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***  
  

  لبحث العودة للمفاوضات دون وقف االستيطان السلطة تطالب باجتماع للجنة المبادرة العربية .1
مصادر فلسطينية ، أن  وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  2/11/2009القدس العربي، نشرت 

ربية للسالم بعقد اجتماع عاجل لبحث بأن الرئيس محمود عباس طالب لجنة المتابعة العاألحد كدت أ
كدت أو.  باستئناف المفاوضات في ظل عدم وقف االستيطاناألمريكيالتطورات في المنطقة والطلب 

 لمس في أن بان طلب عباس عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية جاء بعد األحدالمصادر الفلسطينية 
 من  كبيراً هناك تراجعاًأن ظبي أبوري كلينتون في  هيالاألمريكيةاجتماعه السبت مع وزيرة الخارجية 

  . الفلسطينية بما فيها القدساألراضي في اإلسرائيليقبل واشنطن عن ضرورة وقف االستيطان 
 بأن المطلوب من اجتماع األحد ردينة الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية أبو نبيل أكدمن جهته 

 من األمريكي رفض عباس الطلب أنفلسطيني عربي موحد بعد لجنة المتابعة العربية بلورة موقف 
 خالل حديثه  ردينةأبووشدد  . قبل وقف االستيطان"إسرائيل"خالل كلينتون باستئناف المفاوضات مع 

 أمريكية وعدم مقدرة "إسرائيل" الجانب الفلسطيني يواجه تعنت أن على األحد الفلسطينية الرسمية لإلذاعة
  وأشار. بوقف االستيطان وفق االلتزامات المترتبة عليها حسب خطة خارطة الطريقأبيب تل إلزامعلى 
ن التحرك الفلسطيني هو الثبات على الموقف الرافض للعودة للمفاوضات في ظل مواصلة أ إلى

  . لالستيطان، وذلك مدعوم بموقف عربي"إسرائيل"
 بان القيادة الفلسطينية تطالب ألحدا نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح . دأكدومن جهته 

 لم تتحركوا إذا مفادها بان مصالحكم ستتضرر في المنطقة األمريكية لإلدارةالدول العربية بتوجيه رسالة 
  .اإلسرائيلي االحتالل وإنهاءلوقف االستيطان 

ردينة قال  أبونبيل ، أن  جيفري هيلر،القدسنقالً عن مراسلها في  1/11/2009وكالة رويترز، وأضافت 
 ألية أفقليس هناك . األمريكي والتراجع اإلسرائيليحالة الجمود والشلل نتيجة التعنت  "لرويترز هاتفياً

ضاف أو".  نتيجةإلى لم تؤد اآلنمفاوضات قريبة وهنالك جهود أمريكية مستمرة تنتقل بين الجانبين حتى 
  "...عملية السالم تسير في طريق مسدود"

ن االستيطان أكد  أ ردينة، أن أبووكاالتال ونقالً عنزة وغالقاهرة  من 2/11/2009الخليج، وأوردت 
نحن جاهزون للمفاوضات على أساس واضح " المفاوضات، وقال إطالق إعادةأمام " العقبة الرئيسية"هو 

 أن، مؤكدا "وهو وقف كامل وشامل لالستيطان واالعتراف بمرجعية للمفاوضات وفق الشرعية الدولية
  ".رار الحكومة اإلسرائيلية بسياسة االستيطان ستجعل عملية السالم في مهب الريحاستم"

ووصف صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير العرض اإلسرائيلي بشأن 
  ".خدعة"الوقف الجزئي للتوسع االستيطاني في األراضي الفلسطينية الستئناف المفاوضات بأنه 

كد أصائب عريقات ، أن الرحيم حسين عبدنقالً عن مراسلها،  2/11/2009د، اإلمارات، اإلتحاوجاء في 
 الرئيس عباس طلب رسميا يوم أنوضح أو"  هو التزاموإنماوقف االستيطان ليس شرطا " أن "داالتحا"لـ

سيا  ورواألوربياتصال مع دول االتحاد "السبت عقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة العربية، وان هناك 
 فلسطين في العالم لمتابعة القضية والمخاطر التي تحدق بعملية السالم وتمارس وأصدقاء المتحدة واألمم

  ." الن الوضع ال يحتملأيام في عقدها خالل ساعات قادمة وليست ونأملكل يوم، 
  

  واشنطن لم تقدم جديداً وموقفها من االستيطان غير منطقي: عباس .2
باس أن الواليات المتحدة األميركية لم تقدم شيئاً جديداً يحرك عملية السالم            أكد الرئيس محمود ع   : القدس

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، معتبراً موقف واشنطن غير منطقي ألن تجميد االستيطان لمدة ستة أشهر              
ـ      .ال يعني إيقاف االستيطان بشكل كامل وهو شرط الستئناف عملية السالم           از وشدد في حديث لمحطة تلف
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العربية على أنه ال يوجد خالف بين السلطة الفلسطينية والواليات المتحدة حول استئناف عملية الـسالم،                
ألن واشنطن تتفاوض مع تل أبيب وليس مع السلطة، وألن موقف المفاوض الفلسطيني واحد ولم يتغير                "

  ". تتسم بوضوح المرجعيةأنبشأن بدء المفاوضات التي يجب 
 هي التي تعطـل     اإلسرائيلية ألن الحكومة    "إسرائيل"الخالف هو بين الواليات المتحدة و     كما أشار إلى أن     

  .استئناف عملية السالم
 2/11/2009األيام، فلسطين، 

  
   التوتر يخيم على عالقة السلطة بواشنطن":القدس العربي" .3

منيت "الفلسطينية  القيادة إن "القدس العربي"قال المسؤول الفلسطيني الرفيع لـ: أشرف الهور -غزة 
، في أعقاب تصريحات وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون مساء السبت في تل "بخيبة أمل كبيرة

أبيب، خاصة بعد أن كانت إدارة أوباما بعثت برسائل مشجعة لعدد من الزعماء العرب، والرئيس محمود 
  .طالق محادثات السالمعباس، أكدت خاللها على ضرورة وقف النشاط االستيطاني قبل ان

وأكد المسؤول أن الرئيس عباس سمع طلب كلينتون هذا خالل لقاءها في أبو ظبي قبل أيام، أي قبل 
استشاط "ول فإن عباس ؤانتقالها إلى تل أبيب لمالقاة رئيس لوزراء بنيامين نتنياهو، وبحسب المس

ء بحوارات سالم دون وقف ، من موقف كلينتون، وأبلغها بشكل قاطع رفض السلطة البد"غضباً
  . بما نصت عليه خارطة الطريق"إسرائيل"االستيطان، والتزام 

، عقب " طرأ في العالقة بين السلطة الفلسطينية، واإلدارة األمريكية"توتراً"وأكد المصدر أن هناك 
  .المواقف الجديدة نحو انطالق عملية السالم

  2/11/2009القدس العربي، 
  

  مواصلة االستيطانظل في " إسرائيل"رفضها العودة للمفاوضات مع  منظمة التحرير تعلن .4
اللجنة التنفيذية ، أن  وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  2/11/2009القدس العربي، نشرت 

  . مواصلة االستيطانظل  في "إسرائيل"علنت رفضها العودة للمفاوضات مع  ألمنظمة التحرير الفلسطينية
 عام جبهة النضال الشعبي عضو اللجنة التنفيذية في تصريح صحفي مكتوب، أمينني وقال احمد مجدال

 بالوقف الشامل لالستيطان وان تستأنف هذه المفاوضات من النقطة إالال يتم " استئناف المفاوضات أن
بعيدا "كد ضرورة تحديد سقف زمني واضح للمفاوضات أو ."التي توقفت عندها ودون اشتراطات مسبقة

لتسويف والعمومية والتمسك بمرجعية عملية السالم المتفق عليها سواء بقرارات الشرعية الدولية عن ا
  ."ومحصلة ما تم االتفاق عليه في المفاوضات خالل المرحلة السابقة

 الدولة إقامةوجدد رفض الحلول الجزئية واالنتقالية بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة ومبدأ 
 فصل الضفة الغربية والقدس عن قطاع غزة وصيانة وحدة الشعب أوبل الدولة اليهودية الفلسطينية مقا

 أيةالمحاوالت الجارية لاللتفاف على الموقف الفلسطيني تحت " أن مجدالني  وأكد.وأراضيهالفلسطيني 
 تحقيق  ال يتم قبلاإلسرائيلي غير مقبول وان استئناف العملية التفاوضية مع الجانب أمراًصيغة كانت 

 ."1515 رقم األمن خطة خارطة الطريق وقرار مجلس أساسالمطالب الفلسطينية التي هي 
صالح رأفت، ، أن  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  2/11/2009الشرق األوسط، وأضافت 

وط لم نفاجأ وهم يواصلون الضغ"، "الشرق األوسط"عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير قال لـ
لن نرضخ للضغوط األميركية أبدا، وهذا التراجع " أضاف قائالًو". علينا منذ القمة الثالثية في نيويورك

نرفض أيضا الصفقة األميركية "وتابع رأفت، . "األميركي الخطير مرفوض، ويدمر عملية السالم
اصلة البناء في القدس  وحدة استيطانية في الضفة ومو3000اإلسرائيلية، التي تقضي بمواصلة البناء في 

 ."هذه موافقة صريحة على االستيطان ونسف لخطة الطريق.. والمباني الحكومية
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أن المنظمة ستدعو الدول العربية واألطراف األخرى في اللجنة الرباعية، االتحاد األوروبي "وأكد رأفت، 
لتزاماتها في خطة وروسيا واألمم المتحدة، من أجل مواصلة الضغط على أميركا من أجل احترام ا

  ."خارطة الطريق، وخطاب أوباما في القاهرة
دعونا أيضا لجنة المتابعة «وتابع » لدينا بدائل في مواصلة الكفاح ضد االستيطان واإلرهاب"وأضاف، 

العربية لالجتماع مجددا، بعدما أجل بناء على طلب من قطر وسورية، من أجل بحث هذا التطور السلبي 
 ."كيفي الموقف األمير

  
  يحذر من استغالل االحتالل لتراجع الموقف األمريكي تجاه االستيطان" التشريعي" .5

حذرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني من استغالل االحتالل اإلسرائيلي للموقف األميركي  :غزة
اعفة المتراخي تجاه قضية االستيطان، وذلك من خالل ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين ومض

وأعربت رئاسة المجلس في تصريح صحفي عن بالغ  .التي تستهدف المدينة المقدسة" الهجمة المسعورة"
تراجعا سافرا عن الوعود والمواقف التي قطعتها "استغرابها واستنكارها للموقف األمريكي، معتبرةً إياه 

، مؤكدةً "طينية إسرائيليةاإلدارة األميركية حول ضرورة وقف االستيطان قبل إجراء أي مفاوضات فلس
  .أن ذلك يتقاطع تماماً مع المواقف السياسية التي اتخذتها إدارة بوش السابقة

إن االنحدار األميركي السياسي األخير الذي سمح بتجاوز عقدة وشرط االستيطان يشكل انحيازا :"وقالت
تسوية والمفاوضات العبثية التي ما كامال للرؤية اإلسرائيلية إزاء القضية الفلسطينية، وصفعة لكل جهود ال

  ".زالت سلطة رام اهللا تصر على التمسك بها
وحكومته لوقف التعويل على " المنتهية واليته"ودعت رئاسة التشريعي رئيس السلطة محمود عباس 

السياسات والمواقف األميركية المناوئة لحقوق وتطلعات شعبنا، مؤكدةً أن بناء الوحدة الوطنية الحقيقية 
  .على أسس صلبة ومتينة يشكل المدخل األساس لمواجهة الحلف األميركي اإلسرائيلي

  2/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

 على الدول العربية تبني موقف من تعنت حماس ورفضها المصالحة: المالكي .6
طالب رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، الدول العربية بتبني :  نايف الراجحي- جدة

موقف حازم حيال تعنت حركة حماس المتمثل في عدم توقيعها على اتفاقية المصالحة الوطنية مع حركة 
فتح، والتي جاءت كمحصلة لجهود الوساطة المصرية، مشيرا إلى أن موضوع االنقسام الفلسطيني له 

   .تداعياته الخطيرة على المستوى العربي
تماع اللجنة التنفيذية الطارئ على مستوى وزراء واتهم المالكي في تصريح صحافي، على هامش اج

 "أطرافا خارجية"خارجية الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي الذي انعقد أمس في مدينة جدة، 
، لتنفيذ أجندتها الخاصة في المنطقة، داعيا هذه األطراف إلى تحمل "الالتصالحي"بدعم موقف حماس 

 .وقيع االتفاقيةمسؤولياتها والضغط على حماس لت
 حول مدى جدية الرئيس محمود عباس في تهديده باالستقالة "الشرق األوسط"وفي رده على سؤال لـ

إن الرئيس أبو مازن يعي خطورة مثل هذه "وزير ال حيال عملية السالم، قال "إسرائيل"بسبب تعنت 
فلسطيني سيستمر في منصبه  أن الرئيس ال موضحاً،"القرارات التي من شأنها أن تشكل فراغا دستوريا

 ."لم يحن الوقت للحديث عنها"حتى يوم االنتخابات، أما مسألة ترشيح نفسه لها من عدمه فـ
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني الدول العربية بمساندة السلطة الفلسطينية وشعبها أمام الضغوط 

 .فةاألميركية، ودعم موقفها السياسي الرافض لالستيطان في أراضي الض
إن السلطة الفلسطينية تتحرك على مستوى الجمعية "وحول مستجدات تقرير غولدستون قال المالكي 

 ."العامة لألمم المتحدة، ومجلس حقوق اإلنسان، وذلك للتحضير لمناقشة التقرير في األمم المتحدة
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ر ضعيف في واتهم وزير الخارجية الفلسطيني عدة دول أعضاء في مجلس األمن تسعى إلى تمرير قرا
 .الجمعية العامة لألمم المتحدة يجنب إسرائيل تداعيات تقرير غولدستون

 2/11/2009الشرق األوسط، 
  

 تطالب أجهزة أمن الضفة بوقف مضايقة نوابها وعوائلهم" التغيير واإلصالح" .7
الضفة الغربية  اتهمت كتلة التغير واإلصالح البرلمانية التابعة لحركة حماس األجهزة األمنية في :رام اهللا

وأوضحت الكتلة في بيان  .السيما في مدينة نابلس ومنعهم من أداء واجبهم بمضايقة أعضاءها وعوائلهم
 ، ومضايقتهم ومضايقة أبنائهم،أن هذه المضايقات تمثلت في اقتحام مكاتب النواب) 1/11(لها األحد 

وللحؤول دون , م بين جماهير شعبهمومراقبتهم وتصويرهم بغير إرادتهم واستفزازهم بهدف تقييد حركته
  .قيامهم بواجبهم الوطني والقانوني تجاه مواطنيهم
األعمال االستفزازية المشينة والمخالفة ألبسط قواعد "وندد الكتلة بهذه الممارسات التي وصفتها بـ

رلمانية ودعت إلى التوقف الفوري عن هذه المخالفات، مطالبة الكتل الب ".التعامل مع نواب ذوي حصانة
  .إلى تحمل دورها في منع هذه االستفزازات

ولية عن هذه الممارسات، داعية المنظمات القانونية والحقوقية إلى ؤونوابها المس وحملت الكتلة حركة فتح
  .تحمل مسؤولياتها في فضح ممارسات هذه األجهزة والدفاع عن النواب وعن حصانتهم القانونية

  1/11/2009 قدس برس،
  

   آخرينستةعن النائب حاتم قفيشة من الخليل وتوقع اإلفراج اليوم عن اإلفراج  .8
في ) حماس(، عن النائب حاتم قفيشة من كتلة التغيير واإلصالح أمسأفرجت قوات االحتالل : الخليل

المجلس التشريعي عن دائرة الخليل بعد أن أمضى في سجون االحتالل حكما إداريا متجددا منذ 
3/11/2007.  

