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  الستيطانل" إسرائيل "مواصلةلجأ إلى خيار الدولة الواحدة ثنائية القومية في حال نس :عريقات .1

رئيس دائرة المفاوضات في ، أن  محمد يونس،رام اهللانقالً عن مراسلها في  5/11/2009الحياة، نشرت 
 مع تواصل االستيطان، وان  خيار حل الدولتين لم يعد قائماً أنمنظمة التحرير صائب عريقات أعلن

وقال .  الفلسطينيين قد يكون دولة ثنائية القومية تجمع الفلسطينيين واليهود معاًأمامالحل الوحيد الباقي 
 أن )في مقر دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير (عريقات في مؤتمر صحافي أمس في رام اهللا

 على مواصلة االستيطان، "إسرائيل" إصرارية القومية في حال  خيار الدولة الواحدة ثنائإلىالقيادة ستلجأ 
  . انه لم تعد توجد لدى الفلسطينيين ارض يقيمون عليها دولتهم المستقلةإلىمشيراً 
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 أن، وجدد تأكيده على "األمر جدي، ولحظة الحقيقة حانت" أن أعلن إذوبدا عريقات حازماً في موقفه، 
وض في ظل االستيطان، واصفاً مسيرة المفاوضات السابقة التي تواصل  التفاإلىالفلسطينيين لن يعودوا 

 للفلسطينيين بأنهم األميركيين وعود جميع الرؤساء إلى عزاه "كانت خطأ"في ظلها االستيطان بأنها 
  .سيحصلون في نهاية المفاوضات على دولة مستقلة

 يريحو، أريحا يريدون تسمية مدينتي ياإلسرائيل والشعب اإلسرائيليةذا كانت الحكومة إ": وقال عريقات
 حل الدولتين، عندها إنهاء كانوا يريدون وإذا كانوا يريدون تسميه نابلس شخيم، والقدس يروشااليم، وإذا

 تكون لحظة الحقيقة حانت للقيادة الفلسطينية وللرئيس محمود عباس لمصارحة شعبنا أنفانه من الممكن 
 على الفلسطينيين أنوأضاف . " خياراً قائماً مع مواصلة االستيطان حل الدولتين لم يعدأنوالقول له 

 يعيشوا فيها بمساواة، أن التركيز على حل الدولة الواحدة التي يمكن للمسلمين واليهود والمسيحيين إعادة
 الخيار البديل لالتفاق التفاوضي، وهو إلى ينظروا أنعلى الفلسطينيين في هذه المرحلة " أن إلىمشيراً 

  ."حل الدولة الواحدة الثنائية القومية
 تعمل على تقليص "إسرائيل" من االستيطان الجاري يتركز في مدينة القدس، وان ةالمائ في 37 أنوتابع 

 التهويد واالستيطان المختلفة إجراءاتعدد السكان الفلسطينيين في المدينة في مقابل السكان اليهود عبر 
 عن أمريكية الجانب الفلسطيني تلقى رسالة تطمينات أنوأضاف . فقط ةالمائ في 12والطرد، ليصبحوا 

هذه " إن دولة فلسطينية، لكنه قال إقامةعدم شرعية االستيطان والهدف النهائي من عملية السالم، وهو 
 إلىولفت . " التي تواصل االستيطانإسرائيل مع وإنما أميركاالتطمينات ال تصرف ألن صراعنا ليس مع 

، ةالمائ في 2.8 يرفع عدد المستوطنين بنسبة األمريكية اإلدارةتنياهو الذي عرضه على  مخطط نأن
  .ةالمائ في 26ويرفع عدد الوحدات االستيطانية بنسبة 

صالح و علي الصالح  والقاهرة،لندننقالً عن مراسليها في  5/11/2009الشرق األوسط، وأضافت 
حاتها والتي وصفت الموقف اإلسرائيلي من وقف عريقات وصف تراجع كلينتون عن تصري، أن متولي

، بأنها غير كافية، محذرا من خطورة الموقف، مبينا أن العملية السلمية "غير مسبوق"االستيطان بـ
المطلوب من اإلدارة "وقال إن . برمتها على مفترق طرق، وأن الجانب الفلسطيني لن يعدم البدائل

المفاوضات "، مبينا أن "للسالم، إذا لم تلتزم بخريطة الطريقاألميركية أن تعلن إسرائيل كطرف معطل 
، بين السيد 2008 كانون األول /لم تبدأ هذه السنة، بل هي وصلت إلى موقع متقدم جدا في ديسمبر

 ."الرئيس وأولمرت، لذلك نحن نطالب باستئناف المفاوضات من حيث توقفت في ديسمبر
عدم الحديث عن ورقة التوت، ألننا "ن ضمانات أميركية وطلب عريقات من العرب الذين يتحدثون ع

لسنا بحاجة لورقة توت، وأن اإلدارة األميركية عرضت علينا ضمانات تقول فيها إن االستيطان غير 
شرعي، وأنها ترفض ضم القدس، وإنه رغم األهمية المعنوية لهذه الضمانات، لكن من الناحية المادية، 

رة األميركية بإلزام الحكومة اإلسرائيلية بالوفاء بالتزاماتها، ألن الجانب ال تصرف، فنحن نطالب اإلدا
 ."الفلسطيني نفذ التزاماته

عريقات  أن وكاالتوالعالء المشهراوي، نقالً عن مراسلها،  5/11/2009اإلتحاد، اإلمارات، وجاء في 
 وواشنطن "إسرائيل"أشار إلى أن الرئيس عباس، لن يخوض االنتخابات المقبلة، في حال واصلت 

ممارسة الضغوط على السلطة الفلسطينية، للتنازل عن ثوابتها بوقف االستيطان، من أجل استئناف 
  .المفاوضات

وقال عريقات إن مفهوم نتنياهو الذي ينطوي على إقامة دولة فلسطينية ذات سلطات سيادية محدودة 
وأضاف  . لمفاوضات السالم مقدماوموقفه المتصلب من مستقبل القدس، يرقيان إلى إمالء شروط

