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   تحرض ضدنا"إسرائيل" :حماس تنفي إجراءها تجارب على إطالق صواريخ .1

 نفت تـصريحات    حماسحركة المقاومة اإلسالمية    ، أن   غزة من 4/11/2009صحيفة فلسطين،    ذكرت
أجرت تجارب ناجحـة علـى      "، بأن الحركة    "عاموس يدلين " "بارات العسكرية اإلسرائيلية  االستخ"رئيس  

، وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في        " كيلو متر تصل مدينة تل أبيب      60صواريخ يصل مداها    
إن هذه خطوة استباقية من قبل العدو للتأثير على الرأي العـالمي والـدولي قبيـل                :"تصريحات صحفية   

إن هذه األزمة دفعت االحتالل ليختلق مثل هـذه         :"، مضيفاً   "قشة الجمعية العمومية لتقرير غولدستون    منا
وأكـد   ". والتحـريض عليهـا  حماسالذرائع والفبركات اإلعالمية؛ لتأليب وتحريض الرأي العالمي على  

فـي قطـاع   برهوم أن تلك التصريحات تأتي لتبرير ما ارتكب من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنـسانية               
ـ              استهداف األطفـال  "غزة، محذراً من أنها قد تكون خطوة للتغطية على جرائم يخطط لها قادة االحتالل ل

  ".والمدنيين في قطاع غزة
إن حركة حماس أطلقت بنجاح صاروخاً متطوراً يبلغ مداه ستين كيلـومتر            " :عاموس يدلين قد قال    وكان

لين، في سياق تقرير قدمه إلى لجنة الخارجية واألمن         وأضاف يد  .صوب البحر، وذلك في  إطار تجربته      
بـشكل  ) إسرائيل(إن حماس تمكنت من تحسين قدرتها على إصابة تجمعات سكنية في وسط             : "البرلمانية

ملموس، وذلك في أعقاب قيامها قبل عدة أيام بتجربة ناجحة تم خاللها إطالق صاروخ من قطاع غـزة                  
  ." كيلومتر60صوب البحر يبلغ مداه 

ـ            إن هـذا الخبـر مـصدره       ": فلسطين"من جانبه قال أبو عبيدة الناطق باسم القسام في تصريح خاص ب
  ". استخبارات عسكرية إسرائيلية، ولكننا ال يمكننا تأكيد امتالكنا أي نوع من األسلحة إال عند استخدامه

وسائل المقاومـة للـدفاع   في امتالك  وجلب أي نوع من السالح وكافة " القسام"وأكد أبو عبيدة على حق      
 لترسانة عسكرية ضخمة يستخدمها ضـد شـعبنا         اإلسرائيليعن النفس في ظل امتالك جيش االحتالل        

ليس هناك أي اتفاق تهدئـة بـين        : "وعن حالة الالسلم والالحرب الحالية في قطاع غزة، قال         .الفلسطيني
هدئة مرتبط بمصلحة شعبنا  فـي مرحلـة         المقاومة في غزة واالحتالل اإلسرائيلي، والتزام الفصائل بالت       

معينة وتوافق فلسطيني داخلي، واألمور يمكن أن تتغير في أي لحظة، نتيجـة اسـتمرار االعتـداءات                 
األوضاع في غزة معقدة وعالقتنا مع االحتالل ندية وعداء مستمر، واالحـتالل            : "وأضاف ".اإلسرائيلية  

نحن نعتبر مسألة اإلعداد لمواجهة االحتالل مسألة عظيمـة         عدو وامتالكنا للسالح يأتي في هذا السياق، و       
  ."وواجباً وطنياً وأخالقياً

إننا في كتائب القسام نتحفظ على "عبيدة قال  أبوأن  ،حيفا من 4/11/2009 العرب، قطر، وأضافت
 نفي ال نريد تأكيد أو"وأضاف  ."التعليق على ما يجري ترويجه إسرائيليا بخصوص المقاومة واستعداداها

واعتبر أن . "المزاعم اإلسرائيلية بل نؤكد حق المقاومة في االستعداد لصد أي عدوان إسرائيلي جديد
يأتي من باب التحريض المتواصل ضد "الترويج اإلسرائيلي بخصوص الفصائل المسلحة في غزة 

 ."المقاومة الفلسطينية وللتمهيد لعدوان جديد يخطط لها ضد القطاع
ن إلى أن مدلول هذه التجربة الناجحة التي رصدتها إسرائيل هو أن مدى قذائف وأشار عاموس يدلي

 .أي منطقة تل أبيب الكبرى والمدن المحيطة بها صاروخية من هذا النوع يطال منطقة وسط البالد
وأوضح يدلين أن القذيفة الصاروخية الجديدة تم إنتاجها في إيران على ما يبدو أن حزب اهللا يملك قذائف 

 .روخية مماثلة واالعتقاد السائد هو أنه تم تهريب هذه الصواريخ اإليرانية الصنع عبر األنفاقصا
واستطرد رئيس االستخبارات يقول إن إيران تواصل سرا العمل على تعاظم قوة حزب اهللا وحماس من 

  . خالل قيامها بتمويل أنشطة هاتين الحركتين وتدريب أفرادهما وإمدادهما بالسالح
دلين في أقواله دمشق أيضاً، حيث أكد أن سوريا أصبحت المصنع المركزي ومستودع الوسائل وخص ي

القتالية الرئيسي لمنظمة حزب اهللا وحماس وسوريا بالذات بتمويل من إيران، وواصل يدلين التحريض 
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رى على سوريا واتهمها باللعب على حبلين، وتابع من جهة تظهر وجها حسنا حيال الغرب ومن جهة أخ
ومن الباب الخلفي تصبح ترسانة األسلحة الرئيسية من أجل محور الشر. 

وخلص رئيس هيئة االستخبارات إلى القول إن الصيف الماضي شهد أكبر هدوء في المنطقة من الناحية 
األمنية منذ سنين عديدة، مشيرا إلى أن حماس ليست معنية في هذه المرحلة بخوض مواجهة مع إسرائيل 

كز جهودها في ترسيخ حكمها المدني في قطاع غزة، مشيرا من جهة أخرى إلى استمرار وإنما تر
 .عمليات تهريب األسلحة من كافة األنواع

  
  عباس ال يفكر في خوض االنتخابات في ظل االستيطان: عريقات في تهديد علني للمرة األولى .2

التهديد بانسحاب الرئيس ، أن نس محمد يو،رام اهللانقالً عن مراسلها في  4/11/2009الحياة، نشرت 
مس عندما أعلن أحد كبار ألى العلن إمحمود عباس من المشهد السياسي الفلسطيني، خرج من الكواليس 

 "سرائيلإ" صائب عريقات انه لن يخوض االنتخابات المقبلة في حال واصلت .اس دعبمساعدي 
سرائيل إذا واصلت إ": "الحياة"ت لـوقال عريقا. جراءاتها االستيطانية في األراضي الفلسطينيةإ

  ."رض الفلسطينية، فان الرئيس ال يفكر بخوض االنتخاباتاالستيطان واستثناء القدس وتقسيم األ
كية تراجعت عن التزامها وقف االستيطان بعد تعرضها يمردارة األن اإلإويقول مسؤولون فلسطينيون 

بي اليهودي في التأثير على موقفه لمصلحة عضاء الكونغرس الذي نجح اللوألتهديدات من غالبية 
لى إكل الرسائل التي تصل من الكونغرس ": وقال مسؤول فلسطيني .مواصلة البناء في مدينة القدس

 بنيامين نتنياهو اإلسرائيلية بالكف عن توجيه الضغط على رئيس الحكومة أوباما تطالب األبيضالبيت 
، خصوصاً أوباما برنامج للرئيس أي وتهدد بعدم تمرير من اجل وقف البناء االستيطاني في القدس،

  ."برنامجه الصحي، في حال مواصلته الضغط على نتنياهو لوقف البناء في القدس
، أن عبد الرؤوف أرناؤوط، رام اهللانقالً عن مراسلها في  4/11/2009الوطن، السعودية، وأضافت 

تعرض "الترشح لوالية جديدة ألنه يشعر بأنه صائب عريقات قال إن الرئيس عباس كان جاداً في عدم 
وأشار  ".للخديعة من جانب العرب واإلسرائيليين وبعض الفلسطينيين وإلى حد ما من جانب األمريكيين

عريقات إلى أن عباس يريد بدء المفاوضات من حيث انتهت مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، 
" ليس لدى نتنياهو مصلحة"ليون، مضيفاً أن هذا يدل على أنه إيهود أولمرت، وهو ما ال يريده اإلسرائي

بسبب " عالقة" عملية السالم بأنها CNNووصف عريقات في تصريح لشبكة  .في استمرار المفاوضات
  .ما قال إنه عدم رغبة نتنياهو باستئناف المفاوضات

  
 يناير/ ون الثانيكان 24 عباس لن يجري االنتخابات في :المخابرات المصرية وأوساط في فتح .3

 في حركة فتح أبلغوا  أن ممثلين عن جهاز المخابرات المصرية وأوساطاً"الشرق األوسط"علمت : غزة
 يناير / كانون الثاني24ممثلي فصائل فلسطينية بأن الرئيس محمود عباس ال ينوي إجراء االنتخابات في 

واألوساط الفتحاوية قولها إن أبو مازن ونقلت مصادر فلسطينية عن ممثلي المخابرات المصرية . القادم
قصد من خالل إصدار المرسوم الرئاسي القاضي بإجراء االنتخابات في هذا الموعد ممارسة ضغوط 
على حركة حماس لتوافق على الورقة المصرية دون تعديل وأنه ليس واردا لديه إجراء االنتخابات في 

 .الضفة الغربية وحدها
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن قوله على هامش لقاء أجراه ونقلت المصادر ذاتها عن 

 24في عمان في ديوان إحدى العائالت األردنية قوله إن عباس ال ينوي بالمطلق إجراء االنتخابات في 
مارست ضغوطا على عباس بعدم التفكير "وحسب المصادر فإن أوساطا في فتح . يناير/ كانون الثاني

 إجراء االنتخابات، سيما في ظل انكشاف الموقف الفلسطيني الرسمي إثر القنبلة التي بشكل جدي في
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ألقتها وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون في زيارتها للمنطقة مؤخرا والتي أعلنت فيها أن 
 ."إسرائيل"تجميد االستيطان لم يعد شرطا الستئناف المفاوضات مع 

 4/11/2009الشرق األوسط، 
  

  السلطة الفلسطينية تعتبر توضيح كلينتون حول االستيطان غير كاف الستئناف المفاوضات .4
 توضيحات وزيرة الخارجية أن الثالثاء أمساعتبرت السلطة الفلسطينية : .)ب.ف.ا( – مراكش ،رام اهللا

 ياإلسرائيل الفلسطينيين بخصوص الوقف الجزئي لالستيطان أغضبت حول تصريحاتها التي األمريكية
  ."إسرائيل"غير كافية الستئناف المفاوضات مع 

ن تراجع كلينتون عن إ" لوكالة فرانس برس ة ردينأبووقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل 
" إسرائيلتصريحاتها بخصوص الوقف الجزئي لالستيطان غير كاف من اجل استئناف المفاوضات مع 

 األراضي بوقف شامل وكامل لالستيطان في "إسرائيل"تلزم  بأن األمريكية اإلدارة ردينه أبووطالب 
  .الفلسطينية بما فيها النمو الطبيعي وخاصة في القدس

 إلىي وقف جزئي لالستيطان غير مقبول ولن يؤدي أ" أن السلطة الفلسطينية تعتبر أن ردينه أبووشدد 
  ."استئناف المفاوضات

 االثنين عن رضاه على التصريحات التي أعربمالكي وكان وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض ال
  . " ما كان عليهإلى عاد األمريكين الموقف أ"  بها كلينتون معتبراًأدلت

  4/11/2009 ،القدس العربي
  

   على عباساألميركيةتزايد الضغوط  .5
 زقاًأن الرئيس محمود عباس يواجه مأيرى محللون وسياسيون فلسطينيون .): ب.ف.ا( –القدس المحتلة 

ن تزيد ضغوطها عليه لبدء المفاوضات بدون تجميد االستيطان أكية التي يتوقع يمردارة األمام اإلأ
  .  ضماناتأية وبدون اإلسرائيلي

 وضع الرئيس إن" في جامعة القدس، األكاديمية الفلسفة ونائب رئيس الشؤون أستاذويقول سعيد زيداني 
 إرجاءبعد " اإلنسان جدل حول تقرير غولدستون لحقوق أثير مما كان عندما وأكثرعباس محرج جدا، 

 أن"ويتوقع سعيد زيداني . األولى المتحدة في المرة لألمم الجمعية العامة إلى إحالتهالتصويت على 
 إلىانه يشبه من صعد "ويتابع ". اآلن مما هي عليه أكثر األميركيةيتعرض عباس لمزيد من الضغوط 

 قال وكرر انه لن يستأنف المفاوضات بدون تجميد أنول عنها، بعد الشجرة ولم يعد يستطيع النز
  ". بالمقابلشيء أي لم يحصل على إذااالستيطان ، ولن يستطيع التراجع عن مطلبه 

 أربعة بدأت عمليا قبل نحو األميركية الضغوط إن"من جهته قال مصدر مقرب من السلطة الفلسطينية 
وتابع المصدر الذي ". أوباما كان بتكرار ما قاله الرئيس باراك نلألميركيي، ورد الرئيس عباس أسابيع