 نواب آخرين من حركة حماس بعد انتهاء فترة محكومياتهم 6 عن اإلفراج يتم اليوم أنتقب ومن المر
النائب محمد الطل والنائب خليل ربعي والنائب محمد بدر والنائب سمير القاضي والنائب وائل : وهم

 حركة  من15 نائبا منهم 18 اإلسرائيليةالحسيني والنائب محمود الخطيب وبعد ذلك يتبقى في السجون 
  .حماس ونائبان عن كتلة فتح البرلمانية ونائب عن الجبهة الشعبية

  2/11/2009األيام، فلسطين، 
  

   حافلة من قطاع غزة باتجاه األراضي المصرية12مغادرة : الداخلية .9
 سيارات إسعاف غادرت قطاع 10 حافلة و12أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أن  :حسني مهنا - رفح

وأكد إيهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية  .ألراضي المصرية عبر معبر رفح البريغزة باتجاه ا
 حافلة اجتازت الجانب المصري من المعبر من بينها 12أمس، أن " فلسطين"في حديث خاص لصحيفة 

 سيارات إسعاف، مشيراً إلى أن عدد المسافرين من قطاع غزة 10 إلىحافلتان للمرضى، باإلضافة 
إن آلية العمل المتبعة داخل المعبر مرتبة وجيدة، حيث إن : "وقال الغصين . مسافرا750ًز الـتجاو

، مبيناً أن الوزارة كانت تتوقع مغادرة "المسافرين شعروا بالتحسن والترتيب والنظام الموجود في العمل
المواطنين  عدد أنوأوضح الغصين  .عدد أكبر من المسافرين يوم أمس، بحيث يفوق األلف مسافر

 إلى مواطن، إضافة 6000الراغبين في السفر والمسجلين لدى كشوفات وزارة الداخلية قد تجاوز الـ 
  . الوزارة عبر الجانب المصريإلىأصحاب التنسيقات المصرية الذين تصل أسماؤهم 

  2/11/2009صحيفة فلسطين، 
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  ر منذ تولي أوباما منصبه والقضية الفلسطينية في تراجع خطي: حماس .10

في تراجع "أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، أن القضية الفلسطينية  :تسنيم الزيان - غزة
منذ تولي باراك أوباما اإلدارة األمريكية، مشيراً إلى تصاعد االستيطان واالعتداء على " خطير

اك أوباما الجديدة بأن كنا نعول على إدارة الرئيس األمريكي بار": " فلسطين"وقال برهوم لـ .الفلسطينيين
  ".تقف إلى جانب الحق الفلسطيني وتدفع باتجاه إعطائه حقوقه المسلوبة

وأشار برهوم إلى أن أكبر فترة اقتالع للناس من بيوتهم في سلوان والقدس وتدميرها من قبل  االحتالل 
 لالحتالل كانت في عهد أوباما، مؤكدا أن أمريكا تعطي كالما للمفاوض الفلسطيني وتقر أفعاال

وبالتالي الرهان على اإلدارة األمريكية في دعم حق الشعب الفلسطيني بالمفاوضات هو "اإلسرائيلي، 
  ".رهان خاسر

ذلك التراجع هو نتيجة عدم اتخاذ تلك اإلدارة أي خطوات ضاغطة وملزمة للعدو اإلسرائيلي : " وأضاف
".  اقتصاديا وسياسيا وإعالميا على أمريكااألمر الذي نجم عنه مجموعات الضغط الصهيونية المسيطرة

ألنها اعتادت على النهج التدميري ألي قرارات تخص "ال تحترم أي قرارات دولية ) إسرائيل(وبين أن 
  ".الشعب الفلسطيني

فهو لم يستفد من تجارب غيره ولم "وشدد على أن إصرار عباس على المفاوضات مع أمريكا خاسر، 
، مشيرا إلى انه "لة، حيث بات يبني على تجاربه حتى انتهى به األمر إلى الهزيمةيعتبر من تجربته الفاش

  ).إسرائيل(دائما يعزي الفشل إلى خصومه السياسيين وليس إلى أمريكا و
وهذا يجعلنا أكثر حرصا على أن تكون "ونوه برهوم إلى أن عباس لم يعد أمينا على الشعب الفلسطيني 

، مؤكدا أن مزيداً من المفاوضات يعني مزيداً من "نة على الشعب الفلسطينيالقيادة الوطنية حكيمة أمي
  .الخطر على حقوق الشعب

ليس هناك عملية تسوية بل هي تسويف من أجل أن يتمكن العدو اإلسرائيلي من األرض : "وقال
دينية واألمنية ، مبيناً أن المفاوضات غطاء لذلك التسويف حتى التمكين والسيادة اليهودية وال"والمقدسات

  .والسياسية على األرض الفلسطينية
أعتقد أن اإلدارة األمريكية السابقة والحالية لن يزيد التواصل معها من قبل عباس إال مزيداً : " وأضاف

  ".من المفاوضات العبثية ومزيداً من التغطية على جرائم العدو التي تؤثر سلبا على الرأي العام العالمي
  2/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  تصريحات كلينتون رِدة عن موقف الرئيس أوباما من االستيطان: فتح .11

قدورة فارس موقف وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون " فتح"وصف القيادي في حركة : رام اهللا
ي ردة عن الموقف الذي أعلنه الرئيس باراك أوباما ف"من االستيطان وإشادتها بموقف نتنياهو منه، بأنه 

، ودعا الفصائل الفلسطينية جميعا إلى حوار جامع "القاهرة حين اعتبر االستيطان عقبة أساسية أمام السالم
  .لتحديد األسلوب األجدى لمواجهة االحتالل
موقف وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون " قدس برس"وانتقد فارس في تصريحات خاصة لـ 

ديد السيدة هيالري كلينتون تحدثت كما لو كانت وزيرة في الحكومة لألسف الش: "من االستيطان، وقال
اإلسرائيلية وعبرت عن موقف اليمين اإلسرائيلي أحسن تعبير، عندما أشادت بموقف نتنياهو ووصفته 
بأنه ذهب بعيدا من حيث التنازل في مسألة االستيطان، وهي تصريحات مطمئنة لإلسرائيليين لكنه تشكل 

وقف الذي أعلنه الرئيس باراك أوباما في كلمته للعالم اإلسالمي من القاهرة حين اعتبر ارتدادا عن الم
االستيطان عقبة أمام السالم، وهو ارتداد ال شك أنه سيلقي بظالله على العالقبات الفلسطينية ـ 

  ".اإلسرائيلية وعلى عملية السالم بالكامل
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ض الستئناف المفاوضات إال بعد وقف وأشار فارس إلى أن موقف الرئيس محمود عباس الراف
  .االستيطان واالعتراف بمرجعية السالم يمثل موقفا إيجابيا وجزءا من الجواب على الموقف األمريكي

  1/11/2009قدس برس، 
 

  "  صفعة قاسية لعباس وفريقه"موقف كلينتون حول المفاوضات يمثل : رضوانإسماعيل  .12
ارجية األمريكية هيالري كلينتون على ذهاب الفلسطينيين       إصرار وزيرة الخ   اعتبرت حركة حماس   :غزة

  ".صفعة قوية لرئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس وفريقه"للمفاوضات دون وقف االستيطان بأنه 
إن موقف هيالري كلينتون وزيرة الخارجية      ": "حماس"وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة        

 بضرورة استمرار المفاوضات العبثية مع العدو الصهيوني دون توقف لالسـتيطان       األمريكية، الذي أبدته  
  ".ودعمها للعدو الصهيوني، مثل صفعة قاسية لعباس وفريق أوسلو الذي يهرول وراء المفاوضات العبثية

ـ   أن " حمـاس "هذا الموقف األمريكي يدلل على مصداقية رؤية حركة         ": "قدس برس "وأضاف رضوان ل
ضات لن تجر إال إلى مزيد من التنازل، ولن تؤدي إال إلى مزيد من الترهل وكذلك االستجداء                 هذه المفاو 

على الموائد األمريكية، وعلى محمود عباس وفريق أوسلو أن ينحازوا إلى خيار الشعب الفلسطيني وإلى               
ال مزيدا مـن    خيار المقاومة والثوابت بدال من االستمرار في الهرولة وراء سراب لن يتحقق منه شيء إ              

قضم األراضي ومصادرتها في الضفة الغربية ومزيدا من تهويد القدس وكذلك القضاء علـى المقاومـة                
  ".خدمة للعدو الصهيوني

  2/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  الشعبية والديموقراطية تدينان الموقف األمريكي من االستيطان .13
لموقف األميركي من االستيطان، كما انتقدت  با"الجبهة الديموقراطية" و"الجبهة الشعبية"نددت : غزة

تطابقاً مع موقف "التراجع األميركي، ورأت فيه " الشعبية"دانت  و.موقف الرئيس محمود عباس
". ما يؤكد عقم الرهان على الدور األميركي... أوباما) باراك(وخروجاً على وعود الرئيس ... االحتالل

ت المباشرة وغير المباشرة ومواصلة التمسك برفضه عدم الذهاب إلى المفاوضا"ودعت عباس إلى 
الدعوة اإلسرائيلية للوقف الموقت لالستيطان ومراجعة نهج ومسيرة المفاوضات وإيجاد البدائل الوطنية 

برفض المرجعية األميركية للتسوية السياسية والتمسك "وطالبت ". الناجعة لوضع حد لالحتالل وسياساته
 وتنفيذها على األرض باعتبارها السبيل لنيل حقوق الشعب الفلسطيني في بقرارات الشرعية الدولية

  ".العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة
نتانياهو، وتراجعاً عن " نزوالً عند شروط"فرأت في تصريحات كلينتون " الجبهة الديموقراطية"أما 

 عن بيان اللجنة الرباعية الدولية تمثل تراجعاً"واعتبرت في بيان أن تصريحات كلينتون . خطاب أوباما
 العربية وراء -االنقسام الفلسطيني واالنقسامات العربية "واعتبرت أن . الماضي)" سبتمبر(في أيلول 

  ".عربدة نتانياهو االستعمارية والتراجعات في موقف واشنطن
  2/11/2009الحياة، 

  
  مرجعية تحمي القضيةالفصائل تستعد إلعالن: "القيادة العامة "مسؤول اإلعالم في .14

 القيادة العامة، إن تحالف القوى الفلسطينية       -" الجبهة الشعبية "قال أنور رجا مسؤول اإلعالم في       : دمشق
إلعالن مرجعية فلسطينية جامعة؛ إلنقاذ القضية الفلسطينية مما آلت إليه مـن تـرد              "يبذل جهودا كبيرةً    

  .د قوله، على ح"ويأسٍ وإحباط، وحماية ظهر المقاومة
أن خطوة اإلعالن عن المرجعية الفلـسطينية       ) 11-1(وأوضح رجا في تصريحات صحفية مساء األحد        

  ".ثمرة طبيعية لحالة االستفراد السياسي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية"الجديدة هي 
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ختراق التـي  نظرا لحساسية األوضاع في الساحة الفلسطينية، ولالنهيارات الكبرى، وحالة اال: "وقال رجا 
المقاطعة الـصفراء   "نشأت في هذه الساحة بسبب التنازالت وحالة التفريط المستمرة التي تقوم بها سلطة              

التي يتزعمها محمود عباس؛ فإن الوضع بات يتطلَّب إجراءات إنقاذيـةً وانتقاليـةً لحمايـة               " في رام اهللا  
  .، وفق قوله"القضية الفلسطينية ومقاومتها

كلَّ المؤشرات والمعطيات والوقائع على األرض تؤكد أن استمرار حالة المراوحـة القائمـة              "واعتبر أن   
يعني خلالً في الوزن واالتزان، ينعكس تهميشًا على أهم ثوابت قضيتنا؛ ما أدى إلى تراجع حضور هـذه               

  ".القضية عربيا وإسالميا ودوليا
  2/11/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  والجامعة العربيةا يحصل بحق الشعب الفلسطيني يستدعي تدخل األمم المتحدةم: حماس .15

 خالل اعتبر مسؤول حركة حماس أبو أحمد فضل، باسم قوى التحالف الفلسطيني،: صيدالبنان ـ 
انتصاراً للقدس واستنكاراً "االعتصام الذي نظمه اللقاء اللبناني الفلسطيني في ساحة الشهداء في صيدا 

 أن ما يحصل بحق الشعب الفلسطيني يستدعي ،"ءات الصهيونية على المسجد األقصى الشريفلالعتدا
تدخل األمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والتحرك لحماية هذا الشعب من 