إن القدس ستكون العاصمة األبدية والموحدة إلسرائيل، وإن قضية ": عريقات أن نتنياهو قال لعباس
الالجئين لن تطرح للمناقشة، وإن دولتنا ستكون منزوعة السالح، وإن علينا االعتراف بالدولة اليهودية، 
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هذا إمالء "ومضى يقول . "سيكون خاضعا لسيطرته وإن المجال الجوي 1967وإنها لن تكون حدود 
  ."وليس مفاوضات

، دون "إسرائيل" فيما مضى بالموافقة على التفاوض مع "ارتكبوا خطأ"وقال عريقات إن الفلسطينيين 
  .إصرار على وقف بناء المستوطنات، وإنهم لن يكرروا هذا الخطأ هذه المرة

فلسطينيين خالل واليته التي استمرت ثالثة أعوام، لكنه        وأضاف أن إيهود أولمرت كان قد تفاوض مع ال        
  .ترك منصبه مخلفا عددا من المستوطنات اليهودية، أكبر من عددها حين تولى رئاسة الوزراء

  
  "إسرائيل والقانون الدولي"يبدأ فعاليات اليوم األول لمؤتمر " الزيتونة" .2

واالستشارات والذي يتخذ من بيروت مقرا  أن مركز الزيتونة للدراسات 5/11/2009المستقبل، ذكرت 
 في  المؤتمر افتتحو، " والقانون الدوليإسرائيل" العلمي المتخصص بعنوان له بدء أمس فعاليات المؤتمر

 بلداً عربياً وأجنبياً، وذلك 20 خبيراً ومتخصصاً من 120فندق الكراون بالزا، الحمرا بمشاركة نحو 
رير غولدستون حول العدوان االسرائيلي على غزة وبهدف رفع الوعي  تقأثارهبالتزامن مع الجدل الذي 

 على إسرائيلبالقانون الدولي بما يخدم القضية الفلسطينية وتعزيز الدراسة العملية حول امكانية محاكمة 
  .انتهاكها للقانون الدولي

 عمل  ورقة19 تقدم خالله  أن على5/11/2009–4على مدار يومين ويواصل المؤتمر اعماله 
  .بتوصيات المؤتمر  يختتم  ثممتخصصة
الدكتور جون دوغارد وهو المقرر  نقال عن مراسلها جهاد بزي أن 5/11/2009السفير،  وأضافت

الخاص السابق لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، ورئيس لجنة تقصي 
، قال في الكلمة الرئيسية  على غزةاألخير بعد العدوان الحقائق المستقلة التي انتدبتها الجامعة العربية

أما الحل . إن حماية الدولة اليهودية، بالنسبة إلى الغرب، هي األساس مهما كانت التكلفة" لمؤتمر الزيتونة
القائم على إنشاء دولتين، وتحسين العالقات مع العالم االسالمي، وعالمية حقوق االنسان، فهي ليست 

 . "ن التضحية بها على مذبح إرضاء إسرائيلسوى خراف يمك
والنقاش هنا، على غير عادة الكثير من المؤتمرات، رصين في معظمه، ينقصه لحسن الحظ فعالً اللغو 

تساعده أوراق عمل واضحة العناوين ومحضرة سلفاً وفق سياق العنوان العام . والخطابة الفارغان
راع العربي االسرائيلي، الذي أشبع كالماً وتحليالً، وما وعلى عكس الجانب السياسي من الص. للمؤتمر

زال يغذى، فإن الجانب القانوني من هذا الصراع يحدد زاوية الرؤية إلى االهداف المرجوة من مثل هذه 
اللقاءات الواسعة، التي منها تبادل خبرات هؤالء القانونيين، إضافة إلى التعرف أكثر على أساليب 

القانون الدولي، كما على تعقيدات هذا االخير في النص ) والتحايل على(ل مع إسرائيل في التعام
 . تعقيدات تصل إلى حد سوء فهمه نتيجة الترجمة العربية غير الدقيقة لبنوده. والتطبيق وحتى الفهم

هامش التدخل في أوراق عمل هؤالء الحقوقيين ليس واسعاً بالطبع، إال في حدود نقل أبرز ما جاء فيها 
 . وهذا ما سيكون في التالي من السطور.. مختصراً

استمر اليوم االول من المؤتمر من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، وافتتح بكلمة المدير العام 
 : لمركز الزيتونة المؤتمر الدكتور محسن صالح الذي حدد أهدافه بثالثة

ن الدولي وتوسيع دائرة االهتمام الثقافي تشجيع البحث العلمي االكاديمي الجاد في مجال القانو. 1
 . والشعبي بالجوانب الحقوقية والقانونية

توفير مكان أو مظلة أللتقاء الخبراء المتخصصين في القانون الدولي لتبادل المعلومات والخبرة . 2
 . وتقوية شبكة العالقات العامة بينهم
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راء والمتخصصون والمؤسسات الحقوقية محاولة بحث عن آليات عمل جادة يقوم من خاللها الخب. 3
ولعل ذلك يكون من . بتنشيط العمل القانوني المؤسسي لمحاسبة اسرائيل على جرائمها ومالحقتها قضائياً

 . خالل بناء مؤسسة أو مؤسسات تعنى بهذا الشأن تحديداً
 دوغارد 

نصري الذي كان قائماً في جنوب بعد صالح، القى دوغارد الكلمة الرئيسية وشبه فيها اسرائيل بالنظام الع
أفريقيا، إال أنه قارن بين ما تعرض له هذا النظام من عقوبات جعل جنوب أفريقيا ترضخ للضغط الدولي 
وتتخلى عن هذا النظام، وبين اسرائيل التي ظلت صديقة للغرب ولم تتعرض إال للقليل من الضغوطات 

 . لحثها على االلتزام بالمعايير الدولية
جرائم ضد االنسانية ( عدد المعايير القانونية التي انتهكتها اسرائيل، بدءاً من السنة األولى لقيامها دوغارد

وتجاهلها الذي ما ) »التطهير العرقي الذي قد يشكل جريمة ابادة جماعية«بطريقة ممنهجة على رأسها 
يارهم وصوالً إلى العدوان  القاضي بوجوب السماح بعودة الالجئين إلى د194زال قائماً للقرار الرقم 