 فوجئنا السبت بتصريحات وزيرة أننتوقع مزيدا من الضغوط ، بعد "فضل عدم الكشف عن اسمه، 
  ". اللوم على الرئيس عباسوإلقائهاالخارجية كلينتون الخارجة عن السياق الدبلوماسي ، وبفظاظتها 

 عباس سيعمل على بناء موقف إن" قال المصدر األميركيةاجهة الضغوطات وعن خيارات عباس في مو
 الخيار إلى إضافةعربي موحد من خالل لجنة المتابعة العربية لتقوية وتعزيز الموقف الفلسطيني 

  ".األوروبي
  4/11/2009الدستور، 
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  إبعادنا عن عملنا وتغييب دور التشريعي سياسة مقصودة: دويك .6
إن إبعادنا عن : عبد العزيز دويك رئيس المجلس التشريعي. قال د :هدى بارود -غزة ، الضفة الغربية

 وأشاد دويك خالل .ممارسة عملنا  داخل المجلس وتغييب دوره والتفرد بصنع القرار سياسة مقصودة
لقاء نظمه التشريعي أمس في غزة حول إنجازات المجلس خالل ثالث سنوات من الحصار، بدور 

واب الذين عملوا على قدم وساق  بالرغم من الحرب والدمار والمعايير المزدوجة التي المجلس والن
نستبشر خيرا باإلفراج عن النواب "وهنأ النواب األسرى باإلفراج، قائال  .يمارسها الديمقراطيون
  ". شهراً عن دورهم في المجلس التشريعي42األسرى، الذين غيبوا 

 عن تخوفه من حالة التفرد في اتخاذ ، رسالة بعث بها خالل اللقاء في،وأعرب رئيس المجلس التشريعي
وبشر الشعب الفلسطيني برجوع  .القرار، والتغييب المقصود للمجلس التشريعي، واصفاً إياه بالظلم الشديد

ور ، مثمناً د"هذه ليست الحالة األولى التي يعيشها شعبنا، وال بد للحق بأن يرجع ألهله"الحق ألهله، قائالً 
  .حسب قوله" في أوقات الظالم والحلكة" المجلس التشريعي الفلسطيني في عطائه المميز

أحمد بحر بدور التشريعي في تحدي المعيقات . ومن جانبه أشاد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د
كسرت المؤامرة تحدى المجلس كافة أشكال المعيقات، وعقد جلساته التي "المختلفة التي تعرض لها، قائالً 

وأكد في اللقاء الذي حضره ممثلو فصائل فلسطينية على استمرار  ".اإلسرائيلية الهادفة إلى تعطيل دوره
العمل في المجلس رغم االستنكاف والمزايدة التي تعرض لها األعضاء، مشيراً إلى المحاوالت 

  .اإلسرائيلية إليقاف عمله باعتقال نوابه في الضفة الغربية المحتلة
تهدف إلى طرد أسس الديمقراطية ومرتكزاتها وامتهان شخوصها ) إسرائيل"( :وتابع حديثه قائالً

  ".ومفرزاتها، واستهداف قوى المقاومة وتفريغ الوطن من المقاومين والشرفاء
واعتبر بحر أن اعتقال أكثر من أربعين نائباً في المجلس التشريعي من الضفة الغربية، محاولة لعرقلة 

  .، حسب قوله"الذي أبى إال أن يكمل رسالته تجاه وطنه وأبناء شعبه"لمجلس عمل ا
  4/11/2009صحيفة فلسطين، 

 
   االحتالل سراح النواب يؤكد فشل سياسة تغييبهمإطالق أنحكومة حماس تؤكد  .7

 بإطالق "إسرائيل"ن قيام إ في الحكومة المقالة األسرىقال محمد الغول وزير :  اشرف الهور-غزة 
 في تغييبهم عن الواقع السياسي اإلسرائيليفشل سياسة االحتالل " يؤكد على األسرى نواب حماس سراح

 سراح نواب حماس المتالحقة من سجون إطالق عمليات أنكد الغول في تصريح صحافي أو ."الفلسطيني
 وإصدارم  النواب الذين حاول االحتالل نزع الشرعية عنهم باختطافهإلرادةانتصارا " تعد "إسرائيل"

استهتارا بكل  " نائبا يعد18 استمرار االحتالل في اعتقال أن إلى الغول وأشار ." الجائرة بحقهماألحكام
 وأكد. "اإلنسانوحقوق ) إسرائيل(، ويكشف الوجه الحقيقي لدعاة الديمقراطية اإلنسانيةالمعايير والقيم 

، األسرىفوق تلك التي يتعرض لها باقي  تإسرائيلية النواب المعتقلين يتعرضون لمضايقات أنالغول 
 من اجل تشكيل رأى عام "تسخير كل الطاقات"وطالب بـ .هانتهم ومضايقتهمإ االحتالل يتعمد أنمؤكدا 

دولي ضاغط على االحتالل لفضح ممارساته وسياسته التعسفية في اختطاف النواب والوزراء والتي قال 
  ."ون الدوليجريمة حرب يعاقب عليها القان" تعتبر أنها

  4/11/2009 ،القدس العربي
  

  على تطور قدرات الشرطة الفلسطينية في أريحاون يطلعون  ضباط إسرائيلي:ضابط سابق .8
التابع للسلطة الفلسطينية أن قادة أجهزة " جهاز األمن الوطني" كشف ضابط سابق في :القدس المحتلة

ية من ضباط الجيش اإلسرائيلي في معسكر األمن في السلطة استقبلوا قادة المناطق في الضفة الغرب
 ".أبو الفتح"في الضفة الغربية، ذياب العلي " األمن"التدريب في أريحا، بحضور قائد قوات 
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ونقل موقع المركز الفلسطيني لإلعالم عن الضابط أن الهدف من الزيارة هو االطالع على التطورات 
أجهزة " ضباط االحتالل حضروا استعراضات لـالتي حدثت في قدرات أجهزة السلطة، مضيفاً إلى أن

 .، وتدريباً في ميدان الرماية بالذخيرة الحية"أمن السلطة
 4/11/2009السبيل، األردن، 

  
  "إسرائيل"اإلعدام لقاتل متعاون مع : غزة .9

 الثالثاء، أمسأصدرت المحكمة العسكرية العليا التابعة للحكومة المقالة في غزة، : .)آي.بي.يو( –غزة 
وقالت  ."إسرائيل"حكماً باإلعدام على فلسطيني أدين بالتخابر والتعامل مع جهات معادية، في إشارة إلى 

وزارة الداخلية بغزة في بيان لها، إن المحكمة العسكرية حكمت على المتهم محمد إبراهيم أحمد إسماعيل 
  ." معادية والقتل قصداًبالتخابر والتعامل مع جهات"، وذكرت الوزارة أن إسماعيل اتهم "السبع"

  4/11/2009 ،القدس العربي
  

  مشعل يلتقي وفداً برلمانياً بريطانياً .10
 خالد مشعل وفدا برلمانيـا رفيـع   حماسالتقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية       :دمشق

تح قنـوات   المستوى من أعضاء مجلس العموم البريطاني، يوم االثنين وذلك في سياق جهود أوروبية لف             
، ومحاولة تحقيق فهم أعمق للقضية من خالل الحوار المباشر مـع الحركـة، وبحـث      حماساتصال مع   

  .رؤيتها حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية
إن مشعل شدد على أن التدخالت الخارجية هي السبب الـرئيس عـن             :"  في بيان لها أمس    حماسوقالت  

طنية،كما دعا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الـشعب الفلـسطيني،           تعطيل وإعاقة إنجاز المصالحة الو    
  .وحقوقه الوطنية وخياراته الديمقراطية والقبول بنتائجها

ولفت البيان، إلى أن أعضاء الوفد البرلماني األوروبي عبروا عن قناعتهم بأنه ال يمكن تحقيق السالم في                 
قة الشعب الفلسطيني بطريقة ديمقراطية شفافة، كمـا         التي حازت على ث    حماسالمنطقة بدون الحوار مع     

أكد أعضاء الوفد تضامنهم مع مأساة الشعب الفلسطيني عقب العدوان على غـزة، ورفـضهم للحـصار               
  .المفروض عليه، وتعاطفهم العميق مع معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في منافي الشتات

حل العادل للصراع في المنطقة يبدأ من الـضغط         وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن أساس ال        
إلجبارها على إنهاء احتاللها واالعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، على         ) إسرائيل(الدولي الفعال على    

  .حد تعبيره
 أسامة حمدان في تـصريحات صـحفية        حماسوفي بيروت أشاد مسؤول العالقات الخارجية في حركة         

لمكتب السياسي للحركة مشعل والوفد البرلماني األوروبي، ووصفه بأنه يعكـس           بنتائج اللقاء بين رئيس ا    
أعتقد أن هذا اللقاء يأتي ليؤكد أن القرار الذي اتخذ بفرض عزلة علـى              "، وقال   حماسفشل سياسة عزل    

الحركة وعدم االقرار بنتائج االنتخابات كان خطيئة سياسية، وأعتقد أن هناك فرصة لتصويب هذا الخطأ               
  ". المجتمع الدولي كان عليه أن يتعامل مع الشعب الفلسطيني  مباشرة عبر خياراتهوأن

  4/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  لرفض المصالحة  دور في التأثيرأي إليران يكون أنالزهار ينفي  .11
 محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حمـاس فـي تـصريحات             .دنفى   : اشرف الهور  -غزة  

واشار الزهار الى ان     .يران دور في التأثير على حركته لرفض مشروع المصالحة         ان يكون ال   ،صحافية
غيـر ان    .'مجرد محاولة لتوحيد اعداء امريكـا     'التحالف بين حركته التي تحكم قطاع غزة، وبين ايران          
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الزهار في ذات الوقت اشار الى قيام حماس بفتح قنوات اتصال اخرى مع بلدان اوروبية، وكشف عـن                  
  .'مساعدات من اوروبيين مسيحيين'لحركة التي تحكم غزة تلقي ا

، 'المحور االيرانـي الـسوري القطـري      'وكان مسؤولون في حركة فتح اتهموا محورا اطلقوا عليه اسم           
دور مـصر   ' تحجيم'بالوقوف وراء قرار حماس من الورقة المصرية للحل، بهدف سعي هذا المحور لـ              

تريـد  ' حماس في الوصول الى اتفاق المصالحة، وقال ان حركته           وتحدث الزهار عن رغبة    .في المنطقة 
  .'المراوغة'، متهما في الوقت ذاته فتح بـ'التوافق مع حركة فتح

ال تعني التوقف   '، معتبرا ان اي تهدئة      'لن تعترف باسرائيل  'الى ذلك، شدد الزهار على ان حركة حماس         
  .'يال القادمةسنصلي في القدس او تصلي االج'، وقال 'عن المقاومة

  4/11/2009 ،القدس العربي
  

   االقتراع تحدده لجنة االنتخاباتوإجراءال نزال ننتظر رد مصر على المصالحة : حمداأل .12
 فتح ان عقد االنتخابات في ظل استمرار الخالف امر ستحدده اللجنة             حركة قالت  : اشرف الهور  -غزة  

المركزية لحركة فتح ان حركته ال تزال تنتظر ردا من          واكد عزام االحمد عضو اللجنة       .العليا لالنتخابات 
مصر حول مستقبل الحوار، خاصة بعد ان اعطت حركة فتح موافقتها على الورقة المصرية، الذي قـال                 

وذكر االحمد انه منذ تاريخ الخامس عشر من الشهر الماضـي،            .'ترفض التوقيع عليها  'ان حركة حماس    
لم يطـرأ اي  'تي فتح وحماس لتسليم ردهما على مقترحاتها للحل،  وهو التاريخ الذي وضعته مصر لحرك     

  .، الفتا الى ان فتح التزمت بالتاريخ وابدت موافقتها، على عكس حماس'تغيير على المصالحة
وحول اذا ما كانت حركة فتح ستوافق على تغيير بنود الورقة المصرية، اذا ما قدمتها القاهرة من جديـد                   

 .'وقتها لكل حادث حـديث    ' 'القدس العربي 'بار بمالحظات حماس، قال االحمد لـ       عقب االخذ بعين االعت   
وشدد االحمد على ان حركة فتح ترفض اي وسيط آخر دون مصر لحل الخالف الـداخلي الفلـسطيني،                  
وقال ان فتح ال عالقة بها بأي مبادرات تقوم الفصائل الفلسطينية بدراستها في الوقت الحـالي لتقريـب                  

  .ظر الداخلية نحو المصالحةوجهات الن
  4/11/2009 ،القدس العربي

  
   اتفاقية لحل الخالفوإنما الوثيقة المصرية ليست ورقة مصالحة :نزال .13

قال محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ان الوثيقة المصرية ليـست       : اشرف الهور  -غزة  
  .'ة الفلسطينيةاتفاقية لحل الخالف في الساحة السياسي'ورقة مصالحة وانما 

عن تحفظات حماس على الورقة المصرية للحل، وهي التي         ' القدس'وتحدث نزال خالل لقاء مع فضائية       
حالت دون توقيع الحركة عليها، وقال ان اهم التحفظات عليها هي الهواجس التي تنتاب الحركة مـن ان                  

يحات المطلوبة فيما يخص المرجعية     يتم تزوير االنتخابات القادمة، الفتا ايضا الى ان هناك بعض التوض          
واكد نزال ان حركة حماس جاهزة للذهاب الـى مـصر بهـدف              .الوطنية وحصر التشكيالت العسكرية   
  .مناقشة مالحظاتها مع المسؤولين هناك