لصهيونية كما استنكر المناورات األميركية ا. المغتصبين الذين يسعون إلى االستيالء على باقي بيوتهم
التي تجري على أرض فلسطين، وشدد خالل كلمته على ضرورة العمل من أجل إنجاح المصالحة 
 . الوطنية الفلسطينية ودعم خيار الجهاد والمقاومة خياراً استراتيجياً لتحقيق أهداف شعبنا للتحرير والعودة

 2/11/2009السفير، 
  

  ل التوقيع على الورقة المصريةشخصيات مستقلة تعد مقترحات للخروج من أزمة تأجي .16
أكد ياسر الوادية، ممثل الشخصيات المستقلة في المـصالحة، أن الشخـصيات المـستقلة عقـدت                : غزة

وأشار الوادية خالل اجتماع     .اجتماعات مكثفة في جميع محافظات الوطن للتأكيد على المصالحة والتوافق         
وم بصياغة مقترحات للخروج من أزمة تأجيل       عقدته شخصيات مستقلة، أمس، إلى أن هذه الشخصيات تق        

التوقيع على الورقة المصرية، موضحا أنها تجري اتصاالت من أجل ضمان عدم ضياع الجهود المبذولة               
من جانبه، أكد عبد العزيز الشقاقي، أحد الشخصيات المستقلة المـشاركة فـي              .سابقاً لتحقيق المصالحة  

   .سعى للتوصل إلى المصالحة وإعادة ترتيب البيت الداخليحوار القاهرة، أن الشخصيات المستقلة ت
 2/11/2009األيام، فلسطين، 

  
   داخل سجون حماس بغزةاألوضاع بالتقصير في مراقبة اإلنسانفتح تتهم منظمات حقوق  .17

 متهمتها بالتقـصير  اإلنسان على منظمات حقوق األحدشنت حركة فتح هجوما  :رام اهللا ـ وليد عوض 
 .ري داخل السجون التابعة لحكومة حماس في قطاع غزة من انتهاكات لحقـوق االنـسان              بمراقبة ما يج  

ان منظمات حقـوق االنـسان مقـصرة        'جمال نزال االحد    . وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح د      
واكد نزال فـي حـديث مـع االذاعـة          . 'تقصيرا فاضحا في مراقبة اوضاع المواطنين بسجون حماس       

بأن معتقلي فتح في سجون حماس بقطاع غزة يتعرضون النتهاكات جـسيمة دون ان  الفلسطينية الرسمية   
  .تحرك منظمات حقوق االنسان ساكنا على حد قوله

  2/11/2009القدس العربي، 
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   على حملة االعتقاالت ضدهم في الضفةتهقيادة حرك" صمت"نتقد ي  الجهاديادي بارز فيق .18
كة الجهاد اإلسالمي بالضفة الغربية موقف قيادة حركته في انتقد قيادي بارز في حر: القدس المحتلة

دمشق وغزة من الحملة الشرسة التي يتعرضون لها في الضفة على أيدي األجهزة األمنية التابعة للسلطة 
  .الفلسطينية

إننا في ": "قدس برس"لوكالة " أبو محمود"وقال القيادي البارز في الحركة والذي فضل تعريف نفسه باسم 
كة الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربية نتعرض لحملة شرسة طالت العشرات من كوادرنا ونشطاءنا حر

فقط لمجرد محاولتنا توزيع بيان عن ذكرى اغتيال الدكتور فتحي الشقاقي وذلك إلى جانب العشرات 
  ".اآلخرين المعتقلين من قبل

 معتقال بينهم 170ى والجدد بأنه يصل إلى وقدر عدد المعتقلين من حركة الجهاد في سجون السلطة القدام
القيادي في الحركة عبد الفتاح خزيمية من بلدة قباطية، مشيرا إلى أن بعض المعتقلين أفرج عنهم عقب 

  .عيد الفطر قبل أكثر من شهر ونصف الشهر وأعيد اعتقالهم بعد يومين بالضبط
  1/11/2009قدس برس، 

  
  متجهاً إلى الكويت لحضور مؤتمر برلماني لسبيلالزهار مر بمصر عابراً ل: البردويل .19

نفى عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، الدكتور صالح البردويل، : الكويت ـ غزة
ورئيس كتلتها البرلمانية حماس عضو المكتب السياسي ل ، أن يكون"قدس برس"في تصريحات خاصة لـ 
 باألراضي المصرية في طريقه إلى الكويت قد التقى أياً محمود الزهار الذي مر في المجلس التشريعي،

سيشرح "أن الزهار  وتابع البردويل .من المسؤولين المصريين ذوي العالقة بملف الحوار الفلسطيني
للبرلمانيين الوضع السياسي في غزة واالستغالل الذي مارسه محمود عباس في غياب عدد من نواب 

  ".االحتالل، من أجل سن الكثير من المراسيم بعيداً عن الشرعيةالتشريعي الموجودين في سجون 
وضع الحصار وآثار الحرب اإلسرائيلية على القطاع بشكل " وأوضح البردويل أن الزهار سيتطرق إلى

مر بمصر  ، مشيراً إلى أن القيادي الفلسطيني"عام، وعلى المجلس التشريعي الفلسطيني المدمر بالكامل
  .، ولم يلتق أحداً من المسؤولين المعنيين بملف المصالحة، على حد تأكيده"كعابر سبيل"

 1/11/2009قدس برس، 
  

  بتعيين أبو العينين مشرفاً عاماً في لبنان" مركزية فتح" عضواً في 13توصية من ": السفير" .20
في " حفت"لم تبت اللجنة المركزية الجديدة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني : حسين سعد ـ صور

 سر جديد للحركة أمين، تعيين أشهر المؤتمر العام للحركة قبل نحو ثالثة أعقبتاجتماعاتها الثالثة، التي 
على الساحة اللبنانية خلفا لعضو اللجنة المركزية الحالي سلطان ابو العينين، الذي انتقل الى الضفة 

ر في لبنان الذي كان يشغله السفير  بالنسبة لمنصب ممثل منظمة التحرياألمروكذلك . الغربية مؤخرا
 .  اشرف دبورباألعمالعباس زكي، ويتواله حاليا القائم 

، "الحركي"وفيما كانت االنظار متجهة نحو تعيين امين سر جديد نظرا للحاجة الملحة الى مركزية النشاط 
للحركة، الى برزت على الساحة الفتحاوية التوصية التي رفعها مؤخرا اعضاء في اللجنة المركزية 

، المتضمنة تعيين سلطان ابو العينين "ابو مازن"رئيس السلطة الفلسطينية رئيس الحركة محمود عباس 
مشرفا عاما على الحركة في لبنان، من دون ان يتعارض ذلك مع تعيين امين للسر، يكون حكما امينا 

 . لسر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
ان موضوع تعيين ابو العينين مشرفا عاما على الساحة اللبنانية قد " سفيرال"وتؤكد مصادر في الحركة لـ

ولو بشكل غير دائم، يرتبط بسلسلة من " عرينه الفتحاوي"حسم، وبالتالي فان حضوره مجددا الى 
فيما تتحدث . االنشغاالت لرئيس اللجنة المركزية محمود عباس، مؤكدة ثقتها بصدور التعيين قريبا
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باين ينم عن عدم وجود حماسة كاملة حتى االن لدى عباس لتكليف ابو العينين في هذا مصادر اخرى بت
 . الموقع

 عضوا من اصل اربعة وعشرين عضوا، 13وتقول االوساط الفتحاوية ان التوصية المذكورة رفعها 
لموافقة االمر الذي يرفع من امكانية ا. اي ما يفوق النصف زائدا واحدا. تتشكل منهم اللجنة المركزية

 . على تعيين ابو العينين الرجل االقوى فتحاويا على الساحة اللبنانية وتشعباتها
وبخصوص موقع امانة سر الحركة ومنظمة التحرير في لبنان، الشاغر منذ انتخاب اللجنة المركزية 

نصب، للحركة منذ منتصف آب المنصرم؛ تتحدث المصادر عينها عن عدد من االسماء المتداولة لهذا الم
. وفي مقدمها فتحي ابو العردات احد الوجوه الفتحاوية المعروفة، والمقرب من رئاسة السلطة الفلسطينية

اضافة الى تداول . ومنظمة التحرير" فتح"وهو يشغل حاليا مسؤولية االتحادات الشعبية واللجنة المالية في 
ل اسم امين سر الحركة في بيروت خالد كذلك يتم تداو. اسم الحاج رفعت شناعة الذي يحبذه ابو العينين

 . عارف
وتلفت المصادر عينها الى ان الفراغ الحاصل في موقع امانة السر، شكل نوعا من الالمركزية في المهام 

القوات العسكرية الذي يتواله اديب الحصان في " مسير عام"التنظيمية في المناطق، على عكس وجود 
 . ينية في لبنانجميع المخيمات والتجمعات الفلسط

  2/11/2009السفير، 
  

  وفاة القيادي في حركة فتح صخر حبش .21
توفي أمس عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، مسؤول مكتب الدراسات الفكرية : )وكاالت(

نبأ " وفا"وأعلنت وكالة األنباء الفلسطينية .  عاما70ًعن عمر يناهز ) أبو نزار(للحركة صخر حبش 
وقال مصدر فلسطيني إن حبش كان يعاني من أمراض عدة، وكان قد أصيب بجلطة . أمسالوفاة صباح 

  . 2005دماغية في عام 
  2/11/2009الخليج، 

  
   شروط مسبقةمن دوننتنياهو يدعو الفلسطينيين إلى مفاوضات  .22

ته عا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومد:  أسعد تلحمي–الناصرة 
وأضاف أن  واستئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة،» العودة إلى الصواب« أمس الفلسطينيين

وقمنا بخطوات لم «،  اإلسرائيلية- إسرائيل تبذل جهوداً مكثفة إلتاحة استئناف المفاوضات الفلسطينية
ستئناف تكن من قبل، مثل إزالة حواجز ونقاط تفتيش، لكن بينما نتخذ نحن خطوات في اتجاه ا

  . »المفاوضات، فإننا نصطدم بوضع شروط مسبقة من الجانب الفلسطيني لم يسبق لهم أن وضعوا مثلها
نحن ملتزمون ... مهم جداً لنا، لكنه مهم بالمقدار ذاته للفلسطينيين «وقال إن استئناف هذه المفاوضات 

نلقى موقفاً مماثال من الفلسطينيين بالسالم ومستعدون للبدء في المفاوضات السياسية فوراً، ونأمل في أن 
. » عاما16وأن يزيلوا الشروط المسبقة التي وضعوها الستئناف المفاوضات، والتي لم يضعوا مثلها منذ 

وأعلن انه اتفق مع كلينتون على بقاء الموفد األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل في 
  .هوة بين مواقف إسرائيل والسلطة الفلسطينيةالمنطقة يوماً إضافياً في محاولة لتضييق ال

من جهته، اعتبر نتنياهو قراره عدم إنشاء مستوطنات جديدة ومصادرة أراض فلسطينية جديدة لالستيطان 
سيأخذ باالعتبار حاجات » لجم البناء في المستوطنات«، لكنه أضاف أن »تنازالً غير مسبوق«

طبيعية، في إشارة إلى البناء للتجاوب مع التكاثر الطبيعي في المستوطنين ليتمكنوا من مزاولة حياتهم ال
الشروط «، معتبراً أن »الشروط ال تعود بالفائدة على السالم والمفاوضات«وتابع أن . المستوطنات

وأضاف أن . »تغييراً في السياسات، ونأمل في أن يعيدوا تغييرها«المسبقة التي يطرحها الفلسطينيون 
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 أن إسرائيل تريد التقدم على إلى، مشيراً »توصل إلى اتفاق هو البدء بالمفاوضاتالطريق الوحيد لل«
ونحن مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات «مسارين، في المسار الفلسطيني وفي المسار اإلقليمي، 

  .وكرر شروطه لحل الدولتين، وفي مقدمها اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية. »فوراً
  2/11/2009اة، الحي

  
  ال يوجد ما نتحدث عنه مع الفلسطينيين اال بعد ان يتنازلوا عن تقرير غولدستون: ليبرمان .23

ابدى وزير الخارجية االسرائيلي، افيغدور ليبرمان، مواقف متشددة، وقـال           : زهير اندراوس  -الناصرة  
ين، معتبرا ان مطالـب رئـيس       خالل لقائه مع كلينتون انه ال يوجد ما تتحدث اسرائيل عنه مع الفلسطيني            

ال يعقل  : وقال ليبرمان . السلطة الفلسطينية محمود عباس هي شروط مسبقة غير مقبولة من قبل اسرائيل           
اذا كان االمر على هذا النحو اسرائيل ايـضا لـديها           . ان يضع الفلسطينيون شروطا مسبقة للمفاوضات     

 البناء فـي المـستوطنات يهـدف الـى المـس            شروط مسبقة، وزاد قائال ان مطلب الفلسطينيين تجميد       
  .بالمفاوضات

واضاف ليبرمان انه نصح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بارجاء المفاوضات الى ان يسحب الفلسطينيون              
طالما ال يقوم الفلسطينيون بسحب الدعوى ضد اسرائيل فـي          : وتابع. مطالبهم المتعلقة بتقرير غولدستون   

  .قرير غولدستون، ال جدوى، وال يوجد ما نتحدث عنه معهممحكمة الهاي المتعلقة بت
وتابع وزير الخارجية االسرائيلي قائال ان السلطة الفلسطينية لم تطرح فـي الـسابق شـروطا مـسبقة                  
للمفاوضات، ال مع حكومة باراك وال حكومة شارون وال حكومة اولمرت، واجروا مفاوضات في ظـل                

اوضح ان شروطهم المسبقة ترمي الى افشال المفاوضات، على حـد           و. استمرار البناء في المستوطنات   
  .قوله

  2/11/2009القدس العربي، 
  

  عدم وجود مفاوضات يشجع حماس والجهات الداعمة للتطرف: باراك .24
إنه خالل لقائه وزيرة الخارجية اإلمريكة كلينتون  وزير الدفاع إيهود باراك، قال :  كفاح زبون-رام اهللا

لدولتين، معبترا أن عدم وجود مفاوضات من شأنه أن يشجع حماس والجهات الداعمة يجب تطبيق حل ا
  .للتطرف