..  وضمت رسمياً القدس والجوالن242 التي رفضت بعدها القرار 1967الثالثي على مصر إلى حرب 
كما وصف دوغارد التعداد الذي » التكرار السطحي والمطول لجرائم اسرائيل«إلى .. إلى جدار الفصل

 كيف نصنف إسرائيل؟ : قام به ليصل إلى السؤال
ان تنكرها لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وقيامها باستغالل موادهم : اوال: يجيب على سؤاله

وقمعها للشعب الفلسطيني وما تقوم به من انشطة استيطانية وما تنفذه من ) وباالخص المياه(الطبيعية 
: ياًوثان. سياسات، يجعلها في مصاف الدول المستعمرة في عالم جعل اإلستعمار أمرا خارجا عن القانون

كما تثبت دراسة اجراها مجلس جنوب افريقيا ألبحاث العلوم االنسانية، فان افعال اسرائيل التمييزية 
والقمعية يقع ضمن المحرمات التي تتضمنها اتفاقية حظر وقمع الجرائم التي يقوم بها نظام الفصل 

.  النظام بل تتخطاه، وهي تشبه إلى حد كبير هذا1973العنصري في جنوب أفريقيا والتي وقعت سنة 
 . »إن اسرائيل دولة ذات سجل إجرامي: وثالثاً

 الجلسة االولى 
تراسها ) تهجير الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض في ضوء القانون الدولي(الجلسة االولى 

ن وقدمت الباحثة القانونية المتخصصة في حقوق الالجئي) ناشط وباحث فلسطيني(الدكتور سلمان ابو ستة 
، 1948الفلسطينيين الدكتورة نجوى الحساوي الورقة االولى حول تهجير اسرائيل للفلسطينيين في العام 

كما تحدث الباحث والمستشار القانوني في مسائل القضاء الفلسطيني عمار ملحم عن حق الالجئين 
 . الفلسطينيين في التعويض

 تكمن في التاكيد 194/1948ن اهمية القرار الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري قال إ
وليس إلى مجرد بلدهم بشكل ) to their homes(على حق الجماعة أي الالجئين في العودة الى بيوتهم 

عام وغير محدد بالنسبة الى المكان ذاته بصرف النظر عما إذا كانت هذه البيوت في دولة مستقلة أو في 
 أن حق العودة هو من الحقوق غير 1969لجمعية قررت في العام المصري أشار إلى ان ا. إقليم محتل

القابلة للتصرف أي أنه محكوم بشروط قانونية منها أنه يشتند إلى القانون الطبيعي الحريص على الكرامة 
وهذا الحق عائد للشعب وليس . االنسانية والحقوق المالزمة لها من دون أي تبديل وال تعديل وال تقليل

فهو مساو في وضعه القانوني لحقوق الشعب االخرى كالحق في االستقالل والحياة بسالم . للفرد وحده
القول إن االختيار وارد بين العودة والتعويض ليس في محله القانوني «ورأى المصري أن . وما إلى ذلك

 . »الصحيح وذلك لعدم التساوي بين الحق غير القابل للتصرف وبين أي حق تعاقدي شخصي آخر
لمصري اشار إلى أهمية دور الجمعية العامة لألمم المتحدة التي ينبغي أن تكون طريقاً بديلة عن مجلس ا

االمن لتحقيق المطالب القانونية، ال سيما في القرارات التي يمكن للجمعية اتخاذها في الجلسات الطارئة 
إن امام هذه الجمعية ثالثة امور وقال . الخاصة والتي تكون الزامية ومساوية تماما لقرارات مجلس االمن
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اساسية يمكن العمل على تنفيذ مطالب من خاللها منها تقرير غولدستون واالستيطان الذي فشلت الواليات 
 . المتحدة في ايقافه ويمكن مراجعة الجمعية استنادا الى خارطة الطريق وغيرها

 الجلسة الثانية 
، ترأسها رئيس الجامعة )رائيلية في ضوء القانون الدولياجراءات الضم والتهويد اإلس(الجلسة الثانية 

اللبنانية الدولية في بيروت الدكتور مجدي حماد، وقدم فيها الباحث المتخصص في القانون الدولي 
اإلستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية «الدكتور عبد الرحمن محمد علي ورقة عمل بعنوان 

 . »لمؤسسة للمحكمة الدوليةالمحتلة وفقا لمعاهدة روما ا
كما تحدث رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة عين شمس المصرية الدكتور عبد اهللا األشعل في 

 . »موقف إسرائيل من قضية القدس في ضوء القانون الدولي«ورقته عن 
رأي االستشاري الجدار العازل في الضفة الغربية وال«القانوني الفلسطيني الدكتور أنيس قاسم تحدث عن 

يبلغ طول . قدم قاسم وصفاً دقيقاً للجدار ومساره ربما من المفيد التذكير به هنا. »لمحكمة العدل الدولية
 كيلومتر وترتفع اجزاؤه المبنية من االسمنت ثمانية امتار، وفي أجزاء منه يدخل 700الجدار أكثر من 

 أجزاء من االسمنت واالجزاء االخرى من وبنيت. في االراضي الفلسطينية لمسافة عشرين كيومتراً
ومشكلة الجدار الكبرى تقع في . االسالك الشائكة واقيمت ابراج مراقبة ومجسات الكترونية على طوله

اسالك شائكة بعرض خمسة :  الى مئة متر مكونة من اقسام عدة30قاعدته التي يتراوح عرضها من 
طريق ممهدة للدوريات . امتار وعرض متر ونصفخندق بعمق ثالثة . امتار وارتفاع ثالثة امتار

سياج مكهرب . طريق رملية تبين آثار االقدام عليها بعض خمسة امتار. االسرائيلية بعرض ستة امتار
مساحة .  سنتميترا60ًومجسات الكترونية بارتفاع مترين ونصف تقوم على قواعد اسمنتية بعرض 

ست حزم من .  امتار وعرض متر ونصف3ق خندق آخر بعم. ارضية عادية بعرض عشرة امتار
 . االسالك بعمق خمسة امتار وارتفاع متر

مسار الجدار هذا يتطلب هدم منازل وتجريف اراض وتدمير اشجار ومحاصيل ومزارع ودواجن ومباني 
تباع انه عند اكتمال بناء الجدار سيصادر أهم مخزون للمياه في الضفة الغربية، وهو الحوض . خاصة