  4/11/2009 ،القدس العربي
  

 اقتراحات بتضمين ورقة المصالحة ملحقا يشمل تحفظات الفصائل .14
أن أطرافا فلسطينية مستقلة قامت مؤخرا ببلورة » الشرق األوسط«ـكشفت مصادر في حماس ل: غزة

صيغ توفيقية بين حماس والحكومة المصرية تتعلق بموقف الحركة من الورقة المصرية للمصالحة التي 
وأشارت المصادر إلى أن إحدى هذه الصيغ تنص على . ترفض الحركة التوقيع عليها في صيغتها الحالية

 . المصرية يتضمن تحفظات حماس والفصائل الفلسطينية األخرىإضافة ملحق للورقة
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وقالت المصادر إن نقاط الخالف بين حماس والمصريين بشأن الورقة أقل بكثير مما صورته 
التصريحات التي أطلقها بعض ممثلي الحركة، موضحة على سبيل المثال أنه لم تمس الورقة المصرية 

سطيني، في نفس الوقت تطالب حركة الجهاد اإلسالمي بتضمين ورقة المقاومةَ كأحد خيارات الشعب الفل
وأضافت . المصالحة التأكيد على الثوابت الوطنية، وهذا ما يمكن تضمينه في أي ملحق للمصالحة

المصادر أن المواقف األميركية واإلسرائيلية السلبية المعلنة تجاه الجهود المصرية أثارت المخاوف لدى 
األمر الذي حدا بهم إلى المطالبة بتضمين الورقة ضمانات بعدم إلزام أي حكومة قيادات الحركة، 

فلسطينية جديدة بشروط اللجنة الرباعية التي تتضمن االعتراف بإسرائيل ونبذ المقاومة بوصفها إرهابا، 
 .وااللتزام باتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل

صري المطلق لمجرد إجراء حوار حول ما جاء في الورقة ورفض وأشارت المصادر إلى أن الرفض الم
القاهرة استقبال وفد للحركة لمناقشة القضية جعل الطرفين يصعدان على قمة شجرة من الصعب النزول 

 .عنها
 4/11/2009الشرق األوسط، 

  
  إنجاز تبادل األسرى الفلسطينيين قبل األضحى:مسؤول في حماس .15

أن صفقة تبادل األسرى بين الحركة ) حماس(فصح مصدر مسؤول في حركة أ:  عبد القادر فارس- غزة
وأضاف المصدر أن صفقة تبادل . »في طريقها إلى اإلنجاز، وستتم قبيل عيد األضحى المقبل«وإسرائيل 

المئات من المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية بالجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، تتم وفق 
وأضاف أن تقدما قد طرأ، في . لتي جرى التفاوض بشأنها عبر القناتين المصرية واأللمانيةالمراحل ا

إطار المفاوضات على التفاصيل النهائية لصفقة شاليط، مشيرا إلى استعداد إسرائيل دفع ثمن باهظ مقابل 
قت على إطالق وأشار المصدر إلى أن الحكومة اإلسرائيلية قد واف. إطالق سراح جنديها األسير في غزة

سراح األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
 أسيرا من القائمة التي سبق وسلمتها حماس 125مروان البرغوثي، بينما ما زالت ترفض اإلفراج عن 

من صفقة التبادل ستتم قبيل أيام وأضاف المصدر أن المعلومات تشير إلى أن المرحلة التالية . إلسرائيل
من عيد األضحى المبارك، بعد أن تم إنجاز مرحلة متواضعة منها بعد تسليم شريط فيديو للجندي 

  .اإلسرائيلي شاليط لإلسرائيليين مقابل إطالق عشرين أسيرة فلسطينية الشهر الماضي
  4/11/2009عكاظ، 

  
  ة معاناة الشعب الفلسطيني حماس تحمل بريطانيا مسؤولي ..في ذكرى وعد بلفور .16

 أوروبا ، حماس—في دمشق، دعت حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية :  هدى سالمة—دمشق 
جريمة وعد بلفور التي ارتكبتها بحق " وبريطانيا بشكل خاص إلى أن تتحمل المسؤولية األخالقية عن 

رى السنوية لوعد بلفور كل العرب ودعا بيان صادر عن الحركة في الذك ". أبناء شعبنا الفلسطيني 
  . والمسلمين حكاما وشعوبا لبذل كل طاقاتهم لتحير فلسطين والمقدسات التي دنسها االحتالل

إنهاء االنقسام وحشد ورص الصفوف من أجل " وجدد البيان دعوة حماس للمصالحة الوطنية التي هدفها 
  ". مواصلة المقاومة لدحر االحتالل وعودة الالجئين 

جماهير شعبنا إلى االلتفاف حول خيار المقاومة وغرس ثقافة الحرية في نفوس األجيال " ا دعا البيان كم
مؤكدا " حتى تظل الراية خفاقة إلى أن نمسح عار بلفور المشؤوم ونستعيد األرض والكرامة المهدورة 

  ".الثقة العالية بالنصر المحتوم واسترداد الحقوق " على 
  4/11/2009الشرق، قطر، 
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   ال قرار بمباشرة إعادة إعمار البارد: لومباردو عنفي الشمال مسؤول الجبهة الشعبية .17
عكست الزيارة الخاطفة للمدير العام لوكالة األونروا في لبنان، سلفاتوري لومباردو، أمـس،             : نهر البارد 

شمال، أجواء غير مريحة    إلى مخيم نهر البارد، والتقاؤه ممثلي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في ال           
، على حد   "إشارة إلى أن حلم إعادة إعمار مخيمنا يبتعد يوماً إثر آخر          "عند أهالي المخيم، الذين رأوا فيها       

 .تعبير أحد نازحيه
 القيادة العامة في الشمال، أبو عدنان عودة، لمس مـن كـالم             -شعبية لتحرير فلسطين    مسؤول الجبهة ال  

 إلى النقطة الصفر، وأن ال شيء جدياً بعد بخصوص إعادة إعمار المخـيم،              األمور عادت "لومباردو أن   
ألن القرار النهائي لمجلس شورى الدولة لم يصدر بعد، والحكومة ال تـستطيع اتخـاذ أي قـرار دون                   

 ".االستناد إلى قرار بهذا الخصوص من مجلس الشورى
خيم سياسي بالدرجة األولى، فهناك أطـراف       قرار إعادة إعمار الم   "ونقل عودة عن لومباردو ما مفاده أن        

لبنانيون ال يمانعون في ذلك ويؤيدونه، وأطراف آخرون يعملون على تأخير إعمـار المخـيم وعرقلتـه                 
صراعاً سياسياً لبنانياً داخليـاً     “، مشيراً إلى أن     ”بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ألسباب ودوافع متفرقة       

  ".يدور حول الموضوع
ال قرار نهائياً بعد عند الحكومة، أو األونروا بمباشرة إعادة إعمار           " من لقاء لومباردو أن      واستنتج عودة 

 ".المخيم، هناك عدم وضوح في الموضوع نتيجة التجاذبات اللبنانية الداخلية
  4/11/2009األخبار، لبنان، 

  
  بريطانيا مطالبة باالعتذار لمسؤوليتها عن وعد بلفور : الرشق .18

، عـزت الرشـق،   حماسطالب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية  :  قدس برس  - دمشق
باالعتذار الصريح عن الجريمة التي ارتكبها وزير خارجيتها األسبق آرثر جـيمس            "الحكومة البريطانية   

ة عن  المسؤولية التاريخية والسياسية والقانونية واألخالقي    "، محمالً بريطانيا    "بلفور بحق الشعب الفلسطيني   
  ".التداعيات التي خلّفها وعد بلفور المشؤوم

  4/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

   من أنصارها في الضفة19باعتقال " أجهزة السلطة"حماس تتهم  .19
 في الضفة الغربية األجهزة األمنية التابعة للسلطة حماساتهمت حركة المقاومة اإلسالمية : الضفة الغربية

 منهم خالل اليومين 19ال واالستدعاء ألنصارها مشيرة إلى اعتقال الفلسطينية بتصعيد حمالت االعتق
نسخة " سبيل"وذكر بيان للحركة تلقت الـ .السابقين في محافظات نابلس ورام اهللا وبيت لحم وطولكرم

  .منه إن من بين المعتقلين أعضاء مجالس بلدية منتخبين وصحفيين وأسرى محررين
  4/11/2009السبيل، األردن، 

  
 "طعنة لجهود استئناف المفاوضات"تصريحات كلينتون ":  فتحثوري" .20

 عن رفضه واستهجانه لتصريحات وزير الخارجية األمريكية فتحأعرب المجلس الثوري لحركة  :رام اهللا
شكل تراجعاً سافراً عن الموقف "هيالري كلينتون فيما يتعلق باالستيطان، معتبراً أن هذا التصريح 

لنه الرئيس األمريكي باراك أوباما في خطابه بجامعة القاهرة وفي الجمعية األمريكي الذي سبق وأع
العمومية ومناسبات عديدة، والخاص بوقف جميع األنشطة االستيطانية قبل استئناف المفاوضات، والتي 
استند فيه إلى خطة خارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية واإلجماع الدولي كمرجعية أساسية 

 ."للمفاوضات
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إن تصريحات كلينتون ومديحها لموقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي : "وقال المجلس في تصريح مكتوب
نتنياهو، شكل استخفافاً واستهتاراً بحقوق الشعب الفلسطيني والموقف العربي والدولي إزاء االستيطان، 

ناف المفاوضات ودفع وخيب آمال الشعب الفلسطيني واألمة العربية، وشكل طعنة للجهود المبذولة الستئ
المتعلق بإعالن رفضه "وأكد دعمه وتأييده لموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس  ".عملية السالم

  ".الستئناف المفاوضات قبل وقف األنشطة االستيطانية وعمليات هدم المنازل وتهويد القدس
  3/11/2009، قدس برس

  
   فلسطينية  عربية لالراضي ال"خطة مارشال" تدعو لـ "سرائيلإ" .21

دعا نائب وزير الخارجية االسرائيلية داني ايالون أمس الدول العربيـة الـى             :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
لمساعدة االقتصاد الفلسطيني وبالتالي    )  مليارات يورو  6,5(بعشرة مليارات دوالر    " خطة مارشال "اطالق  

ربية ، ولسنا وحدنا في المجتمع الـدولي        خابت امالنا جدا من الدول الع     "وقال ايالون   . دعم عملية السالم  
نحـن  "واستطرد  ". الن بامكان الدول العربية ان تفعل المزيد ، اوال وخصوصا المملكة العربية السعودية            

  ".بحاجة المر ما مثل خطة مارشال لتامين وظائف واقامة منطقة صناعية في االراضي الفلسطينية
 مليارات دوالر االن في الـضفة       10) ضخ(ي تقديري ان    ف"واضاف امام دبلوماسيين اجانب وصحافيين      

ستكون "واوضح ان مثل هذه المساعدة      ". الغربية في االقتصاد الفلسطيني قد يؤدي الى عجائب ومعجزات        
  .في اطار عملية السالم" مفيدة جدا لتغيير االجواء هنا والمساهمة في اقامة حوار

اذا نظرنا الى السعودية مع ماليين من مليارات الـدوالرات          . اين المال اليوم؟ اوال في دول الخليج      "وقال  
التي يجنوها من النفط ، فبامكانهم بكل تأكيد ارسال قليل من المال الى الفلسطينيين في طريقة تساهم في                  

  . الفلسطيني" االقتصاد
  4/11/2009الدستور، 

  
 الصراعات الفلسطينية الداخلية تمنحنا هدوءا غير مسبوق: يدلين .22

أبرز » امان«أعلن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي :  نظير مجلي-  أبيبتل
وقال . األسباب التي جعلت إسرائيل تعيش هدوءا أمنيا في السنة األخيرة، لم تشهده منذ عشرات السنين

هناك انخفاضا حادا عاموس يدلين ، الذي كان يقدم تقريرا أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيست، إن 
فمن الشمال، يضمن هذا الهدوء حزب اهللا، الذي يمتنع عن . في العمليات المسلحة في كل الجبهات

، ومن الجنوب، تضمن حركة حماس هذا الهدوء، حيث 2006) تموز(إطالق صواريخ منذ حرب يوليو 
تطور إلى ثالثة أسباب، هي؛ وعزا يدلين هذا ال. تمتنع عن إطالق الصواريخ وتحاول منع اآلخرين بالقوة

قوة الردع اإلسرائيلية، التي جعلت كل طرف من أطراف الصراع، خاصة حزب اهللا وحماس، : أوال
وتوفرت قوة الردع هذه في حرب . يحسب ألف حساب قبل أن يطلق صاروخا أو قذيفة باتجاه إسرائيل

 .لبنان وفي الحرب على قطاع غزة، حسب قوله
يرة لدى العرب من انتخاب الرئيس باراك أوباما في الواليات المتحدة، التي جعلت التوقعات الكب: ثانيا

العرب، ال سيما الفلسطينيين، معنيين بانتظار ما قد يفعله، أو على األقل تجعلهم يخشون أن يؤدي 
 .تصرفهم إلى تخريب الجهود السلمية فيلحق ضررا بنفسه