  2/11/2009الشرق األوسط، 
 

  النيابة اإلسرائيلية تعد الئحة اتهام ضد النائب بركة لمناهضته لالحتالل .25
ـ             :الناصرة ة للـسالم    أبلغ رئيس الكنيست رؤوفين رفلين، النائب محمد بركة، رئيس الجبهـة الديمقراطي

والمساواة أمس قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، تقديم الئحة اتهام ضد النائب بركة، على               
خلفية مشاركته في أربع مظاهرات تصدى فيها لجنود االحتالل وأفراد الشرطة الذين اعتدوا فيها علـى                

  .المتظاهرين
إن الئحة االتهام المفبركة تتعلـق بنـشاط        " بركة،   وفي تعقيبه على قرار تقديم الئحة االتهام، قال النائب        

سياسية ومشاركة في مظاهرات، وهي من أسس العمل السياسي، وحتى أن الحصانة البرلمانية تضمنها،              
في أربع حوادث مختلفة من حيث المكان والزمـان، لتـضخيم   " تهم"إال أن المستشار القضائي قرر جمع      

هذا إن دّل على شيء دّل على الدوافع السياسية، التي تسير كل عمـل              الئحة االتهام وتقديمها للمحكمة، و    
وأعلن النائب بركة أنه لن يستخدم الحصانة البرلمانية         ".النيابة ومواقفها العنصرية ضد جماهيرنا العربية     
  .وإنما سيتوجه إلى المحكمة لمواجهة التهم ونسفها

  2/11/2009الغد، األردن، 
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  "إسرائيل"ه من التحول في موقف اإلدارة األميركية تجاه ايالون يعرب على ارتياح .26

اعرب نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون عن ارتياحه لهذا التحـول بعـد ان كانـت                 : القدس
  .االدارة االميركية تطالب حتى اآلن اسرائيل بتجميد كامل لالستيطان قبل البدء في مفاوضات السالم

الدليل ثابت على ان الواليات المتحدة هي افضل اصدقائنا وان تمسك اسرائيل             "وصرح لالذاعة العامة ان   
 ".الحازم بمواقفها يأتي بثماره

 2/11/2009األيام، فلسطين، 
  

   بسبب المشروع النووي اإليرانيخالفات بين نتنياهو وباراك": يديعوت" .27
 أمس، عن خالف ظهر أخيرا اإلسرائيلية) يديعوت أحرونوت(كشفت صحيفة :  عبد القادر فارس- غزة

بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك بسبب دعم نتنياهو للمشروع 
وقال باراك إن . النووي الذي تقدمت به الدول الست الكبرى إليران في حين عارض باراك المشروع

آخر مع إضفاء الشرعية على برنامجها هذه الصفقة ستعطي البرنامج النووي اإليراني مهلة لعام 
  .لتخصيب اليورانيوم، إذ إن تخصيب اليورانيوم من جانب إيران يجب أن يتوقف تماما

  2/11/2009عكاظ، 
  

  تستعد لمواجهة انتفاضة جديدة" إسرائيل"و... رصاصات إيغال أمير لم تقتل رابين .28
د ، ان إيغال أمير لم يكن السبب في قتل          ذكر موقع يهود فرنسا القريب من الليكو      :  نضال حمادة  -باريس

) بـار إيـران   (الذي يدرس في جامعـة      ) أريه زارتسكسي (ونقل الموقع عن البروفسور      . إسحاق رابين 
والذي يرأس لجنة تحقيق مستقلة تقوم بالتحقيق في قضية اغتيال رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي الـسابق                 

وقـال  . الطالب في مدارس الدين اليهوديـة     ) غال أمير اي(إسحاق رابين ، ان األخير لم يقتل برصاصات         
الموقع أن البروفسور آريه أعرب عن خشيته على حياة إيغال أمير في السجن معربا عـن اعتقـاده أن                   

  . هناك جهة تريد قتله وهو داخل سجنه
) اروت شـيفا (وأوضح الموقع المذكور ان أريه كانت تتحدث في هذا الموضـوع علـى أثيـر إذاعـة            

أن اللجنـة   ) زارتـسكي (رائيلية ، وأورد الموقع المختص بأخبار اليهود في فرنسا والعالم عن لسان             اإلس
  .التي ترأسها توصلت إلى نتيجة مؤكدة مفادها ان إسحاق رابين لم يقتل برصاصات إيغال أمير

تفاضـة  من ناحية أخرى، تتناقل أوساط يهودية فرنسية أخبارا مفادها ان إسـرائيل تـستعد لمواجهـة ان                
وحسب ما تتناقله أوساط فرنسية ذات عالقة بـاليهود فـي           . فلسطينية جديدة خالل األشهر القليلة المقبلة     

  .فرنسا فإن اإلسرائيليين مقتنعون ان هناك انتفاضة فلسطينية قادمة يتم التحضير لها بعناية فائقة
  2/11/2009الدستور، 

     
   ألف مستوطن ٤٥س تضم  القدفي لبناء مستوطنة جديدة إسرائيليمخطط  .29

 اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان عن خطط للدفع قدماً لبنـاء مـستوطنة جديـدة فـوق              "بتسيلم"كشفت منظمة   
  .، وبالتحديد فى قرية الولجة١٩٦٧األراضى التى تم ضمها إلى مدينة القدس المحتلة عام 

لقدس الشرقية تقف وراء    وذكر موقع المنظمة أن شخصيات وجهات قريبة من جمعيات المستوطنين فى ا           
 جمعيـة عطيـرت     فـي  كان مسؤوالً عن شراء الممتلكات       الذيتلك الخطط، من بينهم مئير دافيدسون،       

 "جفعـات ياعيـل   "كوهنيم، مشيراً إلى أنه من المقرر بناء المستوطنة الجديدة التى من المتوقع أن تسمى               
ة داخل مساحة البناء بالقرية شرق مسار       جنوب غرب القدس المحتلة، فوق أراضى قرية الولجة الفلسطيني        

  .الجدار الفاصل المخطط لهذه المنطقة
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 ألف مستوطن، وهو ما يعنى      ٤٥ ألف شقة لصالح     ١٤وأوضحت المنظمة أن الخطة تتضمن بناء حوالى        
  . مصادرة المزيد من األراضى الفلسطينية وهدم منازل فلسطينية

 المستوطنة تعتبر انتهاكا للقانون اإلنسانى الـدولى، الـذى          وحذرت المنظمة اإلسرائيلية من أن إقامة تلك      
يحظر على الدولة المحتلة نقل سكانها إلى المنطقة المحتلة، وإجراء تغييرات ثابتة فيها ومن ثم فإن إقامة                 
المستوطنات واستمرارها وتوسيعها يعد انتهاكاً متواصالً لحقوق الفلسطينيين ومن بينه حق التملك، وحق             

حركة والتنقل، وحق مستوى حياة الئق، والحق فى المياه والصحة، فـضالً عـن حـق تقريـر                  حرية ال 
  .المصير

 بواسطة سكان من قريـة الولجـة        ١٩٨٤يذكر أن قرية الولجة جنوب غرب القدس كانت قد أقيمت عام            
ان القريـة   ويبلغ تعداد سك  .  الزراعية التى كانت تابعة للقرية األصلية      األراضي أقيمت على    التياألصلية  

، ١٩٦٧ الزراعية التابعة لها إلى القدس المحتلة عام         األراضي ألفى نسمة، وقد تم ضم معظم        حوالياآلن  
  .  المنطقة الواقعة خارج حدود البلديةفيفيما بقى جزء كبير من بيوت القرية 

يعتبـرون   تم ضمها إلى القدس على بطاقات الهوية اإلسـرائيلية، وهـم             التيولم يحصل سكان المنطقة     
 فى بيوتهم ويعانون من أشكال مختلفة من التنكيل من قبل السلطات اإلسرائيلية،             "مواطنين غير قانونيين  "

  . خاصة فيما يتعلق بالمصادقات على البناء
2/11/2009، المصري اليوم  

  
  في رفح داخل نفقين وإصابة سبعة آخرين وفاة فلسطينيين اثنين .30

ني وأصيب آخران بجروح أمس داخل نفق أرضي للتهريب على قتل عامل فلسطي :)وكاالت( –غزة 
الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، في وقت أعلنت السلطات المصرية عن توقيف ثالثة صبية 

  .فلسطينيين بعد ظهر السبت أثناء تسللهم إلى أراضيها وتدمير نفق على الحدود في رفح المصرية
 آخرون في احد االنفاق الحدودية بين 5 مصرعه وأصيب  آخروفي حادث منفصل لقي عامل فلسطيني

  . القطاع ومصر
2/11/2009الخليج،   

  
  إحباط تسلل مستوطن مسلح إلى باحة المسجد األقصى .31

أحبط حراس المسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة فجر أمس محاولة تسلل مستوطن متطرف مسلح، 
وتمكن الحراس من اعتقال المتسلل . ء تأديتهم صالة الفجروحالوا دون ارتكابه مجزرة بحق المصلين أثنا

  .وأوسعوه ضرباً، قبل أن يسلموه إلى رجال شرطة إسرائيليين
وأعرب حراس عن اعتقادهم بأن المستوطن كان سيرتكب مجزرة كبيرة في األقصى على غرار مجزرة 

قسيم المسجد إلى قسمين، الحرم اإلبراهيمي قبل سنوات طويلة التي أفضت في نهاية المطاف إلى ت
أحدهما للمسلمين والثاني لليهود، ثم الحقاً وضع اليد عليه تمهيداً لهدمه وبناء الهيكل المزعوم فوق 

  .أنقاضه
تر، وفور انتشار الخبر، تداعت أعداد كبيرة من سكان أحياء المدينة المقدسة القريبة من المسجد وساد التو

مؤسسة األقصى للوقف "وحذرت . فيما عمدت الشرطة اإلسرائيلية إلى التكتم على النبأ والتقليل من شأنه
محاولة جماعات صهيونية استهداف المسجد األقصى المبارك والمصلين " في بيان أمس من "والتراث

اً في ظل الهجمة قد يقع من اعتداء على المسجد، خصوص"وحملت سلطات االحتالل مسؤولية ما . "فيه
  ."األخيرة، والتحريض على األقصى والمصلين فيه والناشطين في نصرته

2/11/2009الحياة،   
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  48إصابة خمس فلسطينيات اثر هدم منزل في الـ .32
أصيبت خمس نساء من قرية مصمص العربية في منطقة المثلث داخل فلسطين المحتلة عام : )يو بي آي(

على خلفية هدم مبنى " اإلسرائيلي"مواطنين العرب وشرطة االحتالل  بجروح خالل مواجهات بين ال48
  .بادعاء بنائه بصورة غير قانونية

2/11/2009الخليج،   
  

   معبر رفح استثنائيا لسفر المرضى والطالب من غزةتفتحمصر  .33
 السلطات المصرية يوم امس معبر رفح البري الفاصل بين اراضـيها مـع               فتحت : اشرف الهور  -ة  غز

وبموجـب  .قطاع غزة بشكل استثنائي، لسفر الطلبة والمرضى واصحاب االقامات فـي الخـارج            جنوب  
عملية الفتح سيسمح بعبور المسافرين الفلسطينيين في كال االتجاهين سواء كانوا قادمين او مغادرين الى               

  .ستثنائي واعلنت مصادر مصرية من قبل انه سيسمح بفتح معبر رفح لمدة ثالثة ايام، بشكل ا،قطاع غزة
2/11/2009القدس العربي،   

  
  لدوره في تغطية الحرب األخيرة" مارتن ادلر"صحفي من غزة يحصل على جائزة  .34

المتخصصة في تغطية الحروب، عن " مارتن أدلر"فاز إعالمي فلسطيني من قطاع غزة بجائزة  :غزة
البريطانية، " بي سيبي "تغطيته للحرب األخيرة على قطاع غزة إلى جانب صحفيين آخرين من قناة 

  .األمريكية" سي إن إن"و
وتم ترشيح الصحفي أشرف المشهراوي لنيل الجائز األشهر عالمياً في مجال قصص الحروب من قبل 

من أشهر " مارتن ادلر"وتعتبر جائز  القناة البريطانية الرابعة التي كان يعمل لصالحها خالل الحرب؛
لحرب، تمنحها لجنة لوري بك ومقرها العاصمة البريطانية الجوائز العالمية المتخصصة في تغطية ا

  . لندن، وتختص اللجنة في تكريم الصحفيين الذين كان لهم دور فعال في نقل قصص إخبارية مميزة
1/11/2009قدس برس،   

  
 تفجير يستهدف مقهى في غزة دون إصابات .35

 قنبلة في أحد مقاهي اإلنترنت في ذكرت مصادر أمنية فلسطينية في غزة أن مجهولين قاموا بتفجير :غزة
وقالت المصادر إن االنفجار لم يسفر عن أي إصابات في حين أدى . شارع الثالثيني وسط مدينة غزة

  .إلى أضرار طفيفة
2/11/2009الشرق األوسط،   

  
   363ارتفاع ضحايا الحصار إلى  .36

رائيلي المفروض علـى    في بيان صحفي، أمس، أن عدد شهداء الحصار اإلس         الصحة    وزارة  قالت :غزة
  .فلسطيني شمال القطاع ضحية بوفاة 363قطاع غزة منذ ثالثة أعوام ارتفع الى 

2/11/2009صحيفة فلسطين،   
  

   إلى غزة يرسل بعثة طبيةالهالل األحمر اإلماراتي  .37
وصلت إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح أمس بعثة الهالل األحمر  : محمد أبوعيطة-القاهرة 

التي تستهدف إقامة المخيم الطبي إلجراء العمليات الجراحية لعالج مرضى الصم واألذن اإلماراتي و
   .والجيوب إلى جانب توزيع كميات من المساعدات الطبية المقدمة من الشعب اإلماراتي ألهل قطاع غزة

2/11/2009الخليج،   
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   نهر األردنبتلويث مياه" إسرائيل"اتهام أردني لـ .38

حزب جبهة العمل اإلسالمي، أكبر األحزاب السياسية في  أن عمان من 1/11/2009قدس برس، ذكرت 
األردن، قال إن إسرائيل تقوم بعمليات ضخ للمياه العادمة القادمة من المستوطنات داخل نهر األردن، 

 .األمر الذي يتسبب في إتالف المحاصيل الزراعية األردنية
هيئة (المركز الوطني لحقوق اإلنسان  أن )آي بي يو( نقال عن وكالة 2/11/2009الخليج، وأضافت 

