "وهذا الهدف بالتحديد كان محور الزيارة       ". 300اس  "رأسها صواريخ الدفاع الجوى المتطورة      
كمـا لعبـت    .  سبتمبر الماضى  7رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى روسيا فى         التى قام بها    

إسرائيل دورا مهما فى صفقة تجميد الدرع الصاروخية األمريكية التى كان مزمعا تأسيسها فى كل مـن                 
د لهجتها  التشيك وبولندا ، وهى الخطوة التى تستهدف تليين موقف روسيا المساند إليران ودفعها إلى تشدي              

، فضال عن   " 1«5"إزاء إيران وتأييد فرض عقوبات قاسية عليها فى حالة فشل المفاوضات مع مجموعة              
  .عدم معارضتها توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية اإليرانية ، كخيار أخير لتسوية هذه األزمة

تحدة السـتخدام الخيـار     لكن هذا االحتمال يواجه بدوره صعوبات عديدة ، أهمها معارضة الواليات الم           
العسكرى فى هذا الوقت ، السيما فى ضوء منحها األولوية فى الوقت الحالى للخيـار الدبلوماسـى فـى         
التعامل مع إيران ، على أمل أن تسفر المفاوضات عن تسوية سياسية لألزمة ، فضال عن هـذا الخيـار                  

ى تشهد أزمات والتى تلعب فيهـا إيـران         كفيل ببعثرة أوراق واشنطن فى المنطقة السيما فى المناطق الت         
لكن األهم من ذلك ، هو أن قدرة إسرائيل على توجيه ضربة            . دورا مهما مثل العراق وأفغانستان ولبنان     

قاصمة للبرنامج النووى اإليرانى ، فضال عن تحملها الرد العسكرى المتوقع من جانـب إيـران غيـر                  
ستطيع من خاللها رفع كلفة أى هجوم عسكرى عليها ، فإلى           مضمونة ، السيما أن األخيرة تمتلك أوراقا ت       

جانب احتماالت توجيهها ضربات صاروخية إلسرائيل ، فقد تلجأ إلى تلغيم مياه الخليج ، كما يمكـن أن                  
فضال عن أن المصالح والقواعـد العـسكرية        . تقوم بإغالق مضيق هرمز كلية لخلق أزمة نفطية عالمية        

خليج ستكون أهدافا مؤكدة إليران فى وقت باتت تمتلـك فيـه ترسـانة قويـة                األمريكية الموجودة فى ال   
  .ومتطورة من الصواريخ واألسلحة البحرية

  خيارات ضيقة واعتبارات متشابكة كلها سوف ترسم حدود االستجابة اإلسرائيلية للمطالـب األمريكيـة              
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