. عداء بين الفصائل يزيد حدة وشدة عن العداء إلسرائيلالوضع الداخلي الفلسطيني، حيث إن ال: ثالثا
فهي تنظر إلى نشاط السلطة في الضفة . ويجعل حماس مشغولة، بل غارقة في تعزيز سلطتها في غزة

الغربية وكيف تحقق الهدوء والنمو االقتصادي واالنضباط الداخلي وسلطة القانون، وتسعى إلى منافستها 
  . في ذلك
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وقال إن أعداء إسرائيل يبنون قوتهم .  سامعيه أن ال يتوهموا أن هذا الواقع مستديملكن يدلين طلب من
العسكرية بمساعدة إيران، وإن حماس استعادت ما كان لديها من أعداد صواريخ كبيرة قبيل عملية 

  ). الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة(» الرصاص المصكوك«
ية حين قال إن تركيا باتت قناة ذات قيمة عليا لتهريب األسلحة وفاجأ يدلين أعضاء اللجنة البرلمان

. في المنطقة وهي سورية وحزب اهللا وحماس» محور الشر«واألموال من إيران إلى بقية عناصر 
فإيران تقيم لها حلفا يخدم مصالحها السياسية واالستراتيجية ضد دول الغرب، وتقدم السالح إلى هذه 

وهي بذلك تستخدم عناصر الضغط هذه في المفاوضات الجارية . دان والعراقالعناصر وكذلك إلى السو
  .بينها وبين الغرب حول التسلح النووي

 4/11/2009الشرق األوسط، 
  

 المعركة المقبلة سنخوضها أيضاً في قطاع غزة: أشكنازي .23
ة، وذلك هدد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غابي أشكنازي بشن حرب جديدة ضد قطاع غز: الناصرة

أجرت تجربة " حماس"بعد ساعات من زعم رئيس هيئة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية بأن حركة 
وقال أشكنازي، في كلمة  . كيلومتراً قادراً على ضرب تل أبيب60ناجحة إلطالق صاروخ يبلغ مداه 

إن المعركة : "سألقاها في حفل تخريج دورة جديدة من ضباط الصف للقوات الحربية البرية مساء أم
إن "وأضاف  .، على حد تعبيره"المقبلة التي سيضطر الجيش لخوضها ستكون أيضاً في قطاع غزة

الجيش سيعود لمواجهة منصات إطالق القذائف الصاروخية في المناطق السكانية األشد كثافة في 
دارس، ألن األعداء المعمورة والقتال في القرى والمدن والمساجد والمستشفيات ورياض األطفال والم

وتابع أشكنازي مخاطباً الجنود  .، على حد تعبيره"يريدون فرض هذا األسلوب من القتال على إسرائيل
غداً عندما تخرجون وتزاولون عملكم، يجب أن تعرفوا أنكم ستواجهون المعضالت نفسها : "اإلسرائيليين

 ". وبقيمهالتي نواجهها، لكن الجيش سيقف من ورائكم ويجب أن تثقوا به
الجيش سيقدم الدعم لجميع "وبشأن المالحقات القضائية لضباط وقادة الجيش اإلسرائيلي دولياً؛ أوضح أن 

  ".الضباط في حال تعرضوا ألي مالحقة بسبب تقرير لجنة غولدستون
  4/11/2009، قدس برس

  
  ستواصل العمل من أجل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين" إسرائيل: "باراك .24

كرر وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك القول إن الحكومة اإلسرائيلية ستواصل العمـل             : دي السيد مه
من أجل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وقال باراك، في مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية، إن زيارته               

 يوم األحد المقبـل، تهـدف إلـى    المرتقبة للواليات المتحدة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المتوقعة       
الهـدف  «وبحسب باراك، فإن    ". أجل مستقبل دولة إسرائيل   «التوصل التفاقات مع اإلدارة األميركية من       

من المفاوضات مع الفلسطينيين هو التوصل إلى اتفاق على إنهاء الصراع والمطالب المتبادلة، وقيام دولة               
. »1967، إلى جانب إسرائيل وإنهاء االحتالل الـذي بـدأ عـام             فلسطينية قابلة للحياة، اقتصادياً وإقليمياً    

  .»هذه األهداف كلها تعد حيوية إلسرائيل، وأن جميع البدائل المحتملة أسوأ منها«وشدد على أن 
وأعرب وزير الدفاع اإلسرائيلي أيضاً عن تقديره للجهود التي تبذلها وزيرة الخارجية األميركية هيالري              

 األميركي للشرق األوسط جورج ميتشل من أجـل دفـع االتـصاالت بـين الطـرفين                 كلينتون والموفد 
  .اإلسرائيلي والفلسطيني قدماً

  4/11/2009األخبار، لبنان، 
  
  



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1602:         العدد       4/11/2009األربعاء  :التاريخ

  ليهود العالم يكسب تأييدا كبيرا في الكنيست والحكومة"قانون العودة" تغيير ":إسرائيل" .25
 تفتش عن إرهابي يهودي آخر خطير، يعتقد بأنه كشفت أوساط أمنية في إسرائيل أن مخابراتها: تل أبيب

 عملية إرهاب ضد فلسطينيين ويهود 13شريك لإلرهابي يعقوب طايطل، الذي اعتقل واعترف بارتكاب 
 .يساريين أو مثليين أو ضد الشرطة اإلسرائيلية

 الذي كان وما زال اإلسرائيليون منشغلين بأسباب السماح لإلرهابي طايطل بالهجرة إلى إسرائيل، وهو
والنقاش نفسه يدور حول المجرم دميان كرليك، الذي ذبح عائلة . مطلوبا للعدالة في الواليات المتحدة

والسلطات الروسية طالبت . فهو أيضا كان مطلوبا للعدالة في روسيا. يهودية روسية من ستة أفراد
ة المذكور، الذي ال يتيح تسليم إسرائيل بتسليمه إليها منذ سنة، لكن إسرائيل تحصنت وراء قانون العود

فلو تم تسليم كل منهما إلى بالده األصلية، ما كانا يستطيعان ارتكاب . يهود من حملة الجنسية اإلسرائيلية
 .جرائمهما

واقترح وزير الداخلية األسبق، مائير شطريت، من حزب كديما المعارض، تعديل هذا القانون، بحيث ال 
ينبغي أن يوضع كل يهودي يصل «: وقال.  أوتوماتيكي ومنحه الجنسيةيصبح استيعاب أي يهودي بشكل

إلى إسرائيل تحت التجربة لمدة خمس سنوات على األقل، يكون خاللها مواطنا مع إقامة ومن دون 
ولقي االقتراح على الفور تأييدا من  .»فإذا ثبت أنه يستحق الجنسية، تعطى له في ختام التجربة. جنسية

  . ية وقانونية من أحزاب االئتالف والمعارضة، بمن في ذلك عدد من الوزراءعدة أوساط سياس
 4/11/2009الشرق األوسط، 

  
  وباراك يتفقدان المناورة الصاروخيةنتنياهو .26

زار رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك يوم أمس أحد مواقع مناورة 
وأعلن نتنياهو أن . المشتركة بين الجيشين األمــيركي واإلســرائيليالصاروخية » جونيبر كوبرا«

الجيش اإلسرائيلي والجيش األميركي، «وشدد على أن . »تعاون جد مثمر وجد مذهل«هذه المناورة هي 
وفي نهاية المطاف فإن الهدف هو . بحسب ظني، يشقان طريقا جديدة والهدف هو حماية دولة إسرائيل

 . »المنطقة، وربما أكثر منهاضمان السالم في 
تبدو مناورة جيدة جدا، وقد سبقها عمل تمهيدي طويل جدا من الجيش اإلسرائيلي «وأكد باراك أنها 

مناورة تتعامل مع تحديات حقيقية سنضطر . واألميركيين ونحن نرى مناورة بحجم لم يسبق له مثيل
 . »عدينللتعاطي معها في المستقبل، لذلك من األفضل أن نكون مست

تتعامل ضد خطر يتعاظم «من جانبه قال رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي ان المناورة 
وفي اعتقاده فإن العمل األميركي اإلسرائيلي . »على سكان إسرائيل في كل ما يتعلق بتطور الصواريخ

 . »الرد لدولة إسرائيل«المشترك بوسعه تحسين 
 4/11/2009السفير، 

  
  تطلب من ألمانيا تمويالً لشراء سفينتي صواريخ حديثتين" رائيلإس" .27

ذكرت وسائل اإلعالم العبرية، أمس، أن إسرائيل طلبت من ألمانيا تمويالً جزئياً لشراء سفينتي صواريخ               
، مجهزتين بمنظومات أسلحة حديثة مـن       »ماكو«حديثتين بقيمة أكثر من نصف مليار يورو، من طراز          

قادرة على مهاجمة أهداف    ومن مزايا هذه السفن أنها متعددة المهمات و       . إنتاج الواليات المتحدة وإسرائيل   
وتحمل السفينة على متنها أجهزة كشف متقدمة ومنظومات        . في عمق اليابسة وتدمير السفن والغواصات     

  .»8 -باراك «ووفقاً لما نشر في ألمانيا، ستسلّح هذه السفن بصواريخ . أسلحة لمهمات مختلفة
 4/11/2009األخبار، لبنان، 
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   منزالً مع نهاية العام الحالي60مقدسية ومخطط لهدم مستوطنون يقتحمون منزالً لعائلة  .28
استولى عشرات المستوطنين اليهود أمس، على منزلين لفلسطينيين في حـي الـشيخ             : عالء المشهراوي 

 منزال مهددا بـاإلخالء لـصالح المـستوطنين         28جراح في قلب مدينة القدس المحتلة، وهما اثنان من          
 إضافيا في القدس، ورفع العـدد       35قاب عن مخطط إسرائيلي لهدم      المتطرفين في الحي، بينما كشف الن     

وقال شهود عيان،إن احد المنزلين تملكـه رفقـة عبـد اهللا الكـرد، وان                . منزال مع نهاية العام    60الى  
مجموعة من المستوطنين المتطرفين اقتحمت المنزل، بينما منعت الشرطة أصحاب المنزل من الوصول             

وهدمت، جرافات   . في الشارع  األثاثن اعتدوا على صاحبة المنزل وابنتها والقوا        إليه إلخراج المستوطني  
تابعة لبلدية االحتالل في القدس، مبنى سكنيا في منطقة وادي الدم بحي بيت حنينا شمال المدينة، بحجـة                  

 .عدم الترخيص وعدم احترام قرارات البلدية
 تمكنها من الحصول على وثيقة تم تسريبها مـن           النقاب عن  "مؤسسة المقدسي "وفي السياق نفسه، كشفت     

داخل بلدية االحتالل في القدس، تُبين عدد المنازل الفلسطينية التي ستقوم البلدية بهـدمها خـالل األيـام                  
 . في حيي الثوري وبيت حنينااألولالقريبة، ومن بينها المنازل الثالثة التي تم هدمها يوم أمس 

لوثيقة تشير إلى أن بلدية االحتالل تعتزم هدم ما يزيد على ستين منـزال               أن ا  "مؤسسة المقدسي "وأضافت  
” فرض القانون “فلسطيني في مدينة القدس حتى نهاية العام الحالي، بهدف ما سماه رئيس بلدية االحتالل               

 .على شرقي القدس وضبط البناء الفلسطيني فيها
4/11/2009اإلتحاد، اإلمارات،   

 
   أشهرثالثةمنذ  على الرصيف  شخصاً يعيشون53: القدس .29

تعيش أم أيمن غاوي على أحد أرصفة حي الشيخ جراح في القدس العربية، منذ :  كفاح زبون- رام اهللا
 من أفراد عائلتها وعائلتي حنون، والكرد، أن 52 آب الماضي، وصار عليها اآلن مع /بداية أغسطس

وهؤالء جميعا فقدوا منازلهم بعدما شنت . اءيتأقلموا مع البرد القارس الذي بدأ مع بداية فصل الشت
وسيطرت الشرطة على منازل عائلتي حنون  . حربا على المنازل العربية في القدس المحتلة"إسرائيل"

 منزال آخر في الحي نفسه، بهدف إقامة 28الغاوي، في حي الشيخ جراح، ضمن مخطط للسيطرة على 
  .بؤرة استيطانية جديدة
 2 نفرا آخرين، عايشين على الرصيف منذ 52أنا وأوالدي و": "شرق األوسطال"وقالت أم أيمن لـ

الشتا واحنا ) وصل(، و)الفطر(المدارس والعيد ) افتتاح(رمضان و) شهر(ومر .  آب الماضي/أغسطس
ومن بين الذين يعيشون على الرصيف طالب مدارس وأطفال بعمر الزهور إضافة إلى  ."على الرصيف

 .مسنين
4/11/2009ط، الشرق األوس  

    
 لخدمات لتحسين ا"األونروا" موظف في 2800اعتصام : لبنان .30

 منهم من المعلمين، كجزء من ةالمائ في لبنان، ستون في "األونروا" موظف في 2800اعتصم أمس 
) لبنان، سوريا، غزة، الضفة الغربية، واألردن( في األقاليم الخمسة "األونروا"اعتصام شمل موظفي 

 . موظف28500 عدد العرب بينهم، دون األجانب، نحو والذين يبلغ
 في لبنان، موسى نمر، البيان الذي أكد أن تحرك "األونروا"وأذاع رئيس المجلس التنفيذي للعاملين في 