فضح "في بيان نشر على موقعه اإللكتروني، المنظمات الدولية الحقوقية واإلنسانية حث ) ممولة حكومياً
واتهم ". السياسات اإلسرائيلية التي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من الماء كوسيلة للتطهير العرقي

 مياه نهر األردن وتلويث مجراه بتحويله إلى مصرف صحي يتم التخلص فيه باستنزاف" إسرائيل"المركز 
وكان تقرير لمنظمة العفو . من مخلفات برك األسماك والمياه العادمة للمستوطنات في األراضي المحتلة

  .بحرمان الفلسطينيين من المياه" إسرائيل"الدولية صدر األسبوع الماضي اتهم 
  

 ينظم يعتصم استنكارا لالعتداءات على األقصى" لفلسطينياللقاء اللبناني ا: "صيدا .39
انتصاراً للقدس «بعنوان في ساحة الشهداء في صيدا اعتصاما نظم اللقاء اللبناني الفلسطيني : صيدا

بمشاركة شعبية واسعة لبنانية » واستنكاراً لالعتداءات الصهيونية على المسجد األقصى الشريف
  . ب اللبنانية والفصائل الفلسطينيةوفلسطينية وممثلين عن األحزا

تحدث في االعتصام كل من رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد ورئيس بلدية صيدا عبد و
الرحمن البزري وممثل حركة حماس في مخيمات صيدا والجنوب ابو احمد فضل وممثل منظمة التحرير 

  . الفلسطينية صالح اليوسف
 الموجودة في قصور الحكام تلعب دور المتواطئ مع المشروع األميركي وأكد سعد أن المنظومة العربية

الصهيوني بفرض سياسة التجويع وإثارة النزاعات والصراعات الطائفية والمذهبية بين أبناء األمة 
العربية الواحدة، معتبراً أن لبنان له نصيب من هذه المنظومة العربية المتمثلة بالذين يعملون لتفجير 

وأكد سعد أن المشروع الصهيوني المدعوم أميركياً يهدف . ألهلية في بالدنا عبر إثارة النعراتالحروب ا
 . إلى تصفية القضية الفلسطينية

واستنكر البزري ما يتعرض له األقصى من محاوالت من قبل العدو الصهيوني إللغاء معالمه الدينية 
بية واإلسالمية بالتحرك من أجل إحداث التغيير واالسالمية وما تبقى من عروبته، مطالباً الشعوب العر

في معادلة الصراع العربي االسرائيلي في ظل عجز األنظمة العربية، داعياً جميع الفصائل الفلسطينية 
إلى توحيد جهودها إلنجاح الحوار الوطني الفلسطيني تحت سقف أحقية الشعوب في الدفاع عن نفسها 

  . وحق المقاومة
 2/11/2009السفير، 

  
 امريكية" ضمانات"الموقف الفلسطيني من المفاوضات وتأمل في " تتفهم"مصر : ابو الغيط
عقد الرئيس المصري حسني مبارك، والعاهل األردني عبد :  سوسن أبو حسين، صالح متولي-القاهرة 

 اهللا الثاني جلسة مباحثات ثنائية في القاهرة أمس، بحثا خاللها األوضاع في المنطقة، وتطورات
 .االتصاالت والتحركات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بشكل خاص

وصرح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بأن مباحثات القمة المصرية األردنية جاءت تركزت حول 
الوضع في المنطقة بصفة عامة، والمسألة الفلسطينية بوجه خاص، وكيفية تجاوز العقبات التي تتعرض 

إن : "ل أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره األردني ناصر جودةوقا. لها العملية السياسية
جهود السالم تتعرض لمشكلة حقيقية، تعود أساسا إلى تصميم الجانب اإلسرائيلي على عدم االلتزام بخطة 
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من غير المنطقي أو : "، وأضاف معلقا"خريطة الطريق التي تطالب بالوقف الكامل لعمليات االستيطان
 المضي في مفاوضات مع استمرار االستيطان، وبخاصة في القدس الشرقية، ومن هنا فإن مصر المقبول

تتفهم الرؤية الفلسطينية في هذا الخصوص، ونأمل أن يحصل الجانب الفلسطيني على ضمانات في ضوء 
 والقدس ما تحدث به الرئيس األميركي باراك أوباما أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة حول االستيطان

 ".الشرقية وجهود السالم بصفة عامة واالنسحاب من األراضي المحتلة وإنهاء هذا االحتالل
ومن جانبه أكد وزير الخارجية األردني ناصر جودة اتفاق بالده مع مصر فيما يخص األوضاع 

 ".فرصة تحقيق السالم ال تزال موجودة"الفلسطينية، لكنه شدد على أن 
  2/11/2009الشرق األوسط، 

  
  المؤتمر اإلسالمي تطالب مجلس األمن باجتماع عاجل لمناقشة أوضاع القدسمنظمة  .40

طالبت منظمة المؤتمر اإلسالمي، أمس، أعضاءها الممثلين في مجلس األمن :  عبداهللا الزبيدي-جدة 
وروسيا، بصفتها عضواً مراقباً في المنظمة، بالتحرك في مجلس األمن لعقد اجتماع طارئ للبحث في 

المسجد األقصى يشكّل خطاً أحمر ال "اإلجراءات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، محذرة من أن 
والمساس به ستكون له تداعيات خطيرة جداً في العالم اإلسالمي، وسيكون من شأن ... يحتمل أي تساهل

  ". دوليينذلك زعزعة االستقرار في المنطقة ونتائج ال تُحمد عقباها على األمن والسلم ال
الدعم "وشددت اللجنة التنفيذية للمنظمة بعد اجتماع طارئ على المستوى الوزاري في جدة أمس، على 

، بما فيها 1967الثابت لموقف السلطة الفلسطينية المتمسك بحق السيادة على األراضي المحتلة العام 
دس عاصمة دولة فلسطين القدس الشريف، وجميع األماكن المقدسة المسيحية واإلسالمية، وأن الق

  ". أي محاوالت لالنتقاص من حق السيادة الفلسطينية على القدس«، رافضين »المستقلة
بإحياء اللجنة الدولية لإلشراف والرقابة لمنع االستيطان في "وطالب الوزراء في بيان مجلس األمن 

بير إسرائيل وإجراءاتها الرامية تدا"، محذرين من أن "446القدس واألراضي العربية المحتلة طبقاً للقرار 
إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والعمراني والتراثي والحضاري لمدينة القدس تشكّل انتهاكاً 

  ". لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق واألعراف الدولية
لي في القدس للبحث في انتهاكات إسرائيل للقانون الدو"ودعا البيان إلى عقد جلسة عاجلة للمجلس 

واعتداءاتها ضد المقدسات، وحض المجتمع الدولي على التنبه إلى خطورة انتهاكات إسرائيل وضرورة 
حملها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومنعها من إجراء أي تغيير جغرافي أو عمراني أو سكاني 

ين وعمليات التطهير العرقي في مدينة القدس، ورفع الحصار عنها، والتوقف عن هدم منازل الفلسطيني
  ". ضدهم

استصدار قرار من "، العمل على "يونيسكو"وناشد الدول األعضاء في المجلس التنفيذي والمؤتمر العام لـ
المنظمة لوقف اإلجراءات التي تقوم بها دولة االحتالل سعياً إلى تغيير الطابع الثقافي لمدينة القدس 

واتخذ الوزراء قراراً ". في ذلك الحفريات وسرقة آثار المدينة المقدسةومعالمها التاريخية والحضارية بما 
لجنة فنية من الدول األعضاء والبنك اإلسالمي للتنمية، بالتنسيق مع فلسطين وبمشاركة "بتشكيل 

المؤسسات الفلسطينية في القدس، تكلف درس الوضع الحالي للقطاعات الحيوية في المدينة، ودعوة الدول 
لى المساهمة العاجلة في صندوق القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف في تمويل المشاريع األعضاء إ

الخاصة بالمحافظة على القدس ودعم صمود أهلها والحفاظ على طابعها التاريخي العربي واإلسالمي 
  ". حماية لها من الممارسات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويدها

التعاون مع العالم اإلسالمي لوضع حد للمحنة التي تمر " الشرقية على وحض البيان الفاتيكان والكنائس
، كما رحب بقرار مجلس حقوق اإلنسان تبني تقرير القاضي ريتشارد غولدستون عن "بها مدينة القدس

العدوان اإلسرائيلي على غزة، مطالباً مجموعة سفراء دول المنظمة في نيويورك بالعمل والتنسيق مع 
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ربية ومجموعة دول عدم االنحياز من أجل وضع آلية فعالة لتنفيذ قرار مجلس حقوق المجموعة الع
  .اإلنسان

  2/11/2009الحياة، 
  

  وتحدي المجتمع الدولي" إسرائيل"االنقسام الفلسطيني زاد في غطرسة : السعودية .41
مساندة الشعب دعت المملكة العربية السعودية الدول اإلسالمية إلى :  فهيم الحامد، نصير الحربي-جدة 

الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية السافرة ضد المسجد األقصى ومدينة 
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس وفد المملكة الدكتور نزار عبيد مدني في . القدس الشريف

ؤتمر اإلسالمي في جدة أمس، وحث اجتماع وزراء خارجية الدول اإلسالمية الطارئ في مقر منظمة الم
وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس وفد المملكة الدكتور نزار عبيد مدني في اجتماع وزراء خارجية 
الدول اإلسالمية الطارئ في مقر منظمة المؤتمر اإلسالمي في جدة أمس، الفصائل الفلسطينية كافة على 

ينية، موضحا أن المملكة حرصت على بذل الجهد المتواصل نبذ الفرقة وتحقيق الوئام والمصالحة الفلسط
لرأب الصدع الذي اعترى الساحة الفلسطينية؛ إيمانا بوحدة الصف الفلسطيني باعتباره الطريق األجدى 

وغطرستها " إسرائيل"مشيرا إلى أن االنقسام الفلسطيني زاد في إمعان . لمواجهة التعنت اإلسرائيلي
 . الدولي في التنكيل بالشعب الفلسطينيوتحديها إلرادة المجتمع

  2/11/2009عكاظ، 
  

  المتحدث باسم اإلخوان في البرلمان المصري يطالب بإعادة التحقيق في اغتيال أبو زهري .42
طالب الدكتور حمدي حسن، المتحدث الرسمي باسم الكتلة النيابية لإلخوان المسلمين : أحمد عثمان فارس

ي حادث اغتيال يوسف أبو زهري شقيق سامي أبو زهري، المتحدث بمجلس الشعب، بإعادة التحقيق ف
ودعا النائب، في سؤال برلماني عاجل . باسم حركة المقاومة اإلسالمية حماس، في السجون المصرية

موجه للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية، إلى فتح الملفات المسكوت 
السياسيين والمواطنين األبرياء نتيجة التعذيب داخل السجون والمعتقالت عنها في اغتيال النشطاء 

وقال إن استشهاد أبو زهري يعيد إلى األذهان ملف استشهاد المهندس أكرم زهيري داخل . المصرية
  . سجن أبو زعبل

  2/11/2009صحيفة المصريون، 
 

  رار االستيطاندعمها للموقف الفلسطيني الرافض الستمتؤكد جامعة الدول العربية  .43
أكدت جامعة الدول العربية دعمها للموقف الفلسطيني الرافض الستمرار :  وكاالت-القاهرة، غزة 

األمين العام للجامعة العربية "وقال رئيس مكتب األمين العام للجامعة السفير هشام يوسف إن . االستيطان
ة مبادرة السالم العربية لبحث عمرو موسى يقوم حاليا بإجراء مشاورات لتحديد موعد انعقاد لجن

سيتم تحديد موعد اللجنة خالل أيام في ضوء مشاورات "، موضحا أنه "التطورات المتعلقة بعملية التسوية
 دولة هي مصر والسعودية 13األمين العام للجامعة مع الدول األعضاء في لجنة المبادرة التي تضم 

 وتونس واألردن والجزائر وليبيا وفلسطين إضافة وسوريا والبحرين وقطر واليمن والسودان والمغرب
  ".إلى األمين العام للجامعة العربية

  2/11/2009الخليج، 
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  دولة شاذة" إسرائيل"مسؤول بالجامعة العربية يقترح اعتبار  .44
اقترح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير : القاهرة

في حال توقف عملية التسوية نهائيا على أنها دولة " إسرائيل"حمد صبيح أن يتعامل الجانب العربي مع م
ودعا . شاذة تنتهك القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة كي يتم إلزامها للعودة إلى مائدة المفاوضات

 التسوية نهائيا في ظل التفكير في بدائل في حال توقف عملية"صبيح، في تصريحات صحافية أمس، إلى 
نتنياهو يتالعب "، وقال إن "والسلطة الفلسطينية والمواقف األمريكية األخيرة" إسرائيل"الفجوات بين 

نتنياهو يغير شروطه كل يوم "وأوضح أن ". باأللفاظ ويستعمل خداع الكلمة في الهروب من االلتزامات
كل "، مؤكدا أن "م مقابل االعتراف بالدولة اليهوديةمن سالم مقابل اقتصاد إلى سالم مقابل أمن واآلن سال

  ".كافة هذه الشروط"، معربا عن رفضه "تلك الشروط تدمر عملية التسوية وتمنع قيام دولة فلسطينية
  2/11/2009الخليج، 

  
  ال يمكن للراعي أن يفعل شيئاً إن لم يكن هناك شريك للسالم: األسد .45

بشار األسد في تصريحات بثتها وكالة األنباء السورية الرسمية اعتبر الرئيس السوري :  وكاالت-دمشق 
أمس، أن راعي مفاوضات السالم، في إشارة إلى الواليات المتحدة، ال يمكنه فعل شيء في ظل ) سانا(

ونقلت الوكالة عن األسد . غياب شريك للسالم، فيما اتهمه وزير خارجية الكيان بعدم الجدية في التسوية
ومة اإلسرائيلية الموجودة حالياً ال تريد السالم لذلك ال يمكن للراعي أن يفعل شيئاً، وال إن الحك"قوله 

مطالبة سوريا باألرض هي "، مؤكدا أن "نستطيع لوم اآلخرين إذا كان الطرف اإلسرائيلي ال يريد سالماً
ال نستطيع "سد األمريكية قال األ-وحول مستقبل العالقات السورية". مطالبة بالحقوق وليست شروطاً