 . باعتبار أن مياه هذا الحوض هي افضل انواع المياه في الضفةالغربي 
في االخطار القريبة والبعيدة لهذا الجدار، وصفه قاسم بأنه مستوطنة اسرائيلية تشبه أفعى تتلوى ويقصد 
منها التوسع الصهيوني وتفتيت االراضي الفلسطينية وتجفيف مصادر الحياة الفلسطينية، وتاثيره المخيف 

 . »هذا السجن الكبير« حمل الفلسطينيين على الرحيل عن سيكون في
 الجلسة الثالثة 
انتهاكات اسرائيل لحقوق اإلنسان الفلسطيني في ضوء القانون الدولي في الضفة الغربية «(الجلسة الثالثة 
ن ، ادارتها الدكتورة رندة الشهال، وقدم فيها البروفسور ايان سكوبي ورقته عبر الشاشة م)وقطاع غزة

، رأى فيها انه في ضوء »الممارسات اإلسرائيلية في ضوء حظر العنصرية«لندن، وكانت بعنوان 
قد توصل الى » مجلس ابحاث العلوم اإلنسانية«الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، فإن 

 بالقانون الدولي، نتيجة مفادها ان اسرائيل تنتهك معظم بنود اتفاقية حظر العنصرية، وانه في ما يتعلق
 . »فإن اسرائيل تدير نظام فصل عنصري في األراضي الفلسطينية المحتلة
حقوق «جي دوبلر، ورقة بعنوان .ثم قدم استاذ القانون في جامعة النجاح في نابلس الدكتور كيرنس اف

طفال ، عرضت فيها لطريقة تعامل إسرائيل مع األ»األطفال والنساء في الضفة الغربية وقطاع غزة
والنساء الفلسطينيين في الضفة والقطاع واالنتهاكات الخطيرة والواسعة للحقوق األساسية لهاتين الفئتين 
من المجتمع الفلسطيني، كما قدمت شرحا لما يوفره القانون الدولي من حقوق لهؤالء الناس واألطفال 

 . وكيف يمكن تطبيق هذا القانون
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انتهاك اسرائيل لحقوق األسرى في الضفة العربية وقطاع «عن بعدها تحدث الدكتور سيد ابو الخير 
، وبحث في ورقته اإلنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي، في ما يتعلق باألسرى ومعاملة »غزة

ورأى انه الرغم من ان القانون الدولي يوفر آليات قانونية . الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
سطينيين من هذه االنتهاكات، فإن السلطة الفلسطينية اعتمدت على الجهود السياسية لحماية السجناء الفل

باالستخدام الفعال للرسائل القانونية من اجل متابعة قضية حقوق «وأوصى . »والدبلوماسية األقل فعالية
 . » الدوليالالجئين، خصوصا ان معظم الممارسات اإلسرائيلية تجاه السجناء تشكل انتهاكا فاضحا للقانون

  بطاقة هوية: جون دوغارد
اسرائيل والقانون " نبذة تعريفية عن صاحب الكلمة الرئيسية في مؤتمر 5/11/2009األخبار، وأوردت 
 في جنوب أفريقيا، يعمل حالياً أستاذاً للقانون الدولي 1936ولد دوغارد عام " فقالت جون دوغارد" الدولي

 للقانون الدولي في "الوتيرباخت"شغل منصب مدير مركز . في عدد من الجامعات في أكثر من دولة
 صاحب كرسي في القانون الدولي 1998عـيـن عام . 1997 و1995جامعة كامبريدج بين عامي 

كايب تاون، “حصـل على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعات . في هولندا” ليدن“العام في جامعة 
، أصبح عـضواً في لجنة القانون 1997في عام . ”توريا، فيت فاترسرانتناتال وبورت، إيليزابيت، بري
، أصبح مقررها الخاص في ما يتعلق بالحماية 2000وفي عام . الدولي، التابعة لألمم المتحدة

، عمـل أيضاً قاضياً منتدباً، للنظر في القضايا المتعلِّـقة باألعمال المسلّحة 2000في عام . الدبلوماسية
، قدم توصيات إلى األمم المتحدة، 2001في عام . راضي الكونغو في محكمة العدل الدوليةفوق أ

 رأى 2007في عام . بخصوص أوضاع حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، على المستوى الدولي
، 1966أن من العسير عدم استخالص أن العديد من قوانين إسرائيل وممارساتها، تنتهك معاهدة 

 ."متعلِّـقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريال
    

  اللتزاماتها"إسرائيل" دعم الموقف الفلسطيني المتمسك بربط المفاوضات بتنفيذ إلى يدعو قريع .3
رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير بدعم الموقف الفلسطيني   طالب أحمد قريع:القدس المحتلة

 حول مخاطر السياسات أمسوقال في بيان أصدره  . اللتزاماتها"سرائيلإ"بربط المفاوضات بتنفيذ 
 الفظة والمستمرة التي تستهدف اإلسرائيلية هذه االنتهاكات إن:  في القدس المحتلةاإلسرائيليةوالممارسات 

 تحقيق غايات إلى ومقدساتها ومؤسساتها، وفقا لخطة وبرنامج يومي يهدف وأهلها وأرضهاالقدس 
 اسرلة القدس وتهويدها، وفصلها وعزلها، وتهجير سكانها، من خالل إلىة خطيرة جدا تهدف استراتيجي
 االستيطانية التي تقيمها في القدس وحولها، ومصادرة أراضيها وممتلكات أهلها، وهدم المنازل، األحزمة

هاكات  الفلسطيني في الصحة والتعليم والعمل والسكن وغيرها من االنتاإلنسانوانتهاكات حقوق 
 .اإلنسانيالمستمرة، تشكل جريمة حرب وفقا للقانون الدولي 

 5/11/2009الحياة الجديدة، 
  

 "فشل خيار التسوية" هنية تدعو إلى مصارحة الشعب الفلسطيني بـ حكومة .4
بفشل خيار التسوية، وطرد " طالبت حكومة الوحدة الوطنية المقالة بمصارحة الشعب الفلسطيني :غزة