فاليوم نطالب بتحسين ظروف العمل للعاملين، وأهمها "األمس هو الخطوة األولى نحو التصعيد المتدرج 
مة ليوازي القيمة الشرائية لمدخراتنا التي باتت بال قيمة فعلية نتيجة الغالء تعديل تعويض نهاية الخد

الفاحش، وانخفاض سعر الدوالر ونتيجة األزمة العالمية في االقتصاد المنهار، نريد أن نتمكن من تعليم 
مطلبنا يتعلق "وأشار إلى أن . "نريد أن نختم عملنا بما يضمن لنا العيش بكرامة ويبعد عنا العوز.. أوالدنا
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بالمطالبة بتعديل مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين في األونروا بعدما فقدت قيمتها في األسواق، 
  . "ومطلبنا تحسين الخدمات لالجئين بكل المستويات التعليمية واالجتماعية والخدماتية والصحية

تحادات العاملين معتبراً أنه الخطوة وأعلن البيان االلتزام الكامل ببرنامج التحرك الذي قرره رؤساء ا
وستتبعها خطوات تصعيدية متدرجة تصل إلى اإلضراب المفتوح إذا استمرت اإلدارة في عدم "األولى 

 . "االستجابة لمطالب العاملين العادلة
4/11/2009السفير،   

 
 الجاري من الشهر  20البارد في مخيم نهر إطالق إعمار : لبنان .31

عقد ليل أمس اجتماع في السرايا الحكومية ضم، إلى رئيس حكومة تصريف : مإبراهي عمر - البارد
 فؤاد السنيورة، مدير األونروا في لبنان سيلفاتوري لومباردو، ووزير الثقافة تمام سالم، وممثلين األعمال

، جرى "ونروااأل"عن قيادة الجيش اللبناني ولجنة اآلثار ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وطاقما فنياً من 
 . خالله عرض كافة المسائل والعراقيل التي تحول دون استئناف اإلعمار في مخيم البارد

 تشرين الثاني الحالي، وذلك بعدما عرضت 20وتم االتفاق على إطالق ورش اإلعمار ابتداء من 
 . المعايير التي سيتم على أساسها العمل في المواقع التي تحتوي على اآلثار

جلس شورى الدولة لم يصدر بعد قراراً نهائياً في مسألة اإلعمار، ومن المتوقع أن يصدر يذكر أن م
  .  الجاري20 في موضوع اإلعمار قبل "قراراً إيجابياً"

4/11/2009السفير،   
  

  تحت خط الفقر"فلسطينيي الداخل"من % 50:  إسرائيليةإحصاءات .32
 نشرتها أمس مؤسسة التأمين الوطني في دولة دلت المعطيات الرسمية السنوية التي: حامد اغبارية

 تعيش تحت 48من العائالت الفلسطينية في األراضي المحتلة عام % 49,4 أن 2008االحتالل، عن عام 
 مليون فقير في 1,6وأشارت المعطيات التي أعلن عنها في مؤتمر صحفي أن هناك أكثر من  .خط الفقر

 18 ألف طفل دون سن 783جموع السكان، منهم أكثر من من م% 23,7دولة االحتالل، يشكلون نسبة 
 .عاما، حيث يشكل األطفال الفلسطينيون أكثر من نصفهم

4/11/2009السبيل، األردن،   
 

 تحث األمم المتحدة على االنتصار لحقوق ضحايا االنتهاكات اإلسرائيلية" الضمير" .33
، "لتسييس القانون الدولي"الحقة لحقوق اإلنسان من المحاوالت المت" الضمير"حذرت مؤسسة : غزة

، وبشكل خاص خالل اآلونة األخيرة التي "مجرمي الحرب"واالستمرار بتجاهل إعمال آليات محاسبة 
، )تقرير غولدستون(أعقبت اإلعالن عن نتائج وتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق التابع لألمم المتحدة 

 ". تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي اإلنسانيالسالم الحقيقي هو المبني على أساس"معتبرة أن 
مشروع قرار تقدمت به مجموعة الدول ) 4/11(وتناقش الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم غد األربعاء 

 .العربية بشأن توصيات تقرير غولدستون
ول األعضاء في الجمعية في بيان لها األمين العام للجمعية العامة لألمم المتحدة، والد" الضمير"وحثت 

وطالبت . العامة بقبول وتأييد كافة ما تضمن مشروع القرار العربي بشأن توصيات تقرير غولدستون
يفي بالتزاماته القانونية واألخالقية، من خالل ضمان تطبيق آليات العدالة الدولية "المجتمع الدولي أن 

  سرة الدولية ومن بينها مجلس األمن الدولي ودعت األ ".وبشكل خاص الجنائية لمسائلة مجرمي الحرب
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لمنع مجرمي الحرب من اإلفالت من العقوبة، ألن اإلفالت يعني تشجيع دولة االحتالل "العمل الحقيقي 
 .، كما قالت"على المضي قدما بانتهاكات حقوق اإلنسان

3/11/2009قدس برس،   
  

 ينفذون إضراباً عن الطعام" نفحة"أسرى سجن  .34
، إضراباً شامالً عن )3/11(سرى الفلسطينيون في سجن نفحة الصحراوي، اليوم الثالثاء نفذ األ: غزة

الطعام ليوم واحد، احتجاجاً على المضايقات التي يتعرضون لها ومنع إدخال المالبس الشتوية وكنتينة 
 .أسرى قطاع غزة) مصروف(

إن " قدس برس"، في تصريح لـ وقال عبد الناصر فروانة، الباحث في شؤون األسرى واألسير السابق
المعلومات الواردة من سجن نفحة تشير إلى أن األسرى نفذوا اليوم إضرابا شامال وذلك بإرجاعهم كافة 

 .وجبات الطعام
يأتي احتجاجاً على التفتيش الليلي وتخريب غرف األسرى، من قبل إدارة "وأضاف أن هذا اإلضراب 

كنتينة الخاصة بأسرى غزة الموجودين في السجن السيما مع السجن، وكذلك على عدم إدخال شيكات ال
 .دخول فصل الشتاء

3/11/2009قدس برس،   
  

  1993في سجون االحتالل الـ  أسيراً مقدسياً 44: فروانة .35
 أسيراً من مدينة القدس المحتلة 44أكد الباحث المختص في شؤون األسرى عبد الناصر فروانة أن  :غزة

 ولفت إلى 1983ى ويقبعون في سجون االحتالل منذ ما قبل اتفاقية أوسلو عام يعتبرون من قدامى األسر
وأشار إلى . 29أن األسير المقدسي فؤاد الرازم يعتبر عميد األسرى المقدسيين إذ مر على سجنه قرابة 

 أسيراً يقضون أحكاماً 28 أسيراً من القدس مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً ومن بينهم 20أن 
 82 أسيراً أحكاماً بالسجن لسنوات تصل إلى 16بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو مرات عدة، فيما يقضي 

  .عاماً
4/11/2009الخليج،   

  
 حقق مع الشيخ رائد صالحي االحتالل .36

قامت الشرطة اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة بالتحقيق مع الشيخ رائد صالح رئيس : القدس المحتلة
 وذلك في مركز الشرطة بالمسكوبية لمدة 1948المية في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة الحركة اإلس
 الذي عقد 14الـ " األقصى في خطر"وتمحور التحقيق حول خطاب الشيخ في مهرجان  .أربع ساعات

   .في مدينة أم الفحم في الثاني من تشرين أول الماضي
 ال 14الـ" األقصى في خطر" ما قلته في مهرجان كل: "وقال الشيخ صالح عقب خروجه من التحقيق

أزال أتمسك به كلمة كلمة وحرفا حرفا وال أعتبره إال شهادة انتماء إلى القدس والمسجد األقصى وسيبقى 
االحتالل الصهيوني في نظري هو المسؤول األول واألخير عن أي أحداث صدامية قبل المهرجان أو 

 .على حد تعبيره" بعده
4/11/2009ردن، السبيل، األ  
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  365 ارتفاع ضحايا الحصار إلى .37
أعلنت مصادر طبية في غزة عن وفاة مريض فلسطيني ممنوع من السفر والعالج فـي الخـارج،         :غزة

  . فلسطينيا365ًإلى " شهداء حصار غزة"ليرفع بذلك قائمة 
4/11/2009، وكالة سما  

  
   في الخليلهيئة األعمال الخيرية اإلماراتية تدشن مختبراً طبياً .38

دشنت هيئة األعمال الخيرية في محافظة الخليل جنوب فلسطين مختبرا طبياً  : منتصر حمدان-رام اهللا 
 منسق وحدة أكدمختصاً بالكشف عن امراض الدم بتكلفة أولية زادت على مائة ألف درهم، حيث 

ظة الخليل كونها األكبر  المشروع استهدف محافأنالمشاريع في مكتب الضفة الغربية بهاء أبو الهيجاء 
  .في فلسطين حيث تقع في حيز سكاني يزيد على نصف مليون نسمة

4/11/2009الخليج،   
  

  التنكر لنتائج االنتخابات الفلسطينية أفقد دوالً كثيرة مصداقيتها : أمير قطر .39
تتاح دورة ذكّر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خالل كلمة ألقاها في اف: محمد دفع اهللا

جديدة لمجلس الشورى القطري أمس، الجميع، بما فيها دول العالم التي اجتمعت بعد الحرب في شرم 
الشيخ، أن الحصار مازال مستمرا وان اعادة البناء مازالت حبرا على ورق، واليجوز أن يستمر هذا 

وقوف دولة قطر مع الوحدة وجدد سموه . الحصار، مؤكدا انه ال الشريعة الدولية وال الشرائع تجيز ذلك
الوطنية للشعب الفلسطيني وخلق الظروف المالئمة لذلك، ودعا في الوقت نفسه إلى عدم التدخل في 
الشأن الداخلي الفلسطيني لتغليب مصلحة طرف دون آخر حتى ال يتعمق الخالف ويصبح مستعصيا على 

ديمقراطية في فلسطين ومعاقبة شعبها مؤكدا ان عدم اعتراف دول كثيرة بنتائج االنتخابات ال.. الحل
بالحصار قد أفقد دوالً كثيرة مصداقيتها عند حديثها عن الديموقرطية واالنتخابات في ظل االحتالل 

 .والحصار
وعبر سمو األمير المفدى عن قلقه البالغ تجاه التطورات الخطيرة في مدينة القدس المحتلة، داعياً إلى 

د لوضع حد للعدوان االسرائيلي على المسجد االقصى والمقدسات اتخاذ موقف عربي واسالمي موح
االسالمية، مشددا سموه في هذا الصدد على انه بامكان األمة العربية قادة وشعوبا ان تفعل الكثير لو 

 .توافرت االرادة
  4/11/2009الوطن، قطر، 

  
  غزة على حافة االنهيار: قطر تستصرخ األمم .40

قطر بجميع الحكومات والمؤسسات والمنظمات المانحة ان تقدم التبرعات أهابت دولة :  قنا–نيويورك 
وان ترفع من مستوى تبرعاتها " اونروا"لوكالة االمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

لتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين الذين يستفيدون من مشاريع الوكالة بما في 
ونبهت دولة قطر في هذا . برامج المساعدات المعنية بمجاالت الطوارئ في المخيمات الفلسطينيةذلك 

الصدد الى ان العدوان االسرائيلي االخير والحصار المستمر منذ اعوام على قطاع غزة اديا الى تدهور 
فة االنهيار في االحوال االنسانية والمعيشية لالجئين الفلسطينيين في القطاع الذي اصبح على حا

كما ازداد في الوقت نفسه سوء ... االقتصادي ووصل اعتماد السكان فيه على المعونات حدا غير مسبوق
الحالة االنسانية لالجئين في باقي االرض الفلسطينية المحتلة نتيجة الستمرار القيود على التنقل والبضائع 

 .لي وخاصة القانون االنساني الدوليوالممارسات االسرائيلية االخرى التي تخالف القانون الدو
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جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القاها السيد احمد علي التميمي السكرتير األول في مكتب وزير الدولة 
لوكالة االمم " 31"للشؤون الخارجية امام اللجنة الرابعة والستين للجمعية العامة لالمم المتحدة حول البند 

 .جئين الفلسطينيين في الشرق االدنىالمتحدة الغاثة وتشغيل الال
  4/11/2009الوطن، قطر، 

 
 قوانين الشرعية الدولية بحق األسرى  بتنفيذ"سرائيلإ"بإلزام صبيح يطالب  .41

طالب األمين العام المساعد للجامعة العربية :  عبد الرؤوف أرناؤوط، جمال جوهر-رام اهللا، القاهرة 
 السفير محمد صبيح بإلزام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتنفيذ لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة

وأكد صبيح . قواعد وقوانين الشرعية الدولية بحق األسرى الفلسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيلية
المحكمة "هي الجهة الوحيدة في المعمورة التي شرعت التعذيب واالعتقال عبر ما يسمى " إسرائيل"أن 

 أسيرة، 100 أسير فلسطيني، بينهم حوالي 11000، مشيرا إلى وجود أكثر من "يليةالعليا اإلسرائ
معتقل إداري 1400 من كبار السن، وحوالي 400بعضهن أنجبن داخل المعتقل، إضافة إلى أكثر من 

 .دون محاكمة
 4/11/2009الوطن، السعودية، 

  
  ني الجامعة العربية تحمل بريطانيا مسؤولية معاناة الشعب الفلسطي .42

حملت جامعة الدول العربية مجددا المجتمع الدولي، وخاصة بريطانيا، المسؤولية :  أحمد ربيع-القاهرة 
القانونية واألخالقية والسياسية واألدبية تجاه الشعب الفلسطيني وما تعرض له من ظلم وفقدان لحقوقه 