تغيير في المقاربة "، معتبراً أن ما حصل حتى اآلن هو "افتراض مستقبل هذه العالقات بالمعنى الواسع
حصلت خطوات محدودة جدا في "وأشار إلى انه ". واستبدال لغة اإلمالءات بلغة الحوار وهذه نقطة جيدة

  ".ت في هذا المجالالعالقات الثنائية ومن الصعب القول إن هناك خطوات كبيرة قطع
  2/11/2009الخليج، 

  
  للمشاركة فيه بناء على طلب أوروبي" إسرائيل"معرض بغداد لم يعد يشترط مقاطعة  .46

ألغى العراق بنداً ينص على ضرورة أن تقاطع الشركات األجنبية المشاركة في :  أ ف ب-بغداد 
 على السفارات والمنظمات ، وفق رسالة وزعتها وزارة الخارجية"إسرائيل"معرض بغداد السنوي 

وقال ديبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف اسمه إن االتحاد . أكتوبر/  تشرين األول7الدولية، في 
  .مايو إلغاء هذه الفقرة شرطاً لمشاركة الدول األوروبية في المعرض/ األوروبي وضع في أيار

  2/11/2009الحياة، 
  

  رهم التحالف بين اليهود والمسلمينوزير مغربي سابق ينتقد المؤرخين اليهود إلنكا .47
أعاب وزير خارجية مغربي سابق على المؤرخين اليهود عدم اقرارهم بوجود ما :  هيام حسان-لندن 
بين المسلمين واليهود القدامى الذين عاشوا في االندلس خالل حقبة الوجود التاريخي " حلفاً تلقائياً"أسماه 

 أثناء الظروف الحرجة التي واجهها الطرفان مع انتهاء هذه للعرب فيها، حيث جرى تفعيل هذا الحلف
  . الحقبة وطردهم منها

وشمل محمد بن عيسى وزير خارجية المغرب السابق الذي يشغل حالياً منصب األمين العام لمؤسسة 
لى منتدى أصيلة بانتقاده هذا الجزء األعظم من المؤرخين اليهود واستثنى أعداداً قليلة منهم، مبرهناً ع

حقيقة وجود هذا الحلف بالمعاملة الطيبة التي حظي بها اليهود في المغرب بعد أن نزحوا اليها مع 
وقال ان اليهود أمكنهم في ذلك الوقت أن يستأنفوا حياتهم . مسلمي االندلس في أعقاب حرب االسترداد
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ظرهم في االندلس فيما بسهولة في موطنهم الجديد بأمان واطمئنان وهو مصير مختلف كليةً عما كان ينت
كما أرجع الى العرب واالندلس الفضل في . لو مكثوا فيها بعد أن استرد االسبان االندلس من العرب

  .حفظ الكثير من التراث العبراني، بما يشكل حقيقة تاريخية يصعب انكارها على حد تعبيره
  2/11/2009القدس العربي، 

 
   توصيات غولدستون وإحالته لمجلس األمن  أوروبي في الجمعية العامة ال يدعممشروع .48

سلم اإلتحاد األوربي، أمس، مندوبي الدول العربية في األمم المتحـدة مقترحـات لمـشروع               : نيويورك 
قرار، من المتوقع أن تصدره الجمعية العامة، بعد غد، بشأن تنفيذ توصيات القاضي الـدولي ريتـشارد                 

  . غولدستون حول حرب غزة األخيرة
ن المقترحات األوروبية دعماً لتوصيات غولدستون، بل تكتفي بأخذها في االعتبـار، كمـا ال               وال تتضم 

تدعو إلى إحالة تقرير غولدستون إلى مجلس األمن الدولي، بل اقتصار التداول بشأنه في مجلس حقـوق                 
  . اإلنسان في جنيف وفي الجمعية العامة

اقتراحات االتحاد األوروبي لقـرار     : دستونغول«على ورقة من خمس نقاط بعنوان       » السفير«وحصلت  
  : ، تضمنت النقاط التالية»من الجمعية العامة

) لجنة غولدسـتون  (في االعتبار تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق         ) الجمعية العامة ( تأخذ   -1
  . إلنسانوتعبر عن القلق من المزاعم الواردة بخرق القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق ا

   تدين كل استهداف للمدنيين ولمقار األمم المتحدة -2
  .  تشدد على التزام كل أطراف الصراع باحترام القانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان الدولي-3
 تؤكد على الحاجة العاجلة لضمان المحاسبة عن كل االنتهاكات لقـانون حقـوق اإلنـسان الـدولي                  -4

  . لي وذلك لردع أي انتهاكات إضافيةوالقانون اإلنساني الدو
 تحث األطراف على البدء في تحقيقات مستقلة مناسبة، تتسق مع المعايير الدوليـة، فـي المـزاعم                  -5

الخاصة بارتكاب انتهاكات خطيرة لقانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني الدولي والواردة فـي              
قوق اإلنسان تقديم تقرير عن عملها إلـى الـدورة المقبلـة            وتطلب من المفوضة العليا لح    . تقرير البعثة 

موعـد لـم يـتم      ... (لمجلس حقوق اإلنسان، وتطلب من األمين العام تقديم تقرير عن التطورات فـي              
  ). تحديده

في غضون ذلك، يصوت مجلس النواب األميركي، غداً، على قرار يدعو الرئيس األميركي باراك اوباما               
  . أي دعم أو بحث مقبل للتقرير» من دون لبس«ري كلينتون إلى أن يرفضا ووزيرة الخارجية هيال

2/11/2009السفير،     
  

        "إسرائيل"قانوني ألماني يطالب بمالحقة  .49
طالب خبير ألماني بارز في القانون الدولي منظمات حقوق اإلنـسان والمبـادرات             : خالد شمت  -برلين  

 المسؤولين اإلسرائيليين عن جرائم الحرب األخيرة فـي قطـاع           القانونية الدولية بتكثيف ضغوطها لجلب    
غزة ومقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية أو إدانتهم أمام منظمة األمم المتحدة، استنادا إلـى مـواد                 

  .2002قانون العقوبات الدولي الصادر عام 
ر نورمان بيش المهتمين بإدانة جـرائم        ودعا أستاذ القانون الدولي بالجامعات األلمانية واألوروبية الدكتو       

إسرائيل في غزة، إلى عدم إيالء أهمية للتأثير السياسي للقوى الدولية الرافضة لرفع دعوى ضد إسرائيل                
  .في المحافل الدولية
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العدوان اإلسرائيلي علي غزة من منظور      " واعتبر بيش في محاضرة ألقاها بجامعة برلين الحرة بعنوان          
الحيلولة دون مقاضاة إسرائيل دوليا على ما اقترفته بغزة، يعني أن مبادئ القـانون              "أن  " القانون الدولي 

  ".الدولي تداس باألقدام
1/11/2009نت، .الجزيرة   

  
      هولندا ترفض مالحقة مسؤول إسرائيلي   .50

 رفضت محكمة االستئناف في هولندا شكوى مقدمة ضد الرئيس السابق لجهاز األمن العـام اإلسـرائيلي               
عامي أيالون، رفعها خالد الشامي، وهو أحد الفلسطينيين ضحايا التعذيب، من قبل شـركة              ) الشين بيت (

بولر فرانكن كوبه وينغاردن القانونية الهولندية بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في غزة،              
وعلى الرغم من "ان في بيان  ومؤسسة هيكمان أند روز في بريطانيا وقال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنس          

رفض الشكوى، فإن بعض النتائج التي خلصت إليها المحكمة تشكل انتـصاراً فيمـا يتـصل بمحاكمـة                  
  ".المتهمين بممارسة التعذيب

1/11/2009نت، .الجزيرة  
 

  ؟"إسرائيل"لماذا تدافع واشنطن عن جرائم  .51
  عبداهللا األشعل.د

 التفاؤل أساسه الصورة البشعة التي رسمها سـلفه للواليـات          عندما جاء أوباما إلي السلطة أشاع جواً من       
المتحدة في العالم من ناحية، والصورة المشرقة التي بشر بها أوباما من ناحية أخري والتي تقـوم علـي            
أساس تصحيح الموقف األمريكي مع مناطق العالم وخاصة العالم اإلسالمي واإلهتمام الفـوري بتـسوية               

ئيلي وإبداء االحترام الواجب للقانون الدولي وحقوق اإلنـسان وخاصـة تـصفية             الصراع العربي اإلسرا  
ولكن الحقيقة التي تبدت بعد     . معسكر جوانتانامو الذي أصاب سمعة الواليات المتحدة األخالقية والقانونية        

فها مـن   فقد تردد أوباما في إغالق جوانتانامو، ولم تغير الواليات المتحدة موق          . ذلك هي عكس ذلك تماماً    
المحكمة الجنائية الدولية رغم أنها توظف هذه المحكمة لخدمة أغراضها، وهو الموقف المعادي المعروف              

 يوم بدء المحكمة لعملها ويسمي حرب الهاي ويعنـي أن           2002الذي صدر بشأنه قانون الكونجرس عام       
لسلطات األمريكية، كمـا    بداية عمل المحكمة هو إعالن حرب علي الواليات المتحدة بسبب كثرة جرائم ا            

فسر القانون علي أنه إعالن حرب من جانب واشنطن علي هذه المحكمة رغم مـشاركة واشـنطن فـي             
أما موقف وشنطن من قضية تغير المناخ والبروتوكوالت التي         . صياغة نظامها األساسي في مؤتمر روما     

علي نفسها بما يكفي أنها شريك في     بل إن واشنطن في عهد أوباما قد سجلت         . تعالجه فلم يتغير هو اآلخر    
 والثامن  2008ولعلنا نذكر أن محرقة غزة التي وقعت بين السابع والعشرين من ديسمبر             . جرائم إسرائيل 

 قد وقعت في األيام األخيرة من عهد الرئيس بوش ورفض الرئيس أوباما التعليـق               2009عشر من يناير    
ل أوباما موقفاً بالغ السوء يناقض تماماً ما بشرنا بـه            فسج 2009 يناير   19عليها حتي تولي السلطة في      

 2009في حملته االنتخابية وفي تصريحاته وفي خطابه الشامل في جامعة القاهرة في الرابع من يونيـو                 
صحيح أنه بادر في اليوم التالي لتوليه السلطة إلي تعيين مبعوث           . والذي كان قد خدر به العالم اإلسالمي      

ية الصراع العربي اإلسرائيلي ولكن هذا المبعوث لقي من إسرائيل ما ال يـشرف              خاص للبحث في تسو   
الواليات المتحدة في عالقاتها العربية واإلسالمية ثم قام الرئيس بوش بمباركة محرقة غزة مثلمـا قـام                 
بتهنئة أبو مازن علي نجاح األمن الفلسطيني في رام اهللا بقتل اثنين من مجاهدي حمـاس حيـث كانـت                    

وقال أوباما في تهنئته أنه سعيد بنجاح       . ائيل تطاردهما منذ سنوات فمكنت إسرائيل السلطة من قتلهما        إسر
من ناحية أخـري    . التعاون األمني بين إسرائيل وأبو مازن في مكافحة اإلرهاب الفلسطيني أي المقاومة           

 اإلسـرائيلي للواليـات     عارضت الواليات المتحدة في المحاكم الدولية كل إدانة إلسرائيل رغـم اإلذالل           
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المتحدة في فلسطين، فعارضت واشنطن إنشاء لجنة جولدستون وحاولت عرقلة عملهـا وبعـد صـدور                
تقريرها حاربت التقرير في كل موقع ومارست ضغوطا رهيبة علي أعضاء مجلس حقوق اإلنسان حتي               

يرفض فيه التقريـر ويتهمـه      ال يعتمد التقرير، ثم قام الكونجرس األمريكي بإصدار قرار بأغلبية ساحقة            
أما القدس وهي كعبة المسلمين األولي فيتم تهويدها وهدم األقصي بمباركة أمريكية            .بالتحيز ضد إسرائيل    

فإذا كان العبث األمريكي فـي      .وهذه هي رسالة السالم والمحبة التي أرسلها أوباما إلي العالم اإلسالمي            
ال ودارفور مستمراً فهل يظن أوباما أن هذه المناطق تقـع           القدس وباكستان وأفغانستان والعراق والصوم    

في أوروبا وليس في قلب العلم اإلسالمي؟ وماذا أضافت رسالته المبشرة التي أكد فيها عزمه علي فـتح                  
صفحة جديدة مع العالم اإلسالمي؟ وكيف أصابه العجز األخالقي عندما يدعم حق إسـرائيل فـي قتـل                  

  . دث في نفس الوقت عن العدل والقانون واإلنصاف في العالقات الدوليةالفلسطينيين وإبادتهم ويتح
فلماذا يشجع أوباما إسرائيل علي جرائمها ويدافع عن هذه الجرائم ويحول دون محاكمة إسرائيل وقادتها               

وهل يكفي أن نفسر ذلك في ضوء إحياء أوباما للتقليد األمريكـي المتحيـز تمامـاً                . علي هذه الجرائم؟  
يل أم أن أوباما يدرك بخبرته القانونية األكاديمية بأن محاكمة إسرائيل سوف تجر إلـي محاكمـة                 إلسرائ

الواليات المتحدة ،فالمساهمة اإلجرامية لواشنطن ربما أهم من دور الفاعل اإلسرائيلي ألنه بغير ضـمان               
ئيل مرات في إرتكاب هـذه      هذه المساندة العسكرية والمادية والحماية الدبلوماسية والقانونية لترددت إسرا        

الجرائم، بل إن أوباما يبرر سياسة االغتياالت اإلسرائيلية التي يدينها القانون الدولي كما يدافع أوباما عن                
نشاط الطائرات اإلسرائيلية بدون طيار التي تفتك بالفلسطينيين ألنه يقوم بنفس العمـل اإلجرامـي فـي                 

يش الباكستاني حتي تنهار الدولة اإلسالمية األولي في العـالم          باكستان وأفغانستان، ويمعن في توريط الج     
  . وتتولي إسرائيل اإلشراف علي قدراتها النووية وتسلمها لقمة سائغة ألعدائها

لقد أصبح واجباً أن نضم واشنطن وبعض الدول األوروبية التي ساندت محرقة غزة عسكرياً وسـاهمت                
رائيل في تقرير جولدستون ولذلك أناشد المنظمات الحقوقية في         في حملة التبريرات السياسية إلي قادة إس      