 عن تطوير وتأهيل أجهزة األمن التابعة للسلطة في الضفة لالمسؤوكي كيث دايتون الجنرال األمري
الغربية، ووقف التنسيق األمني مع االحتالل، وإطالق سراح المعتقلين في الضفة، وإعادة االعتبار 

واعتبرت الحكومة، خالل اجتماعها  ".للمشروع الوطني القائم على برنامج الصمود وخيار المقاومة
شكَّل صفعة لمن "، أن الموقف األمريكي من قضية االستيطان )4/11(بوعي في غزة مساء األربعاء األس

تسير في ذات "، مؤكدةً أن إدارة الرئيس بارك أوباما "راهن على خيار التسوية مع االحتالل اإلسرائيلي
 ".سطينياالتجاه الذي سارت عليه اإلدارات السابقة في دعم دولة االحتالل ضد الشعب الفل
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إن الموقف األمريكي من قضية االستيطان وحقوق شعبنا ليس جديداً وال غريباً على : "وقالت قي بيان لها
السياسة األمريكية المنحازة دوماً لالحتالل الصهيوني، ولكنه يشكل صفعةً لمن راهن على خيار التسوية 

 .، كما قالت"والمفاوضات العبثية مع االحتالل الصهيوني
الحكومة باستمرار قوات االحتالل والمستوطنين باالستيالء على منازل المواطنين المقدسيين ونددت 

، مشيرة إلى "في عملية تهويد للمدينة المقدسة وتغيير طابعها الديموغرافي لصالح اليهود"وهدم قسم آخر 
 .محاولة االستيالء على منازل فلسطينيين في بيت صفافا بضواحي القدس

 5/11/2009 قدس برس،
  

 بيريز هاتف عباس وبحث معه عملية السالم: مصادر فلسطينية رسمية .5
 أجرى الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز مكالمة هاتفية، الليلة الماضية، مع الرئيس : الناصرة–رام اهللا 

ية وأفادت مصادر فلسطينية رسمية بأن عباس تلقى اتصاالً هاتفياً الليلة الماض الفلسطيني محمود عباس،
، على حد تعبيرها، دون أن تدلي بمزيد "وتم خالل االتصال البحث في عملية السالم المتعثرة"من بيريز، 
 .من التفاصيل

 5/11/2009 قدس برس،
  

  بشن عملية عسكرية جديدة على قطاع غزة" إسرائيل" من تهديدات تحذرالحكومة المقالة  .6
بشن عملية عسكرية جديدة على " إسرائيل" تهديدات حذرت الحكومة الفلسطينية المقالة أمس األربعاء من

وقالت الحكومة، في بيان صحافي عقب اجتماعها  ".إسرائيل" "لجم"قطاع غزة، داعيةً إلى تدخل دولي ل
جابي اشكنازي بشن " اإلسرائيلي"نحذر من تصريحات رئيس أركان الجيش "األسبوعي في مدينة غزة، 

وأضافت الحكومة أن هذه ". لى القطاع والواقع الميدانيعدوان جديد على غزة وانعكاساتها ع
  ".دليل على النوايا العدوانية لالحتالل تجاه الشعب الفلسطيني"التصريحات 

  5/11/2009الخليج، 
  

  تنفيذ عمليات جهادية انتصاراً للقدس واألقصىيطالب الفصائل  "التشريعي"مقرر لجنة القدس في  .7
 لجنة القدس في المجلس التشريعي، النائب الدكتور أحمد أبو حلبية، طالب مقرر : محمد األيوبي- غزة

الفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات جهادية في مدينة القدس المحتلة، وعمق األراضي الفلسطينية المحتلة 
وثمن أبو حلبية خالل مؤتمر صحفي عقده  .، انتصاراً لمدينة القدس والمسجد األقصى المبارك48عام 

 في وجه المخططات 48غزة صمود الفلسطينيين في القدس واألراضي الفلسطيني المحتلة بمدينة 
اإلسرائيلية الهادفة إلى تهجيرهم وترحيلهم وهدم منازلهم وتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمهما 

  .وآثارها اإلسالمية والمسيحية، داعياً إياهم لمزيد من الصمود في منازلهم
 واإلسالمية والدولية بتوفير حماية دولية للقدس وسكانها باعتبارها أرضاً محتلة، وطالب الدول العربية

وأكد أبو حلبية على ضرورة وقف الجرائم . وتفعيل القوانين القرارات الدولية الخاصة بالمدينة
اإلسرائيلية ضد األرض واإلنسان الفلسطيني والمقدسات اإلسالمية والمسيحية داخل مدينة القدس، 

ودعا الدول العربية واإلسالمية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول . كمة القادة اإلسرائيليينومحا
العربية إلى عقد مؤتمر طارئ لمناقشة الوضع الخطير في القدس، والمسجد األقصى واتخاذ القرارات 

ى مدينة القدس لالطالع أبو حلبية بإرسال لجان تقصي الحقائق إل. كما طالب د. الجريئة العاجلة والفاعلة
  عن كثب على الجرائم اإلسرائيلية فيها، ورفع التقارير الالزمة إلدانة القادة اإلسرائيليين مرتكبي هذه 
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الجرائم الخطيرة، وتقديم الدعم المالي واإلعالمي والقانوني لسكان القدس ومشاريع صمودهم فيها، 
  .خاصة وأن هذه المشاريع تحتاج لنصف مليار دوالر

  5/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  هنية يشكر روسيا والصين والهند لدعمهم تقرير غولدستون .8
شكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة إسماعيل هنية روسيا والصين والهند على دعمهم لتقرير : غزة

 عالياً إن الشعب الفلسطيني يثمن"وقال هنية في رسائله الموجهة لرؤساء وقادة تلك الدول . غولدستون
الموقف الذي وقفتموه بالتصويت لصالح تبني تقرير غولدستون والخاص بإدانة العدوان على شعبنا في 

، معتبرا أن التصويت كان بمثابة تصويت على دعم "قطاع غزة من قبل جيش االحتالل الصهيوني
  .الحقوق اإلنسانية والعدالة والخير