ان صدر عن قطاع فلسطين وأكدت الجامعة العربية في بي. األساسية، من جراء وعد بلفور المشؤوم
 لوعد بلفور أن ظروف الشعب الفلسطيني الصعبة، 92واألراضي العربية المحتلة بمناسبة الذكرى 

ومعاناته وانتهاك ابسط حقوقه من قبل االحتالل، تستوجب العمل من بريطانيا والمجتمع الدولي لتمكين 
  .هذا الشعب من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة

  4/11/2009، الشرق، قطر
  

  وزراء الخارجية العرب يرفضون التطبيع ويطالبون كلينتون بوقف االستيطان وتهويد القدس .43
جدد وزراء الخارجية العرب في لقائهم وزيرة الخارجية االميركية هيالري :  محمد الشرقي-مراكش 

يركية بالضغط على ، وطالبوا بأن تقوم االدارة االم"إسرائيل"كلينتون في مراكش رفضهم التطبيع مع 
 وعلى 1967لوقف االستيطان وتهويد القدس وحماية اآلثار االسالمية في المدينة المحتلة عام " إسرائيل"

  .رأسها المسجد االقصى
وأعرب المغرب رسمياً عن قلقه البالغ وإدانته ما يتعرض له المسجد األقصى من انتهاكات وأعمال 

 وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، في كلمة وقال". ال مشروعة"عدوانية اسرائيلية 
، إن المملكة المغربية تشدد على ضرورة الحفاظ على "منتدى المستقبل"خالل االجتماع الوزاري لـ

  .الوضع القانوني الخاص لمدينة القدس وطابعها المتميز وحماية معالمها الروحية والحضارية
  4/11/2009الحياة، 

  
   لن يؤدي إلى تحقيق السالمغزة إغالق: وأردوغان" إسرائيل"تلقى دعوة لزيارة غول ي .44

التركية، أمس، أن الرئيس التركي عبد اهللا غول تلقى لمناسبة " زمان"ذكرت صحيفة : محمد نور الدين
 الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية رسالة تهنئة من نظيره اإلسرائيلي شمعون بيريز دعاه فيها

" إسرائيل"وأوضحت الصحيفة أن بيريز شدد، في رسالته، على األهمية التي توليها ". إسرائيل"إلى زيارة 
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للعالقات مع تركيا، معتبرا أن بعض سوء التفاهم يحصل بين الدول لكن العالقات مع تركيا ذات جذور 
. ويل أن تتم هذه الزيارة، مشيرا إلى انه يريد منذ وقت ط"إسرائيل"وكرر دعوة غول لزيارة . تاريخية

  ". ايجابية"وقيم العالقات مع تركيا بأنها 
جوهرها يقف على أرض صلبة، "، قال إن "إسرائيل"كما أدلى غول بتصريحات حول العالقات مع 

ويجب أن تكون العالقات صلبة لكي تكون مساهمة في عملية السالم، لكن هذا الوضع ال يعني عدم رؤية 
إسرائيل يمكن . ن تقرير غولدستون سيذهب إلى األمم المتحدة وسيقدم إلى الهيئة العامةإ. األخطاء والظلم

  ". هذا يعني أن الرأي العام العالمي قد استثار وجدانه في هذا الموضوع. أن تعرقله فقط في مجلس األمن
 حزب العدالة"من جهته، أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، في خطاب أمام نواب 

انتقاد ما حصل في غزة ال يعني أن تركيا بدلت موقفها، سنواصل االحتجاج على "الحاكم، أن " والتنمية
، مشدداً على أن االحتالل واإلغالق ليسا الحل ولن يؤديا إلى "قتل األطفال والنساء واألشخاص العزل

  . تحقيق السالم
  4/11/2009السفير، 

  
  "غولدستون"جهاض يحذر من محاوالت إاهللا األشعل  عبد.د .45

حذر خبراء قانون مصريون من التفاف الواليات المتحدة وأطراف غربية :  غريب الدماطي-القاهرة 
حول تقرير غولدستون ومحاولة إجهاضه، مستخدمين في ذلك مزيدا من الضغوط على بعض األطراف 

  .العربية
اهللا األشعل أن إحالة التقرير إلى عبد.واعتبر مساعد وزير الخارجية األسبق وأستاذ القانون الدولي د

، الفتاً إلى أن ذلك الطلب من شأنه تفويت "الفيتو"حيث سيواجه بـ" قتله"مجلس األمن سيؤدي إلى 
الفرصة على الجمعية في اتخاذ قرار مباشر من الجمعية بإحالة التقرير إلى المحكمة الدولية، مشيرا إلى 

  . عودته إلى الجمعية إال في دورة جديدة قادمةأن التصويت بالفيتو ضد التقرير يعني عدم
إن التقرير تم إدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة ووفق الئحة اإلجراءات " الخليج"وقال األشعل لـ

الخاصة بالجمعية فإنه ال يجوز إغفال أي بند تم وضعه في جدول األعمال أو إحالته إلى مجلس األمن إال 
هو الجمعية " إسرائيل" أن الطريق الوحيد لتسجيل موقف سياسي دولي ضد بعد مناقشته، مشددا على

العامة حيث من الممكن إصدار إدانة من خاللها للجرائم اإلسرائيلية، وأضاف أن الجمعية العامة يمكن 
من المشاركة في الجمعية من خالل لجنة فحص " إسرائيل"لها إذا ما توفرت اإلرادة السياسية حرمان وفد 

ق االعتماد للوفد اإلسرائيلي مثلما حدث سابقا مع جنوب إفريقيا، كما تستطيع الجمعية العامة اتخاذ أورا
  .وتملك حق إحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية" إسرائيل"عقوبات ضد 

  4/11/2009الخليج، 
  

 سفينة إغاثة تتجه للعريش قبل دخول غزة .46
" أميال من االبتسامات"هيئة العامة لميناء بورسعيد إن سفينة قال مسؤول بال:  شادي محمد-بورسعيد 

 شاحنة من المساعدات األوروبية المقدمة للفلسطينيين، قد بدأت أمس الثالثاء بتفريغ 110التي تحمل نحو 
حمولتها في سفينة أخرى تمهيدا لنقلها إلى ميناء العريش على البحر المتوسط، ومنه إلى معبر رفح براً، 

ض السلطات المصرية مساعي أوروبية بذلتها العديد من المنظمات اإلنسانية طوال األسبوعين بعد رف
  .الماضيين للسماح بتفريغ حمولة السفينة في ميناء بورسعيد

  من ناحية أخرى، قال مسؤول بمعبر رفح إنه سيصل إلى األراضي المصرية صباح يوم الجمعة أول 
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هم إلى األراضي السعودية ألداء مناسك الحج لهذا العام، متوقعاً أن أفواج الحجاج الفلسطينيين في طريق
  . حاج من حجاج قطاع غزة4500يصل عدد الحجاج الفلسطينيين إلى نحو 

  4/11/2009العرب، قطر، 
  

 ال سالم إال بإعادة المدينة عاصمة لدولة فلسطين : ندوة القدس ملتقى األديان .47
التي تقيمها المجلة العربية للعلوم االنسانية الصادرة عن " عربيالقدس ريحانة الضمير ال"ناقشت ندوة 

قدم  و.في يومها الثاني واالخير" القدس ملتقى االديان"مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت محور 
 1967تعيش القدس منذ عام "قال فيه " القدس مرآة العرب"الدكتور شفيق ناظم الغبرا بحثا بعنوان 

 ".بة شاملة حول بقائها ورمزيتها وذلك في ظل االستفراد االسرائيلي بالمدينة وسكانهاصراعا كبيرا وغر
السعي االسرائيلي الى اخراج القدس من التسوية وتهويدها هو جزء من الصراع االكبر "واضاف ان 

ير على مستقبل العالم العربي فوجود القدس تحت االحتالل يرمز الى طبيعة السعي االسرائيلي الى تغي
الوضع الحالي يعكس تآكل "واشار الى ان  ".معالمها وتهويدها على حساب سكان البالد االصليين

وضعف العالم العربي وانه لن يكون هناك سالم في منطقتنا مادامت القدس تحت االحتالل والشعور 
 ".بالغبن ينتشر وسط العرب والمسلمين في الداخل والخارج

  4/11/2009 السياسة، الكويت،
  

    األمريكي يتبنى قرارا يستنكر تقرير غولدستونالنوابمجلس  .48
تشرين الثاني قرارا، غير ملزم، يستنكر تقريـر        /  نوفمبر 3  تبنى مجلس النواب األمريكي يوم الثالثاء       

وقد تمـت الموافقـة      .غولدستون ويحث إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما على معارضة أي دعم له           
 صواتا،  344ذي وصف تقرير غولدستون بالمتحيز وغير المتناسب مع الواقع، بأغلبية           على هذا القرار ال   
  .   عضوا في المجلس فقط36في حين رفضه 

وقـد  . ويأتي ذلك عشية مناقشة تقرير غولدستون في الجمعية العامة لألمم المتحدة، التي تتم يوم األربعاء          
  .  اإلنساناحيل هذا التقرير إلى الجمعية بقرار من مجلس حقوق

  4/11/2009روسيا اليوم، 
  

   إلى وقف بناء المستوطنات في القدس"إسرائيل"بان كي مون يدعو  .49
دعا بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة إسرائيل إلى وقف ما سماه باإلجراءات االسـتفزازية فـي                  

 3المتحدة يـوم الثالثـاء      جاء ذلك على لسان ميشال مونتاس المتحدثة باسم هيئة االمم           . القدس الشرقية 
وأعرب األمين العام لألمم المتحدة عن استيائه من استمرار هذه االجراءات، مثل             .تشرين الثاني / نوفمبر

  .هدم المنازل وطرد العائالت الفلسطينية ودخول المستوطنين الى األحياء العربية
  4/11/2009روسيا اليوم، 

  
   في تصريحاته"الحذر"لى إطراف تدعو كل األ وترسيم الحدود حل االستيطان تعّد كلينتون .50

زيرة الخارجية و أن.) ب.ف.ا( نقالً عن وكالةمراكش  من 4/11/2009 ،القدس العربيذكرت صحيفة 
 ،خير من منتدى المستقبل في مراكشلقته في اليوم األأمس الثالثاء في خطاب ، أريكية كلينتون قالتماأل
 ن يلتزم كل طرفأ، مؤكدة ضرورة "ير يتجاوز المنطقة نفسهامصدر قلق كب"وسط يشكل ن الشرق األأ

 الهدف المشترك الذي يشكله إلىعلينا العمل معا في روح بناءة للتوصل " وأنه .الحذر في تصريحاته
 ".السالم الشامل
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موقف إدارة أوباما في "كلينتون قالت  أن ،محمد الشرقي نقالً عن مراسلها 4/11/2009الحياة، وأضافت 
ص المستوطنات لم يتغير، فهي غير شرعية، والنشاط االستيطاني غير شرعي، وهذا ما قلناه خصو
واعتبرت أن ما يقوم به الفلسطينيون، في المجال األمني مهم، مؤكدة التزام اإلدارة األميركية . "للعالم

  .تحقيق السالم
ن ستحل عندما ترسـم حـدود       مسألة االستيطا "إن  : قولهاكلينتون   إلى   4/11/2009الجزيرة نت    ونسبت

في لقاء مع الجزيرة إن الحكومة اإلسرائيلية ال يمكنها قانونا التراجع عـن             وأضافت  . "الدولة الفلسطينية 
، فـال   )مـستقبال (لكنها أعلنت أنها يمكن أن تضع حدا لكل األنشطة االستيطانية           "تراخيص بناء منحتها،    

خطـوة  "ووصفت اإلعالن اإلسرائيلي بأنه     ." لغربيةتراخيص جديدة وال مصادرة لألراضي في الضفة ا       
 ."وا جهاز أمن ناجعاأإيجابية شبيهة بالمجازفة كتلك التي أقدم عليها الفلسطينيون عندما أنش

  
   بريطاني لمنع عرض تقرير غولدستون أمام مجلس األمن-  اقتراح فرنسي":هآرتس" .51

 المتحدة األمم البعثتان الفرنسية والبريطانية في  عن نيةأمساإلسرائيلية " هآرتس"كشفت صحيفة : رام اهللا
 تحقيقات فورية مستقلة حول ما ورد في تقرير غولدستون عن إلجراءدعوة الفلسطينيين واإلسرائيليين 

  . أو المحكمة الجنائية الدولية في الهاياألمنالحرب في قطاع غزة بغرض عدم عرضه على مجلس 
نه جرى تسليم وثيقة باألمس من قبل ممثلي بريطانيا وفرنسا لدى االمم ووفقا للمصدر اإلسرائيلي ذاته، فإ

المتحدة لوفد السلطة الفلسطينية في الهيئة الدولية، فضال عن ممثلين عن الدول العربية، وأعضاء مجلس 
  . األمن

 نقاط المبادرة  لممثلي الدول العربية أنه إذا كانتأكدتا، فان البعثة الفرنسية والبريطانية "هآرتس"ووفقا لـ
ليست جزءا من القرار الذي يجري إعداده، فإن االتحاد األوروبي سيمتنع عن التصويت، وربما حتى 