أوروبا والواليات المتحدة أن تقوم برفع دعاوي ضـد الحكومـات األلمانيـة والفرنـسية والهوالنديـة                 
كمـا يجـب أن ترفـع       . والبريطانية واإليطالية داخل هذه الدول بتهمة التواطؤ في ارتكاب هذه المحرقة          

مريكي ضد رموز اإلدارة األمريكية وأن يتم توثيق تصريحات وتعليقات القيادات           دعاوي أمام القضاء األ   
وقد يضاف إلي ذلـك     . السياسية في هذه الدول والمؤيدة لهذه االنتهاكات الخطيرة ألحكام القانون الدولي          

جرائم هذه الحكومات عندما تسترت علي إنشاء المخابرات األمريكية لسجون سـرية خدعـة للـشعوب                
روبية حتي تجري فيها عمليات التعذيب لمعتقلي جوانتانامو والملف األسود الذي قدمته لجنة التحقيق              األو

  .من البرلمان األوروبي ضد هذه الحكومات
  1/11/2009المصريون، 

  
  شرفاالستقالة هي الرد األ .52

  عبد الباري عطوان
رجة الوقاحة في رسـالتها الـى       السيدة هيالري كلينتون وزيرة الخارجية االمريكية كانت صريحة الى د         

عليكم العودة الى طاولة المفاوضات دون شروط تجميد االسـتيطان،          ': الرئيس الفلسطيني محمود عباس   
وذهبت الى ما هو ابعد من ذلك عندما اشادت بمقترحات نتنياهو حول توسـيع              . 'وفي اسرع وقت ممكن   

  .'غير مسبوقة'المستوطنات، ووصفتها بانها 
 الكالم من وزيرة خارجية الواليات المتحدة؟ االجابة بسيطة، وهي تراجع السيدة كلينتون،             ماذا يعني هذا  

بشكل مخجل عن جميع تصريحاتها السابقة، حول ضرورة تجميد االستيطان كلياً، في الـضفة الغربيـة                
س والقدس المحتلة دون اي استثناءات، كشرط للعودة الى مائدة المفاوضات، وهو موقف تشبث به رئـي               

  .السلطة الفلسطينية وجعله محور سياساته
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تصريحاتها ومواقفها السابقة فقط، بـل تبنـت مواقـف          ' لم تلحس 'نشرح اكثر ونقول ان السيدة كلينتون       
فالسيد عبـاس   . 'المنطقية'بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان بالكامل، باعتبارها المواقف          

 ونصف السنة مع حكومة اولمرت السابقة، والتوسع االستيطاني مستمر          في رأيها، تفاوض ألكثر من سنة     
  .وهذا صحيح لألسف. دون توقف

نتنياهو يعيش اآلن اسعد ايامه، ويتبادل انخاب النصر مع صقور حكومته اليمينية المتطرفة، فقد ارغـم                
تـه، نـادمين علـى      باراك اوباما وادارته على االنحناء امام تصلبه في مواقفه، واالعتراف بصحة نظر           

  .اخطائهم، معتذرين عنها، طالبين الصفح والغفران
تأتي بعـد   ' الصفعة'االكتئاب سيكون رفيق الرئيس الفلسطيني في االيام واالسابيع المقبلة، خاصة ان هذه             

ايام معدودة من استعادته بعض توازنه النفسي، بعد كارثة سحب تقرير غولدستون حول جرائم الحـرب                
التصويت امام مجلس حقوق االنسان الدولي، وهي الكارثة التي اضـطر الـى اصـالحها               في غزة، من    

االمريكيـة  ' النـصائح 'مرغماً باعادة طرح التقرير على التصويت مرة ثانية في غضون ايام، ورفـض              
  .واالسرائيلية بعدم االقدام على هذه الخطوة

 فيها وال غموض، فالـذهاب الـى مائـدة          المعضلة التي يواجهها الرئيس عباس واضحة المعالم، ال لبس        
المفاوضات، وفق شروط نتنياهو المدعومة امريكياً، اي دون تجميد االستيطان، سيعني نهايـة سـلطته               
وانفضاض الدعم القليل، والمتآكل لها في اوساط الرأي العام الفلسطيني، وقد لمس بنفسه نفوذ هذا الرأي                

اما رفض الدعوة االمريكية هذه، وعدم العـودة        . رير غولدستون العام وتأثيره اثناء اقدامه على سحب تق      
الى مائدة المفاوضات بالتالي، وهو ما عبر عنه بعض المتحدثين باسمه، فهذا يعني عزلة باردة في مقـر                  
المقاطعة في رام اهللا، ومواجهة ضغوط امريكية واسرائيلية متعاظمة، ابرز عناوينها وقف المـساعدات               

، الـذي يعتبـر اقـوى       'سالح المال 'ي عدم دفع مرتبات موظفي السلطة، وانتهاء مفعول         المالية، مما يعن  
  .اسلحته الستمرار تأييد ودعم المجموعة المحيطة به وما بعدها

***  
الوعـود االمريكيـة، وبعـض      ' تصديق'الرئيس عباس ارتكب اخطاء، بل خطايا عديدة، منذ ان بدأ في            

سطينيين خاصة، وطرح نفسه بديالً للرئيس الراحل ياسر عرفـات          مبعوثي البيت االبيض وانصارهم الفل    
في مواقفه والرهان االبدي علـى      ' اعتداله'وهو ما زال حياً، واعتقد انه بمجاراته لإلدارات االمريكية، و         

المفاوضات، يمكن ان يصل الى الدولة الفلسطينية المستقلة التي بدأ التفاوض من اجلها سراً في اوسـلو،                 
  .عد مؤتمر انابوليسوعلناً ب

الذي سوقه له السيد سالم فياض رئـيس وزرائـه،          ' السالم االقتصادي 'ولعل الخطأ االكبر تصديقه لوهم      
، وتحسين الظـروف المعيـشية      )البنى التحتية (تحت ذريعة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية االقتصادية        

  .لمواطني الضفة
 السابق، صديق فياض ونتنياهو معاً، هو صـاحب مفهـوم           المستر توني بلير رئيس الوزراء البريطاني     

السالم االقتصادي الذي طبقه في ايرلندا الشمالية، ويقوم على مفهوم واشغال الناس باالنتعاش االقتصادي              
  .وتحقيق األمن عن القضايا الوطنية والكفاح المسلح بالتالي

تساوى جميع مواطنيه بحكـم الدسـتور فـي         ايرلندا كانت تعيش حرباً اهلية طائفية، في بلد ديمقراطي ي         
الحقوق والواجبات، وفي ظل حكومة منتخبة في انتخابات نزيهة، ولهذا يمكن ان تكون فرصـة نجـاح                 

  .فيها كبيرة، اذا توازى ذلك مع اعطاء كل طرف حقوقه السياسية دون اي نقصان' السالم االقتصادي'
ائيلي خانق، وهناك حقوق تاريخية ووطنية تمتد الى        الوضع في فلسطين مختلف جذرياً، فاالحتالل االسر      

ما هو ابعد من حدود الضفة الغربية، الى يافا وحيفا والجليل والنقب والقدس بشقيها الغربي والـشرقي،                 
اي ان مقارنة فلسطين بايرلندا الشمالية مقارنة في غير مكانها،          . وهناك قضية الالجئين وحقهم في العودة     

  .يبة وتفريطا بالثوابتعالوة على كونها مع
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المال واالمن معا، بينما تحول السيد عباس الى مجرد واجهـة           : السيد فياض يسيطر حاليا على اهم ملفين      
فالالفت ان جميع المسؤولين االمريكان يلتقون السيد فيـاض علـى           . للتصوير فقط مع الزوار الرسميين    

المهمة، االقتصادية واالمنيـة خاصـة، بينمـا     انفراد، ويجرون معه مناقشات معمقة حول جميع القضايا         
لقاؤهم مع عباس بروتوكولي محض، فال يمر فلس واحد اال عبر قنوات فياض، وال يتلقى اي ضابط في                  

  .قوات الجنرال دايتون امرا اال من خالله
مضى حتى اآلن ثلث المدة، وال نعـرف        . السيد فياض قال انه سيعلن الدولة المستقلة في غضون عامين         

على اي اساس بنى توقعاته هذه، وكيف ستكون هذه الدولة وما هي حدودها وعاصمتها ومعالم سـيادتها                 
وان كنا علـى    . لم يجب علينا السيد فياض مطلقا على هذه التساؤالت وال غيرها          . وعالقتها مع محيطها  

  .البشعقناعة بأنها لن تكون اكثر من حكم ذاتي هزيل ينمو في رحم االحتالل، ويحسن وجهه 
***  

االول هو عن اسباب هذا االنقـالب االمريكـي         : هناك عدة اسئلة تطرح نفسها ال بد من التوقف عندها         
اما السؤال الثاني فهو حول خيارات الرئيس عباس المقبلة حول كيفية الرد عليه او التعاطي مع                . المفاجئ

  تداعياته الحاضرة والمستقبلية؟
االول هو عدم وجود اي ضغط او تحرك فلسطيني سياسي          : ين رئيسيين هذا االنقالب االمريكي جاء لسبب    

او جماهيري في رام اهللا، والضفة عموما، على االدارة االمريكية واسرائيل، مثل تنظيم اعتـصامات او                
مظاهرات، او حتى اعمال عسكرية ضد االحتالل ومستوطناته، انتفاضة مدنية، او غير مدنية، كرد على               

امـا  . المسجد االقصى واستمرار االستيطان مثال، اي جمود واستسالم كامل لالحـتالل          االعتداءات على   
السبب الثاني فهو اقتراب الحسم االمريكي االسرائيلي فيما يتعلق بالملف النووي االيراني، سواء كان هذا               

هاب الـى   الحسم سياسيا او عسكريا، ففي الحالتين تريد ادارة اوباما كسب الود االسرائيلي وعـدم الـذ               
خيارات التعامل مع هذا الملف في ظل خالف مع اسرائيل رأس الحربة، ومنصة انطـالق اي عـدوان                  

  .فجميع حروب امريكا ضد العرب والمسلمين من اجلها. مستقبلي
ما هي خيارات الرئيس عباس؟ الخيارات محدودة للغاية، هناك خيار ينتظره الشعب الفلسطيني المحـبط،        

هان على االدارة االمريكية والمفاوضات التي تدعو لها، والعـودة الـى المقاومـة              وهو اعالن فشل الر   
علـى وجـه    ' الجهاد االسالمي 'و' حماس'بأشكالها كافة، وتغيير اسلوب التعاطي مع حركاتها، وحركتي         

الذي صدر عن مؤتمرها العام االخير، والفقرة المتعلقة بالكفـاح  ' فتح'الخصوص، وتطبيق برنامج حركة    
  .مسلح على وجه الخصوص، ولو في مرحلة الحقةال

لو كنت مكان الرئيس عباس، وال اتمنى ولن اكون في مكانه، لقدمت استقالتي فورا، واعترفـت بفـشل                  
مشروعي، ليس فقط في تحقيق االستقالل الوطني، ولكن ايضا فـي المحافظـة علـى وحـدة الـشعب                   

  .واالرض
نب مثل هذا االستحقاق السـباب ومـصالح عديـدة يعرفهـا         تجاربنا السابقة تؤكد ان الرئيس عباس يتج      

لمصارحتها والبدء في تطبيق مقرراتهـا      ' فتح'الجميع، فطالما انه ال يريد هذا الخيار، فليذهب الى حركة           
البديلة، وابرزها المقاومة المسلحة، والذهاب بعد ذلك الى دمشق للقاء قادة الفصائل االخـرى وتحقيـق                

  .ى هذا االساسالمصالحة الوطنية عل
من المؤسف والمؤلم انه قد ال يفعل ذلك ايضا، وسينتظر ثغرة يعود عبرها الى المفاوضات مجددا، مـع                  

  .تبرر هذه العودة واالستمرار في السلطة' تخريجة'
  2/11/2009القدس العربي، 
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  رئيس والكثير من الريح .53
  تسفي بارئيل

وجهه يكفهر قليال، خلف    . ا أن عصائر معدته تعتمل    ، يخيل دوم  )ابو مازن (عندما يتحدث محمود عباس     
هكذا كـان ايـضا فـي    . شفتيه المشدودتين تنبعث حميته مكبوحة الجماح، وتيار حديثه يتصاعد كاللهيب     

خطابه في المجلس الوطني الفلسطيني يوم السبت، حين أعلن عن نيته استخدام سالح يوم الـدين ضـد                  
 بـل   –ال كفاح مسلح وال صدامات شوارع       . 2010انون الثاني    ك 24حماس، واجراء انتخابات عامة في      

انتخابات عامة، تؤكد شرعية حكمه كرئيس للسلطة الفلسطينية، الذي تدعي حماس انه ليس شرعيا منـذ                
  .نحو سنة

اذا مـا   . ولكن في حماس وفي فتح على حد سواء يفهمون بان هذا مجرد تهديد عابث آخر من ابو مازن                 
 الموعد الذي حدده عباس فستنتهي المـساعي للمـصالحة الفلـسطينية الداخليـة،              جرت االنتخابات في  

في اعالنه وان كان عباس يحاول عرض بديل علـى          . واالنشقاق بين فتح وحماس سيصبح قطيعة دائمة      
حماس بحيث تسارع على التوقيع على اتفاق المصالحة الذي تحقق بوساطة مصرية، اال ان حمـاس لـم     

 الحركتان الى موعد االنتخابات دون اتفاق بينهما، فلن تكون انتخابات فـي قطـاع               تستجب، واذا وصلت  
مثل هذه الخطوة على أي     .  محافظة في السلطة الفلسطينية    16 من اصل    11غزة، وعباس سيواصل حكم     

  . حال ستؤكد شرعية حكم حماس في غزة
 سربوا هـذا االسـبوع بـانهم        الناطقون بلسانها . حماس نددت بقرار عباس، ولكنها تعرض وجها هادئا       

حسب القانون، عندما تنتهي    . يفكرون بتعيين رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك رئيسا بدال من عباس          
  . والية الرئيس وال تكون امكانية لتعيين رئيسا بدال منه، يحل رئيس البرلمان محله