بر هذا الموقف اإلنساني واألخالقي لروسيا االتحادية إننا في فلسطين نعت"وأضاف هنية في رسالته، 
وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند، هو داللة واضحة على أصالة الشعوب الروسية والصينية 

، معتبرا ذلك من الدالئل الواضحة "والهندية في وقوفهم إلى جانب الحق وفي مواجهة الظلم والطغيان
 مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل - شعباً وحكومة-ين والهندعلى صداقة وتعاطف روسيا والص

  .والمشروع للوصول لحقوقه المشروعة وتحرره من االحتالل اإلسرائيلي
وأشار هنية إلى أن الشعب الفلسطيني ينظر بتقدير واحترام لروسيا والصين والهند كدول داعمة لحقوق 

  .الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره
  4/11/2009قدس برس، 

  
  وزارة الثقافة تطلق مبادرة لتقديم قادة االحتالل للمحاكم الدولية: غزة .9

أعلن وزير الثقافة الفلسطينية أسامة العيسوي، عن إطالق وزارته لمبادرة تحت عنوان  :غزة
شعب ، تهدف إلى تقديم قادة االحتالل اإلسرائيلي إلى المحاكم الدولية الرتكابهم جرائم بحق ال"سنحاكمهم"

وقال العيسوي خالل استقباله مجموعة من األطفال المتضررين جراء الحرب  .الفلسطيني وحق اإلنسانية
نؤكد اليوم على أننا حريصون على الحق الفلسطيني وإعادة البسمة إلى " :على غزة في مقر الوزارة

الق المبادرة إال أننا وجوه أطفالنا وأبنائنا، وعلى الرغم من اختيارنا ذكرى وعد بلفور المشئوم إلط
  ".مصرون على رسم تاريخنا وأيامنا بالصيغة التي نريدها

  5/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

   في القدسهاإجراء" إسرائيل "منعت  حالفيإجراء االنتخابات عباس يرفض : "القدس العربي" .10
ربعاء بان  من مصادر فلسطينية رفيعة المستوى األ"القدس العربي"علمت :  وليد عوض-رام اهللا 

وحسب المصادر فان حكومة  .ية نشاطات انتخابية للسلطة الفلسطينية في القدسأ قررت منع "سرائيلإ"
 نشاطات انتخابية بأية محظور عليها القيام بأنه السلطة أبلغت بنيامين نتنياهو اإلسرائيليرئيس الوزراء 

 االنتخابات إجراء منع "إسرائيل" بان قرار "القدس العربي"كدت المصادر لـأفي مدينة القدس، و
وأشارت المصادر إلى احتمالية  .آخر إشعار إلى تلك االنتخابات لتأجيلالفلسطينية في مدينة القدس سيقود 

  ."إسرائيل" لحين رحيل نتنياهو عن سدة الحكم في تأجيلها
 اضياألر تجري االنتخابات في مدينة القدس كجزء من أنوحسب المصادر فان عباس يصر على 

 أو انتخابات بإجراء في حين ترفض حكومة نتنياهو بشكل قاطع السماح للفلسطينيين 1967المحتلة عام 
 االنتخابات حتى لو إجراءوحسب المصادر فان عباس يرفض  .فتح مراكز اقتراع داخل المدينة المقدسة
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 يونيو القادم / حزيران28تمت المصالحة ووافقت حماس على ورقة المصالحة المصرية التي تحدد 
  .  االنتخابات في مدينة القدسإجراء على منع "سرائيلإ" أصرت تلك االنتخابات في حال إلجراءموعدا 

  5/11/2009 ،القدس العربي
  

   االنتخابات حق للشعب واستحقاق دستوري ال يملك احد حق تعطيلها:الضميري .11
 بالضفة األمنية األجهزةسمي باسم قال المفوض السياسي العام والناطق الر:  وليد عوض-رام اهللا 

االنتخابات هي حق للشعب واستحقاق " إنالغربية اللواء عدنان ضميري في بيان صحافي الثالثاء 
دستوري ال يملك احد حق تعطيلها، مهما تجمل بشعارات المصالحة اللفظية، في حين ترتكب حماس 

 والحريات الخاصة والعامة اإلنسانقوق  االنتهاكات لحأشكالومؤسساتها كل الجرائم وتمارس مختلف 
 إنضاف الضميري أو ." العزاء سنة وواجبأن بيت عزاء للشهيد صخر حبش رغم إقامة منع وآخرها

 االنتخابات، إلجراء ماض في االستحقاق الشعبي والدستوري األمن لقوى األعلىسيادة الرئيس القائد "
 ومواقعه وبمرجعية أشكالهقف االستيطان بكافة وحريص على المصالحة ومتمسك بالحقوق الوطنية وو

 إسرائيل مع حملة االحتالل وحكومة اليمين في اإلعالميةالمفاوضات، وان حماس تتناغم في حملتها 
  ." الدولةوإقامةباستهداف الرئيس والنيل من مواقفه وتوجهاته للخالص من االحتالل 

  5/11/2009 ،القدس العربي
  

  سطينية يحتاج لتوافق وطني بعيداً عن االمالءات األمريكية واإلسرائيليةإجراء انتخابات فل: بحر .12
إن إجراء أي انتخابات فلسطينية يحتاج "أحمد بحر . قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د: غزة

وأضاف بحر خالل لقاء نظمته حركة ". إلى توافق وطني بعيداً عن االمالءات األمريكية واإلسرائيلية
نريد انتخابات ديمقراطية وليس انتخابات حسب الطلب األمريكي " في بلدة جباليا شمال قطاع غزة حماس

، مشددا على أن المصالحة الفلسطينية ضرورة ملحة من أجل "وتكون نتائجها مزورة ومزيفة ومعروفة
ريد مصالحة بعيداً مبيناً أن الشعب الفلسطيني ي, الخروج من حالة االنقسام التي يعيشها الشعب الفلسطيني

  .عن االمالءات اإلسرائيلية واألمريكية أو تقديم التنازالت والمس بالثوابت والحقوق
إن المسجد األقصى يتعرض لحملة صهيونية "وتطرق بحر إلى ما يحدث في المسجد األقصى، قائالُ 