  . التصويت ضده
 تحقيقات داخلية فانه سيالقي بإجراء تمت الموافقة بالذهاب إذا" مطلع للصحيفة انه آخروقال مصدر 

 األمنن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس ا "إلى الدبلوماسية المصادر  وأشارت".أوروبيادعما 
  ". الدولياألمنالدولي تعتقد انه ما من جدوى لطرح التقرير على مجلس 

  4/11/2009المستقبل، 
  

   يهددنا نحن أيضاً"إسرائيل"من يهدد : ميركل أمام الكونغرس األميركي .52
ل خالل خطاب أمام الكونجرس قالت المستشارة األلمانية أنجيال ميرك: نباء وكاالت األ-واشنطن 
وأضافت ميركل أنه .  بمجلسيه أمس إن إيران تعلم أن هناك حدودا لصبر المجتمع الدولي عليهااألميركي

لم يكن أبدا بالنسبة "ال يجب أن يكون هناك وجود لدولة مثل إيران تهدد إسرائيل مؤكدة أن أمن إسرائيل 
  ". ن يهدد إسرائيل يهددنا نحن أيضام"وقالت ميركل ". لها مسألة قابلة لللتفاوض

  4/11/2009الدستور، 
 

  المستوطنات غير شرعية ونطالب بإزالتها: وزير الخارجية البريطاني .53
وزير الخارجية ، أن نبيل غيشاننقالً عن مراسلها في عمان،  4/11/2009الحياة، نقلت صحيفة 

ن أأكد فيه في عمان، ردني العاهل األ بعد لقائه عقد مؤتمراً صحافياً ،البريطاني ديفيد ميليباند
غير شرعية وتعيق تقدم السالم وتتحدى مشاعر "المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية 

نمو المستوطنات جاء نتيجة غياب المفاوضات في شأن الحدود : وأضاف. "الفلسطينيين ونطالب بإزالتها
  .ن كل ما جرى كان مفاوضات أمنيةأل
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ميليباند دعا ، أن عمر عسافمراسلها  نقالً عن 4/11/2009النهار، لبنان،  نفسه أضافت وفي السياق
ن كل هذه العوامل قنوات ذات صدقية ودولة ذات صدقية وعملية سالم دائمة لها صدقيتها أل"يجاد إلى إ

ية ن عملأخف ولم ي ". اإلسرائيلي ووضع خطة للسالم–نهاء الصراع العربي ن تسير معاً إلأيجب 
ن تحقيق دولة فلسطينية قابلة للحياة بجانب أ على اًشددم، "وقتاً عصيباً وحساساً"السالم تشهد حالياً 

نه أوضح أ و.فضل والوحيد للسالم الدائم في المنطقة وفق المبادرة العربية للسالم، هو الخيار األإسرائيل
دولتين وحل عادل لمسألة الالجئين  والقدس عاصمة لل1967ينبغي قيام دولة فلسطينية على حدود عام "

وروبي له ن االتحاد األألى إميركية، الفتا دارة األكد دعم بالده لجهود اإلكما أ ."قرب فرصة ممكنةأفي 
 .من الفلسطينية ودعم العملية السياسيةدور مهم وداعم لالقتصاد الفلسطيني وتنمية قدرات قوى األ

  
 حول التأشيرات والممتلكات الكنسية" لإسرائي"ت مع باحثاوقف المت: الفاتيكان .54

 أعلن الفاتيكان، أمس، عن توقف المباحثات مع إسرائيل حول تأشيرات دخول رجال الدين من :يو بي آي
ونقلت وكالة آكي اإليطالية عن مصادر من . جهة، والضرائب والممتلكات الكنسية من جهة أخرى

 زيارة البابا بندكت السادس عشر إلى األراضي المقدسة، بعد ستة أشهر تقريباً على"الفاتيكان قولها إنه 
تجددت اآلمال في إمكان حصول تقدم إيجابي في العالقات بين الكرسي الرسولي وإسرائيل، لكن يبدو أن 

 . "هذه العالقات تعود للتراجع مرة أخرى
 4/11/2009السفير، 

  
  "إسرائيل"ـثاني جامعات النرويج تتجه لمقاطعة أكاديمية ل .55

 أعلن مسؤول في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا في تروندهايم وهي الثانية في البالد .):ب.ف.ا(
 12وستدرس إدارة الجامعة في  . عن مقاطعة أكاديمية إلسرائيلأن هذه الجامعة ستعلن قريباً

ليق التعاون األكاديمي لى تعإ أستاذاً جامعياً يدعون 30تشرين الثاني رسالة مفتوحة وجهها حوالي /نوفمبر
وأضاف النص  ".حتى الحصول على ضمانة بإنهاء احتالل األراضي الفلسطينية"والثقافي مع إسرائيل 

نرى انه حان الوقت لتساهم المؤسسات األكاديمية في الضغط الدولي على إسرائيل بشكل يسمح ببدء "
وقالت مساعدة عميد ". ة واألسرة الدوليةمفاوضات حقيقية بين إسرائيل والسلطات الديمقراطية الفلسطيني

  .ن مجلس اإلدارة قرر بعد هذه المبادرة دراسة قرار لمقاطعة أكاديمية محتملةأالجامعة آن كاثرين دال 
  4/11/2009الخليج، 

 
  حذارِ من خيار مجلس األمن الذي قد يكون وشيكاً .56

 علي الشهابي 
الجاري موعداً للنظر في ) نوفمبر(دس من تشرين الثاني ستقوم الجمعية العامة لألمم المتحدة بتحديد السا

ويعكف، في شكل رئيسي، ممثلو مصر والسودان وسورية والسلطة الفلسطينية على . تقرير غولدستون
والمطلوب من مشروع هذا القرار تالفي . إعداد مشروع قرار للتصويت عليه في الجمعية العمومية

الماضي، بما فيها ) أكتوبر( تشرين األول 16قوق اإلنسان في التي تضمنها قرار مجلس ح» األخطاء«
وهو ما ال يتم إال باالقتصار على الجوهري في . تلك التي قد تكون السلطة اضطرت إليها بفعل التأجيل

  .تقرير غولدستون
ى األماكن فالقرار السابق دان بشدة اإلجراءات اإلسرائيلية التي تقيد وصول الفلسطينيين إلى ممتلكاتهم وإل
وكذلك . المقدسة؛ وانتهاكات حقوق اإلنسان في القدس الشرقية، وتحديداً مصادرة األراضي وهدم البيوت

بناء المستوطنات وتوسيعها واستمرار العمل في بناء جدار الفصل العنصري، باإلضافة إلى التذكير 
  .بأعمال الحفر المستمرة حول األقصى والمطالبة بوقفها
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ل هذه الممارسات اإلسرائيلية، المدانة على كل المستويات، لكنها ال عالقة لها بتاتاً على رغم صحة ك
 ومطلع 2008تقصي الحقائق أثناء الحرب في نهاية «بتقرير غولدستون الذي يقتصر موضوعه على 

لقد خرج القرار عن موضوعه بعرضه لهذه الممارسات والمطالبة . » داخل غزة وجنوب إسرائيل2009
وبرر . ا، مما فتح الباب واسعاً أمام المبعوث األميركي، دوغالس غريفث، ليصوت ضد القراربوقفه

إن هذا القرار يتجاوز تقرير غولدستون ليناقش أموراً ينبغي حلها في سياق مفاوضات «: موقفه بالقول
مارسات الجيش وكالمه صحيح طالما أنه ال عالقة بين م. »الوضع الدائم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

اإلسرائيلي التي انتهكت القانون الدولي أثناء حرب غزة، باستهدافها المدنيين من خالل ما بات يعرف بـ 
واستخدام الفوسفور األبيض، وبين انتهاك إسرائيل المستمر لبنود أخرى من القانون » تكتيك الضاحية«

  .إلخ... ها وهدم المنازل، هذه التي تتجلى ببناء المستوطنات وتوسيع1967الدولي منذ 
أن الجيش اإلسرائيلي وحماس وغيرها من المجموعات الفلسطينية «كما توصل تقرير غولدستون إلى 

المسلحة في غزة قاموا بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان وللقانون اإلنساني الدولي، بما فيها على األرجح 
قوق اإلنسان دان إسرائيل وحدها، ولم ومع ذلك، فإن قرار مجلس ح. »جرائم حرب ضد اإلنسانية
إن مشروع هذا «وهذا ما حدا بغولدستون إلى القول، حتى قبل التصويت، . يتطرق إلى حماس بتاتاً

القرار يحزنني ألنه ال يتضمن سوى اتهامات ضد إسرائيل، وليس فيه عبارة واحدة تدين حماس مثلما 
وركزت الضوء عليها » الثغرة«رافدا الروسية هذه أما بعد التصويت فتلقفت الب. »فعلنا في التقرير

إقرار تقرير غولدستون في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، وغض النظر «بمانشيت عريض 
يتحدث القرار عن «: وقد عبرت منظمة العفو الدولية عن أساها مما حصل بالقول. »عن جرائم حماس

فإنه ال يذكر » كل استهداف للمدنيين«ه في الوقت الذي يدين انتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان، لكن
  .»صراحة انتهاكات حماس والمجموعات الفلسطينية األخرى

يجب أن يدين حماس أيضاً، وأن : الشنيع ال بد من إصالحه في مشروع القرار القادم» الخطأ«هذا 
ع المجتمع الدولي إلى عدم إدانة وعدم القيام بذلك يعني عملياً دف. يطالبها بمثل ما يطالب إسرائيل

فهو يعتبر حماس منظمة إرهابية، ورأى تقرير غولدستون ارتكابها جرائم حرب، ويطالبها . إسرائيل
وعندما يقوم قرار الجمعية العامة بإدانة إسرائيل واستثناء . كسلطة أمر واقع بالتحقيق مع مرتكبيها

  .وسيكون منحازاً فعالً... د إسرائيلحماس، من الطبيعي أن يتعامل معه كقرار منحاز ض
أما صاحب السلطة الفعلية فمجلس األمن، التابع لها . معلوم أن الجمعية العمومية كالفاتيكان، سلطتها أدبية

أما الجهة المخولة بمالحقة . وليس من صالحياته إصدار قرارات تتعلق باألفراد، وإنما بالدول. شكلياً
وبما أن تقرير غولدستون ال يطالب، وليس من شأنه . »نايات الدوليةمحكمة الج«مجرمي الحرب، فـ 

أن يطالب، باعتقال أحد؛ وإنما يطالب إسرائيل وحماس بالتحقيق مع األفراد المشتبه بارتكابهم جرائم 
لذا حتى لو تبنى مجلس األمن توصيات تقرير غولدستون . أثناء الحرب، ومعاقبة من تثبت إدانته

وإن لم يحاكما أحداً، أو كانت .  سيعطي إسرائيل وحماس ستة أشهر لتقوما بالمحاكمةبحذافيرها، فإنه
  .محاكماتهما صورية، بعدها يمكن أن يطلب من محكمة الجنايات محاكمة كل من تشتبه به

 تشرين الثاني، مهما يكن متوازناً، 4وبواقع أن مجلس األمن سيرفض قرار الجمعية العامة المزمع في 
ى، لعل أهمها أن الصين وروسيا تميالن باتجاه عدم تدخل مجلس األمن في حقوق اإلنسان ألسباب شت

بينما تتذرع ) 2009 تشرين األول 31 السفير -غولدستون تلفها تباينات عربية ودولية «نقاشات (
وبما أن رفض مجلس األمن للقرار . بريطانيا وفرنسا بأن تبني القرار من شأنه تقويض عملية السالم

سيفرغ تقرير غولدستون من معظم ما يفترض أن يترتب عليه من نتائج عملية، يقتضي الحس السليم 
. النأي بقرار الجمعية العمومية عن مجلس األمن، حتى لو ضغطت بعض األطراف باتجاه إحالته إليه

  .فهذه األطراف، أدركت أم ال، ستضغط بدفع من مؤيدي عدم إدانة إسرائيل



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1602:         العدد       4/11/2009األربعاء  :التاريخ

جلس األمن، أعتقد أنه يجب الدفع باتجاه قيام األمين العام لألمم المتحدة بمطالبة إسرائيل بدل إحالته إلى م
وأثناء هذه األشهر الستة، . وحماس بإجراء المحاكمات، وتشكيله لجنة من الحقوقيين الدوليين لمتابعتها

المتحدة، إن قامت يمكن للمنظمات الحقوقية الدولية متابعة هذه المحاكمات بالتنسيق مع لجنة األمم 
وطالما أن هذه المحاكمات ستكون صورية، لكونها محاكمات لسياسات . إسرائيل وحماس بالمحاكمة

إسرائيل وحماس المقتنعتين بها، يمكن للمشرفين الدوليين تحريض الرأي العام للضغط على حكوماته 
 البدء بمطالبة محكمة الجنايات باتجاه مطالبتها لمجلس األمن بإجراء الالزم؛ كما يمكن لهذه المنظمات

أما إن لم تقم إسرائيل بالمحاكمة، ألن حماس ستحاكم بهذه الحال، . الدولية تولي المحاكمات بدالً عنهما
فيمكن تهييج الرأي العام ضدها وتصبح مطالبة المنظمات لمحكمة الجنايات ومطالبة األمين العام لمجلس 

ي هذا المجال أنه خالل هذه األشهر الستة، بما ستعج به من أخذ وال يقل أهمية ف. األمن من موقع أقوى
ورد ومماحكات بين إسرائيل وحماس واألمم المتحدة والمنظمات الدولية، سيطوي الزمن مجمل السلبيات 
التي نجمت عن تعامل السلطة الفلسطينية مع تقرير غولدستون بدءاً من موضوع التأجيل حتى نهاية 