وهي تقدر بان خطوة من     . ازنوتعترف مصر، االردن والسعودية ايضا بانعدام الجدوى من اعالن ابو م          
جانب واحد كهذه ليس فقط ال تحل شيئا بل من شأنها أن تلقي عليها مواصلة المسؤولية عن غزة، اجبار                   

بانها تخنق الفلسطينيين، وتخليد الوضع الذي يكون فيه        ) مرة اخرى (مصر على فتح المعابر كي ال تتهم        
  .عالقات مع كل منهما على انفرادللفلسطينيين دولتان مع نظامي حكم، ينبغي ادارة 

كما أن هذا هو السبب في أنه رغم رفض حماس حتى االن التوقيع على االتفاق، اعلنـت مـصر هـذا                     
االسبوع بانها ال تسحب يدها من مساعي المصالحة وان وفد من حماس سيصل في االيام القريبة القادمة                 

نا بانـه بعـد اشـهر طويلـة ومـضنية مـن       واوضح المصريون عل. الى القاهرة لمزيد من المداوالت    
المفاوضات، ال يعتزمون تغيير مضمون الوثيقة التي اجتازت صياغاتها معالجة دقيقة، ولكـن يبـدو أن                

  . رغم ذلك، ستنجح حماس في تحقيق بضعة تنازالت اخرى
  حق المقاومة

أنـه لـم يعـد يـؤمن        هل عندما يقرر عباس موعدا قريبا بهذا القدر لالنتخابات فانه عمليا يعلن عـن               
، يقول رجل الـسلطة     "ينبغي أن نتذكر بان عباس معروف في أنه يقرر أوال وبعد ذلك يندم            "بالمصالحة؟  

انظر ما حصل في تقرير غولدستون والقرار البائس في عـدم الطلـب             . "الفلسطينية المقرب من الرئيس   
كان يوشك على أن يعلن اسـتقالته       في الماضي   . بنقله للبحث في مجلس حقوق االنسان في االمم المتحدة        

في موضوع االنتخابـات مـا كنـت        . وتراجع، كما أنه قبل استقالة رئيس الوزراء سالم فياض وتراجع         
نحن بحاجة الى المصالحة، واال فاننا حقا يمكننـا ان نـذهب الـى              . ال مفر امامنا  . سأتوقف عن التنافس  

ذا ايضا تهديداته هذا االسبوع بانه لـن يتنـافس فـي            وهك. تهديد عباس يأتي مرفقا ببطاقة تبديل     ". بيوتنا
  .االنتخابات التي أعلن هو نفسه عنها

. اذا لم تكن االنتخابات واالستقالة تهديدا ناجحا، من المهم ان نراجع اتفاق المصالحة الذي تقترحه مصر               
 حتى ذلك الحـين،      ، وفي االشهر الثمانية   2010حسب االتفاق ستعقد االنتخابات العامة في نهاية حزيران         

سيتعين عليهما أن تعدا البنية التحتيـة للعمـل المـشترك فـي             : سيكون لفتح وحماس الكثير من العمل     
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المستقبل، ان تقيما اجهزة امن موحدة، ان تديرا حملة اعالمية لتوحيد الصف الفلسطيني، ان تتوقفا عـن                 
طنين بسبب االنشقاق والصراع العنيـف،      التحريض المتبادل، ان تقيما لجنة تقدر الضرر الذي لحق الموا         

وان تدفعا التعويضات للمصابين وتعيدا الى وظائفهم في غزة االف الموظفين ورجال قوات االمن الـذين       
  . 2007طردوا في انقالب حزيران 

ف، التي ال تزال المنظمـة العليـا للحركـة          .ت.ولكن الموضوع االهم هو التغيير المخطط له في بنية م         
. ة، بشكل يضمن لحماس التمثيل المناسب في مؤسساتها حسب حجـم قوتهـا بـين الجمهـور                الفلسطيني

ف الجديدة لن تكون بعد ذلك المنظمة التي وقعت االتفاق مع اسرائيل، بل منظمة يمكنها أن تتخـذ                  .ت.م
وال مراجعة دقيقة لصيغة االتفاق الذي تقترحه مصر تبين انه في كل االح           . قرارات جديدة وتلغي القديمة   

ف الجديدة ان تتبنى القرارات السياسية التي اتخـذت فـي           . ت.لم يرد في الوثيقة بان على حماس او م        
في احد  . المنظمة الجديدة غير ملزمة باالعتراف باسرائيل او التوقف عن الكفاح العنيف ضدها           . الماضي

فاع عـن االمـة وعـن       اجهزة االمن ستحترم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والـد         "البنود ورد أن    
؟ هل عملية "تحترم"ما هو نوع هذه المقاومة؟ هل العنف ضد اسرائيل مقبول ايضا؟ وما معنى              ". المواطن

  مستقلة تنفذ لن تحظى برد سلطوي فلسطيني؟
محللون فلسطينيون يشرحون بان البند يرمي الى ارضاء حماس التي تدعي بـان االتفـاق يلغـي حـق                   

وهم . زة االمن للمجلس التشريعي واجهزة المخابرات العامة لرئيس السلطة        المقاومة ويرتب خضوع اجه   
كل من يعيش على ارض الـسلطة مـن   "يلفتون االنتباه الى بند هام آخر لم ينل العالنية، والذي يقول ان            

هذا بند مثير   ". مواطنين واجانب هم ايضا اصحاب حق بالعيش بامان دون فارق في العرق، اللون والدين             
تمام على نحو خاص الن معناه ان الكفاح المسلح ضد المستوطنين محظور ايضا وان بوسـعهم ان                 لاله

تحليل بعيد االثر لهذا البند يقول      . يتمتعوا بحماية فلسطينية اذا قرروا مواصلة السكن في اراضي فلسطين         
على االتفـاق، أي    عباس، كما يجدر القول سبق ان وقع        . انه يفيد ان السلطة الفلسطينية لن تعارض ذلك       

  .ان هذه المبادىء مقبولة من ناحيته
  حكيم مثل اوسلو

ولكن االنتقاد للوثيقة لـيس فقـط       . ال غرابة في أن حماس ال تقر هذا البند وتطالب بمواصلة البحث فيه            
وال التي بالمناسبة، ال تذكر في الوثيقة حتى وال بكلمة واحدة،           (بالنسبة للكفاح المسلح والمقاومة السرائيل      

يشار في االتفاق مثال بان من يسلم معلومات للعدو يتهم بالخيانة العظمى،  ولكن لم يرد من                 . كعدو ايضا 
مع ان الوثيقة مفصلة جدا بالنسبة لبنـاء االجهـزة          . ولكن الخالف يتعلق بالمضمون   ). هو العدو المذكور  

، ولكن لـيس فيهـا أي       ")ججيش وطني هدفه الدفاع ضد هجوم من الخار       ("المشتركة، الشرطة والجيش    
ال تعهد بان تتمسك الحكومـة الفلـسطينية        : موقف من سياسة الحكومة التي ستنشأ في اعقاب االنتخابات        

  . بحق العودة او تقرر القدس عاصمة الدولة الفلسطينية
يمكن فقط التقدير بان مصير المساعي التي بذلتها مصر كي تصل الى مثل هذه الـصيغة، التـي تتخـذ                    

. المشاكل الصعبة تبقى الـى النهايـة      : ا مشابها لذاك الذي وجه خطى الموقعين على اتفاقات اوسلو         تكتيك
مصر تعلمت دروس االنتفاضات السابقة التي وقعت بين الفصائل وتحطمت بعد وقت قصير، ذاك الـذي                

لوثـائق  وكـان االسـتنتاج ان ا     . 2007 وذاك الذي في مؤتمر مكة في العام         2005في القاهرة في العام     
إذ ال يوجد معنى لصياغة اتفاق على سياسة الحكومة الفلسطينية او           . الشمولية هي حاجز ال يمكن اجتيازه     

  .ف، قبل ان يكون اجماع على اقامة حكومة وحدة أو بناء منظمة عموم فلسطينية جديدة.ت.سياسة م
ستعدة للتعاون مع حكومة    فهل ستكون م  . اسرائيل: في كل منظومة االتفاقات هذه يغيب عنصر هام واحد        

موحدة؟ هل ستوافق على اقامة جيش مشترك لحماس، فتح وباقي المنظمات؟ وباالساس، هـل سـيكون                
 كان بوسع اسرائيل أن تعتمد      2006بوسعها منع اعتراف عربي ودولي بحكومة كهذه، اذا ما قامت؟ في            
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 ستكون هناك العديد من الدول التـي        اما اليوم، بمكانتها الواهنة، يبدو أنه     . على تحالف دولي ضد حماس    
  . سيسرها فتح ممثلية لدى الحكومة الفلسطينية الجديدة

  "هآرتس"
 2/11/2009وكالة سما، 

    
   أهل البيت لتذويب الفلسطينيين في لبنانمساعي .54

 فداء عيتاني
بعض القياديين فـي المعارضـة      . نان، كما في العالم، من السيئ إلى األسوأ       يتجه الملف الفلسطيني في لب    

، ومصدر األسف على هـذا الـشعب        »مساكين الفلسطينيون في لبنان   «يهزون رؤوسهم بأسى ويرددون     
الالجئ هو ما يعد لهم من إذابة وتهجير وتهميش في لبنان، وسط معلومات ترد من أكثر من مصدر عن                   

  .أكبر ملفات الالجئين، وهو الجئو لبنانمحاوالت إنهاء 
وتنبه هذه القيادات المعارضة إلى أن هناك مبالغة في حصر الملفات االمنية بالمخيمات الفلسطينية، فـال                
هي بؤر للخارجين عن القانون، فثمة مناطق اخرى فيها مطلوبون وتحوي مـواطنين صـدرت بحقهـم                 

ات الفلسطينية كلها؛ وال المخيمات وحدها منـاطق نـشاط          مذكرات توقيف أكثر بما ال يقاس من المخيم       
لتنظيم القاعدة، الذي ينتشر في كل المناطق المتاحة امامه؛ وال المخيمات مناطق وجود الـسالح، فكـل                 

  .االراضي اللبنانية عليها الكثير من السالح المتنوع
 ألف الجـئ،  400ها ما ال يقل عن إال أن المخيمات هي إحدى العقد الرئيسية في الصراع مع العدو، وفي   

وإثارة الخوف فيها تدفع قاطنيها إلى البحث عن سبل لحل مشكالتهم فردياً، ودون أي انتظار، وخاصـة                 
بعدما شاهدوا بأم العين ما جرى في مخيم نهر البارد، الذي ال يزال سكانه ينتظرون وعوداً قطعتها لهـم                   

  .روج ستليه مباشرة عودة لهم بعد القضاء على تنظيم فتح االسالمالدولة اللبنانية كما منظمة فتح، بأن الخ
وبعد عامين لم تتمكن السلطات اللبنانية من القضاء على فتح اإلسالم، ولم تعمل حركة فتح على إعـادة                  
الالجئين، وتسعى كل االطراف تقريباً الى تذويب النسيج الفلسطيني الهارب من جحيم تدمير نهر البارد،               

  . مختلفة من لبنان كما دفع من يتمكن من السفر الى المغادرةفي مناطق
قليلة هي األطراف التي سعت الى حل في نهر البارد دون إخراج ساكنيه منه، وقليلة هي األطراف التي                  
عملت على تهدئة مخاوف سكان مخيم البداوي في الشمال، حين بدأ الحديث منـذ أشـهر عـن وجـود                    

وعن إمكان تكرار سيناريو مخيم البارد في البداوي، وأحد كبار الـضباط            مجموعات جهادية في المخيم     
األمنيين اللبنانيين أصر على عقد اجتماع مع الفصائل داخل المخيم لتهدئة مخاوف السكان، ولكن كل يوم                
تتكرر الشائعات عن إمكان استهداف مخيم ما في سياق تصفية الوجود الفلسطيني الالجئ، والذي يـشكل                

  . على حكومة محمود عباس في رام اهللاعبئاً
  تحالف دحالن والطيراوي وأبو العينين يتّجه للصدام مع حماس

وتتقاطع المعلومات المتوافرة لدى بعض الجهات في المعارضة في لبنان مع تلك التـي لـدى فـصائل                  
فـتح محمـد    فلسطينية حول ما تسعى إليه بعض القوى الفلسطينية، وهي تشير الى تحالف القيادي فـي                

دحالن واللواء الطيراوي اضافة الى كوادر فلسطينية في لبنان كسلطان ابو العينين، بغية اإليفاء بتعهدات               
قدمت لالميركيين  ) تتحدث عنها المعارضة والفصائل الفلسطينية، ولكن دون التمكن من تأكيدها بالوثائق          (

  . لبنانواالسرائيليين بالعمل على تذويب قضية الالجئين في مخيمات
وسيأخذ هذا التحالف الثالثي مداه خاصة مع مغادرة عباس زكي لبنان، ونـشاط الفريـق الثالثـي فـي                   
مخيمات لبنان، الذي بات يلمسه الفلسطينيون، ففي مخيم برج الشمالي في الجنوب صارت ترفع صـور                

  .محمد دحالن، وتحول بفعل قاعدة أبو العينين الى احد رموز الساحة
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در الفلسطينية المعنية إن هذه الحركة للتحالف الثالثي في المخيمات ستصيب نفوذ أشخاص             وتقول المصا 
لطالما عرفوا بقدرتهم على التهدئة وبعالقاتهم االيجابية مع الجانب اللبناني، وبتنسيقهم االمني مع القـوى               

لى محاصرة كل مـن     االمنية اللبنانية، مثل منير المقدح، الذي سيكون دون شك أول الخاسرين، اضافة ا            
كان قريباً من عباس زكي في المرحلة الماضية، وبالتالي فإن هذه الحركة بقيادة دحالن ونفوذ أبو العينين                 

  .ستعمل على االصطدام بحركة حماس في المخيمات
من ناحيتها، حماس، إضافة الى العديد من التنظيمات الفلسطينية وفي طليعتها الجبهة الـشعبية لتحريـر                

، والجبهة الديموقراطية، معنية بإعادة إعمار البارد وتسوية العالقة مـع ميـشال عـون وبـت                 فلسطين
موضوع طمر اآلثار وعودة الالجئين، كما أن حماس خاصة تنتظر تأليف الحكومة إلطالق حملتها حول               

  .الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان
2/11/2009األخبار،   
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