ى ولمدينة شرسة تستهدف وجود الفلسطينيين في ظل صمت عربي وعالمي مطبق حيال ما يحدث لألقص
أن أهل القدس يحتاجون إلى وقفة عربية وإسالمية جادة إلنقاذ ما تبقى من بيوت "، مؤكدا "القدس

المقدسيين ونصرةً للمسجد األقصى الذي يتعرض لمحاوالت اقتحام صهيونية متواصلة لكسر إرادة 
  ".العرب والمسلمين

  4/11/2009قدس برس، 
  

 راء االنتخابات ألنه يخشى خسارتها غير معني بإجعباس:  الستار قاسم عبد .13
عبد الستار قاسم، إن .  قال مدرس السياسية في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، د:نابلس

 يناير / كانون ثاني24رئيس محمود عباس، بإجراء االنتخابات في الالمرسوم الرئاسي الذي أصدره 
 ".طينية، وأن الشرعية الوحيدة هي شرعية القوةأثبتت أنه ال يوجد شرعية في الساحة الفلس"المقبل 

يصنع ما يشاء، ثم "أن كل قيادي على الساحة الفلسطينية " قدس برس"وأضاف قاسم، في تصريحات لـ
فهو أصدر مرسوم االنتخابات، ثم بعد "مازن  مؤكدا أن هذا ما قام به أبو" بعد ذلك يتحدث عن الشرعية

بحسب ما " يوجد ألبو مازن، وال لمنظمة التحرير الفلسطينية شرعيةذلك يتحدث عن الشرعية، مع أنه ال 
 /مازن عن تنظيم االنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في كانون ثاني يرى، مشيرا إلى استنكاف أبو

وأكد  قاسم، أنه إذا كان  الهدف من االنتخابات، حل المشاكل على الساحة الفلسطينية  .يناير الماضي
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خابات لن تحل هذه المشاكل، ولذلك فمرسوم أبو مازن يصنع مشاكل جديدة، والمزيد من  توتير فإن االنت"
 ".األوضاع في الساحة الفلسطينية

غير جاد في إجراء االنتخابات، بالرغم من إصدار "ورأى المفكر السياسي الفلسطيني، أن محمود عباس 
فنحن نريد ضمانات في البداية، بأن السلطة إذا  كان هناك جدية، "، موضحا أنه "مرسوم االنتخابات

ستقبل نتائج االنتخابات، فقد سبق وأن أجريت انتخابات، إال أن السلطة لم تقبل بها، فلماذا هذه المرة 
 .مشككا في الوقت ذاته في نزاهة االنتخابات التي ستجري" ستقبل

، وكل أوراقها "نها منحازةأل"ورأى قاسم أن مصر ليست مؤهلة إلجراء مصالحة بين الفلسطينيين 
منحازة، والنظام المصري منحاز للمشروع اإلسرائيلي األمريكي، ولهذا حتى لو وقع الفلسطينيون، على 

لن يطبقوه ألن مصر هي ليست وسيطا نزيها يمكن أن يوفر حال نزيها للمشاكل الفلسطينية "اتفاق 
  .بحسب قوله" الداخلية

 4/11/2009 قدس برس،
 

  قالة تنفي منع إحياء ذكرى عرفات في غزةالحكومة الم .14
اتهمت حركة فتح حركة حماس بمنعها من إحياء الذكرى السنوية لرحيل الرئيس  : رائد الفي- غزة

ياسر عرفات التي تصادف الحادي عشر من الشهر الحالي، وقال عضو المجلس الثوري لفتح النائب 
  .ستشهاد عرفاتفيصل أبو شهال إن حماس منعت أية فعالية في ذكرى ا

لم : "المتحدث باسمها إيهاب الغصين، وقال فيما نفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة هذه االتهامات
  ".نمنع أحدا ولم تتقدم حركة فتح بطلب لتنظيم أي فعالية بذكرى استشهاد عرفات

  5/11/2009الخليج، 
  

  "التغيير واإلصالح"ة ضد نواب كتلة سلطال التهديدات واإلجراءات التي تتخذها ينحكومة هنية تد .15
 أدانت حكومة الوحدة الوطنية المقالة التهديدات واإلجراءات التي تتخذها سلطة رام اهللا ضد نواب :غزة
وقالت الحكومة، خالل اجتماعها األسبوعي في غزة مساء . في الضفة الغربية" التغيير واإلصالح"كتلة 

اسة اإلقصاء واالستئصال هي المسيطرة والمهيمنة بعيداً عن لغة يؤكد أن سي"إن ذلك ): 4/11(األربعاء 
الحوار، وأن هذه اإلجراءات المخالفة للقانون تؤكد أن الحديث عن الديمقراطية هو أكذوبة ال مكان لها 

 ".في تفكير أو تطبيق مختطفي السلطة في الضفة
ني وسبل عالجه، داعيةً كافة وأشادت حكومة هنية بتصريحات أمير دولة قطر حول الواقع الفلسطي

 .األطراف إلى أخذها بعين االعتبار
 5/11/2009 قدس برس،

  
 األردنمنع النائب عن حماس حسني البوريني من دخول  .16

قال النائب عن حماس حسني البوريني إن السلطات األمنية على جسر الملك حسين : طارق النعيمات
  البوريني الذي غالبته الدموع في أثناء حديثه معويضيف ".دواع أمنية"منعته من دخول األردن لـ

جئت لرؤية أخي المريض الذي يصارع الموت ولرؤية أبناءه واألردن الذي أحبه من كل قلبي " "السبيل"
عندما وصلت " ويروي النائب عن محافظة نابلس تفاصيل منعه ويقول ".1979والذي لم أدخله منذ عام 

تم سؤالي عن بياناتي الشخصية وانتظرت ألكثر من ساعتين آمال في إلى الجانب األردني من الحدود 
  جاء إلي رجل أمن وأبلغني بعدم إمكانية دخولي، وعند استفساري قال لي أن السبب " متابعا ".الدخول
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 عاما، وأنه يقدر موقف الملك 30، ويقول البوريني أن حبه وأشواقه لألردن تصارعه منذ "أمني
 .وصا المواقف األخيرة في الدفاع عن األقصى والقدسوالحكومة والشعب خص