لقد . هذا ما سيفعل فعله، نوعاً ما، في إعادة تقرير غولدستون إلى ما كان عليهو. التصويت في جنيف
كان يؤسس وما زال، من منطلق العدالة الدولية، لمعاقبة مجرمي الحرب من القادة اإلسرائيليين في شكل 

ئيل فما فعلته حماس بصواريخها ضد المدنيين اإلسرائيليين ال يساوي مثقال ذرة مما فعلته إسرا. خاص
بأهالي غزة، واألهم ألن حماس مرحلة عابرة في الشعب الفلسطيني وعليه، أما السياسات اإلسرائيلية 

  .فباقية
4/11/2009الحياة،   

  
  لماذا ال يقاوم منتقدو السلطة؟ سؤال المناكفة التقليدي .57

 ياسر الزعاترة
لى خلفية االنتخابات التي فازت     في سياق اتساع دائرة الروح الحزبية والفصائلية ، وربما الثأرية أيضا ع           

فيها حماس ، ومن ثم الحسم العسكري ، وبعد ذلك ميل السلطة إلى خيار المفاوضـات معطوفـا علـى                    
في هذا السياق يحدث أن يقذف البعض بشكل يومي سؤال أين مقاومـة            . رفض المقاومة والتعاون األمني   

سار السياسي للقيادة التـي ورثـت ياسـر         اآلخرين في وجه معارضي السلطة كلما أمعنوا في هجاء الم         
  .عرفات بعد قتله ، وبالطبع بعد عجزها عن وراثته حيا

يعتقد أولئك أنهم بسؤالهم ذاك يلجمون الطرف اآلخر ويفحمونه تماما ، إذ أين مقاومة حماس في قطـاع                  
ضفة الغربية ،   غزة ، ولماذا توقفت الصواريخ ، بينما يضيف بعضهم سؤاال عن مقاومتها المتوقفة في ال              

ومعها الجهاد ، ومن تبقى من رافعي شعار المقاومة؟، في الرد على هذا السؤال ينبغي القول إن مـسار                   
والحاضنة الـشعبية ال    . المقاومة ال ينطلق وينمو إال بتوفر حاضنة شعبية ، ومعها بعض المدد الخارجي            

  .رف النظر عن هوية المقاومينتتوفر إال حين يتوفر قدر من اإلجماع حول مسار المقاومة ، بص
العرب السنة فـي    (سيطرح البعض هنا نموذجي العراق ولبنان ، حيث انحصرت المقاومة في فئة معينة              

، والتفسير أن المقاومة في الحالتين كانت تنطلق من مناطق نفـس            ) العراق ، حزب اهللا الشيعي في لبنان      
 تعرضت لها المقاومة في العراق من قبل فريق أكبـر           الفئة الحاضنة ، ولنالحظ أن حالة االستهداف التي       

وأقوى ، ومن ثم فقدانها الحاضنة إثر أخطاء القاعدة وتجربة الصحوات التي نتجت عن جعل المعركـة                 
أما مقاومة لبنان فقـد نجحـت حـين لـم     . مع إيران هي األولوية ، كل ذلك أتعبها ودفعها نحو التراجع    

إضافة إلى توفر مدد خارجي قوي من سوريا وإيـران          : شاركوا فيها يعترض عليها اآلخرون ، وإن لم ي      
، وفي الحالتين حضر البعـد      ) كان المدد السوري من الداخل منذ إطالق المقاومة حتى تحرير الجنوب          (

  .اإلسالمي الذي يمنح الدافعية للمجاهدين
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فكان أن هددت وجود العدو     في الحالة الفلسطينية توفر اإلجماع حول المقاومة خالل انتفاضة األقصى ،            
لوال ارتباك القرار السياسي لقيادة السلطة وتركيزها على االعتراف الخارجي ، كما توفر ذات اإلجمـاع                
بقدر أقل قبل نشوء السلطة ، أما هذه األيام فالموقف بـالغ الـسوء ، إذ ال يكتفـي طـرف فلـسطيني                       

أمني مفضوح ، والفريـق المـذكور لـيس         بمعارضتها ، بل هو يستهدفها في وضح النهار عبر تعاون           
هامشيا ، بل يمثل ما يقرب من نصف الجمهور ، فضال عن كونه الطرف المعترف به عربيـا ودوليـا                    

  .كممثل للفلسطينيين ، ما يرتب وصف الطرف المقاوم باإلرهاب
ـ                روج في قطاع غزة ليست ثمة فرصة للمقاومة خارج إطار الصواريخ بسبب السياج األمني المحكم وخ

جيش االحتالل من داخل القطاع ، مع العلم أن معادلة االنقسام تفعل فعلها أيضا ، فضال عـن معادلـة                     
الحصار وتداعيات الحرب األخيرة ، وقبل ذلك ورطة المشاركة في سلطة أوسلو من قبل حماس ، وهي                 

حتالل األمنيـة   سلطة صممت في األصل من أجل منع المقاومة ومنح العدو فرصة التخلص من أعباء اال              
واالقتصادية والسياسية ، ما يعني أنه ال بد للمقاومة من االنقالب على تلك السلطة حتى يمكنها االنطالق                 

  ".السيناريو الكابوس"والتطور ، وقد كان محللون إسرائيليون يصفون حل السلطة بأنه 
 في الضفة ، بينمـا يـشاكس        المقاومة الحقيقية التي توجع االحتالل في ظل الوضع الراهن ال تكون إال           

القطاع بما تيسر من عمليات نوعية عبر اختراقات ليس من السهل توفيرها كما هو حال عمليـة الـوهم                   
المتبدد ، فضال عن إطالق الصواريخ ، مع العلم أن المقاومة في الضفة ينبغي أن ال تأخذ في االعتبـار                    

قي ، إذ أن األفضل هو عودة االحتالل الكامل بمـا           خيار المحافظة على السلطة إذا أرادت اإلنجاز الحقي       
  .في ذلك من مزايا االستهداف األسهل لجنود االحتالل وموظفي إدارته المدنية

في الضفة استهدفت المقاومة بشكل رهيب من طرف االحتالل وسلطة دايتون ، بينما غيـب االنقـسام ،                  
ا جعل استمرارها على نحو موجع مـستحيال فـي          وقبله مسار القيادة الجديدة حاضنتها الشعبية ، وهو م        

  .واقع الحال
يحدث في كل تجارب التـاريخ أن       (أيا يكن األمر ، فإن فارقا كبيرا بين من يعلن التزامه بخيار المقاومة              

ورفضه المسار اآلخر المجرب ، والذي لـن يفـضي إال   ) تصعد وتهبط بسبب ظروف موضوعية كثيرة    
، وبين من يرى المقاومة     ) كالهما تصفية للقضية  (أو تكريس للدولة المؤقتة     إلى حل نهائي بالغ السوء ،       

من : لهؤالء قال الشيخ أحمد ياسين رحمه اهللا      (شكال من أشكال العبث بدعوى عجزها عن دحر االحتالل          
  ).ال يستطيع الزواج ال يباح له الزنا

4/11/2009الدستور،   
 

 من يمثّل الفلسطينّيين في لبنان؟ .58
انيفداء عيت  

األطراف اللبنانيون يتهم   . مرة جديدة هناك من يعيد طرح العالقات اللبنانية الفلسطينية على بساط البحث           
) سوريا، إيران، مصر، الواليات المتحدة وغيرها     (بعضهم بعضاً بمحاولة التوطين، ويتهمون قوى أجنبية        

 وكّل يرمي اآلخر بتهمـة إهـدار        وتتحدث القوى الفلسطينية بلسان مشابه،    . بالسعي إلى تكريس التوطين   
فتح والـسلطة مـن ناحيـة،       (في هذا السياق، يقوم الطرفان الرئيسيان في المعادلة         . الحقوق الفلسطينية 

فبينما تحاول  . بحملة لترتيب األوضاع الداخلية كّل على طريقته، وكّل ألسبابه        ) وحماس من ناحية أخرى   
 وهو ما يعد طبيعياً لحركة تصف نفسها بالمقاومـة،          حماس الحصول على مكاسب تنعكس لدى الالجئين،      

وتسعى إلى اكتساب المزيد من الجمهور وسط الالجئين، فإن فتح تحاول ترتيـب أوضـاعها الداخليـة                 
 .والتنظيمية وتحصين ما بقي لديها وإزالة ألغام تعترض طريقها

فبينما كـان  . طينية كانت شديدة الغرابةال شك في أن األعوام األربعة الماضية من العالقات اللبنانية الفلس   
كان يكتب بيان   : الجيش يدمر مخيم نهر البارد، كان عباس زكي، ممثّل السلطة، يعمل على أكثر من خط              
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اعتذار دون الرجوع إلى السلطة، وطبعاً دون أخذ رأي الالجئين، وخاصة في مخيم شاتيال الذي تعرض                
تائب ويسر لمن يزوره بأن طريقة الرئيس إميل لحـود فـي            وكان يتقرب إلى حزب الك    . ألبشع مجزرة 

ميشال سليمان في تصفية    ) حينها(القضاء على اإلسالميين في جرود الضنية أنجع من طريقة قائد الجيش            
 .فتح اإلسالم، الذي استغرق وقتاً أطول من الالزم

السنيورة، ويعمل علـى تلبيـة      وكان زكي في الوقت عينه يتقرب إلى تيار المستقبل، وإلى الرئيس فؤاد             
سـفير لبنـان    «المطالب اللبنانية من الفلسطينيين، حتى بات الشائع بين األوساط الفلسطينية أن زكي هو              

 .ال العكس» لدى السلطة الفلسطينية
ومنذ ما قبل مجيء زكي إلى هذه البالد، وخالل وجوده، واليوم أكثر من أي وقت مضى، تُطرح فكـرة                   

الفلسطيني، ويكون فـي    » األمن الوطني «لقوى الفلسطينية، يتبع في إمرته السياسية إلى        إنشاء لواء من ا   
تصرف الجيش، ويتولّى هو أمن المخيمات الفلسطينية، ما يعني نهاية اتفاق القاهرة عملياً وتثبيت الوضع               

الح المقاومة  الفلسطيني في لبنان، وتكريس شرعيته وتعاونه مع السلطات المحلية، وإلغاء الحديث عن س            
الفلسطينية الذي سيصبح تلقائياً برعاية اللواء الفلسطيني المذكور، وتالياً، تقنياً، تحت إشراف الـسلطات              

 .اللبنانية واألمن الوطني الفلسطيني
 إنشاء لواء فلسطيني في ظل العالقات المأزومة بين حماس وفتح قد يقود إلى صدام

وى فلسطينية، على رأسها حركة حماس، التي لن توافق على          طبعاً، سيصطدم هذا المشروع باعتراض ق     
فإذا كان إنشاء لواء من أجل ضمان أمن المخيمات جزءاً من مشروع متكامل إلعادة              . تفاصيل المشروع 

بحث العالقات بين الطرفين، يترافق مع إعطاء الفلسطينيين حقوقهم اإلنسانية والمهنيـة واالجتماعيـة،              
لكن . ف الفصائل، وعدم إلحاقه باألمن الوطني الفلسطيني، فهذا أمر ال مشكلة فيه           وإنشاء اللواء من مختل   

 .في الوقت الراهن، فإن أكثر ما يثير حفيظة حماس هو مشروع مماثل للمطروح
والداعي إلى المشروع الحالي هو إعادة ترتيب الوضع الداخلي لحركة فتح في لبنان، وتـصفية الوجـود         

وظائف ووقف التفرغ، وهو ما يهتم الرئيس محمود عباس بإنجازه فـي أسـرع              العسكري لها، وإلغاء ال   
ففيما .  لبنان مبعثرة على قوى عدة تحكمها نقاط قوة وتقاطعات إقليمية          -وقت كما يبدو، وخاصة أن فتح       

كان عباس زكي الرجل األقرب إلى السنيورة والمواالة، فإن سلطان أبو العينين تقرب إلـى المعارضـة                 
اهللا ليجد حماية محلية له، في الوقت الذي تكامل فيه مع محمد دحالن في رام اهللا، وصوالً إلـى                   وحزب  

لحظة رحيل عباس زكي من لبنان تاركاً خلفه سلطة ال فاعلية لها، وحركة فتح التي ال تجد من يقودهـا                    
 .محلياً

 عنـصر   3000 إلـى    2000إال أن واقع فتح من ناحية وواقع المخيمات والسعي إلى إنشاء لواء مـن               
في حماس هناك  . والعالقات المأزومة بين حماس وفتح من نواح أخرى، قد تقود كلها إلى صدام في لبنان              

من يتّهم فتح بأنها ستضع اللواء المنوي إنشاؤه في أتون الصراعات اللبنانية الداخلية، وهو ما تسمح بـه                  
 .آلية القيادة الفلسطينية ومرجعيتها

ال الفلسطيني أو استخدام البندقية الفلسطينية في النزاعات اللبنانية هما صورة مكـررة،             لكن عودة االقتت  
  .سبق أن شاهدناها، وربما ال طاقة ألحد على احتمال عودتها، إال من ضربه الجهل إلى حد الخفة

4/11/2009األخبار،   
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  :كاريكاتير .59
  

  
  4/11/2009الوطن، السعودية،   