 5/11/2009السبيل، األردن، 
  

 سفير السلطة بالقاهرة يكشف آليات التعامل مع العالقين والراغبين بمغادرة غزة .17
 بركات الفرا، عن آليات التنسيق وسبل التعامل مع .كشف السفير الفلسطيني في القاهرة، د :رام اهللا

األربعاء " قدس برس"وأوضح الفرا في بيان صحفي، تلقته . بين بمغادرة قطاع غزةالعالقين والراغ
، أن السفارة ليست من مهامها التنسيق للذين يريدون الخروج من قطاع غزة من حيث المبدأ، )4/11(

إن التنسيقات تتم داخل قطاع غزة عبر  " وقال السفير في بيانه .ولكن دورها عامل مساعد في هذا الشأن
بأنها تتعامل بأسلوب "متهما حكومة حماس في غزة " أجهزة حركة حماس، حيث يتقدم المواطنون لها

  . بحسب ما ورد" تمييزي فج بين المواطنين، وهذا بات مفضوحا للجميع
وأشار الدبلوماسي الفلسطيني، في بيانه الذي صدر على خلفية انتقادات الذعة وجهت للسلطة الفلسطينية 

إلى أن السفارة تتعامل كل من يرسل لها صورة جواز سفر، واألوراق األخرى مثل، بهذا الشأن، 
التحويالت الطبية وشهادات القيد الدراسية وتأشيرات الدخول أو اإلقامات، وغيرها، وهي تعد كشفا 

  . مفصال بها وترسل الكشف لألخوة المعنيين في الشقيقة مصر للمساعدة
نتحدى إذا كان أي طلب يصل إلينا "فارة ال تميز بين هذا وذاك، مضيفا وشدد السفير الفرا على أن الس

مرضى للعالج، طالب جامعات، مرور، "وال نُضفه في الكشف المصنف، والتصنيف عبارة عن 
األخوة في مصر مشكورين يدرسون الكشف ويرسلون ما يتم الموافقة عليه من "وبين أن ". إلخ... وزيارة

خر للسماح لهم بالخروج، وبالنهاية فإن حماس تتحكم في األسماء، من يسمح له أسماء، إلى الجانب اآل
  ".بالمغادرة ومن يمنع

  4/11/2009 قدس برس،
  

 سويسرا نقلت مواقف حماس إلى األمريكيين واألوروبيين: أحمد يوسف .18
ته  أحمد يوسف وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المقالة، أن وزار. كشف د:غزة

 .حماس من آخر التطورات السياسية تواصلت مؤخرا مع دولة سويسرا لتوضيح مواقف حركة
لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان والحريات العامة ) 4/11(جاء ذل خالل جلسة اجتماع عقدته اليوم األربعاء 

 للواليات   سويسرا بدورها نقلت تلك الرؤية"وقال يوسف إن . في المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة
المتحدة األمريكية وكذلك لالتحاد األوروبي، وأن فرنسا والسويد أرسلت كل منهما مبعوثا خاصة لغزة و 

  ."االلتقاء بالحكومة الفلسطينية
  4/11/2009 قدس برس،

  
  الفلسطينية في األزمة الداخلية اللبنانية دحالن يريد توريط المخيمات: زكي .19

 لبنان، عباس زكي، يجري مقابلة مع صحافية في مجلة لبنانية عندما كان السفير الفلسطيني السابق في
اكتبي أن محمد دحالن : ُأدخلت إليه ورقة دفعته إلى تمزيقها والتحدث بعصبية أمام اإلعالمية، قائالً لها

يريد القضاء على ما قمنا به لسنوات، ويريد توريط المخيمات الفلسطينية في لبنان في قلب األزمة 
  .لية اللبنانيةالداخ

  4/11/2009األخبار، لبنان، 
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  بالتخطيط للتخلص من أبو مازن"إسرائيل"فتح تتهم حماس و .20
أعادت حركة فتح التحذير مما وصفته بمخططات لحركة حماس الستهداف :  كفاح زبون- رام اهللا

ائيلية تصب ، وقالت الحركة إن تلك المخططات تتقاطع مع أخرى إسر)أبو مازن(الرئيس محمود عباس 
وقال المتحدث اإلعالمي باسم اللجنة المركزية لفتح . »التخلص من الرئيس الفلسطيني«في نفس السياق 
إن حماس وأعوانها على الساحة العربية تقود حملة منظمة إلى جانب إسرائيل تستهدف «محمد دحالن، 

التشكيك والتخوين والتكفير، أن حملة «، معتبرا »الرئيس عباس، والقيادات الفلسطينية في حركة فتح
معروفة األهداف ومكشوفة لدينا، فهي بدأت على القائد الرمز أبو عمار واستمرت علينا وعلى القيادة قبل 
انقالب مارس الدموي في قطاع غزة، وهي تستمر كحلقة من حلقات استكمال المشروع االنقالبي لحماس 

 .»على القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني
أن الحملة اإلعالمية المنظمة التي تقودها حماس منذ رفضها التوقيع على «دحالن في بيان، وأوضح 

وثيقة المصالحة المصرية إنما تعكس خطورة مخططها، الذي يعد المناخ لتنفيذ تصفيات واغتياالت 
القاعدة «وحذر . »سياسية تطبيقا لما حدده مشعل بوضوح في خطابه في العاشر من الشهر الماضي

لفتحاوية والقيادات الفلسطينية من إمكانية استهداف شخصي لهم من قبل عصابات القتل المنتشرة لحماس ا
 .»وأعوانها

أن » الشرق األوسط«ولم تأت اتهامات دحالن في سياق تحليلي، بل أكدت مصادر أمنية رفيعة لـ
الحمساوية ـ اإلسرائيلية المستوى األمني يعد تقريرا سيرفعه للرئيس، يحذره فيه من تقاطع األهداف 

على مضمون التقرير الذي سيحذر أبو مازن من أن نتنياهو » الشرق األوسط«واطلعت  .للتخلص منه
استدعى ضابطا رفيعا في الموساد اإلسرائيلي للعمل في مكتبه كان مسؤوال مباشرة عما يعرف في 

تقرير إن استدعاءه يؤشر إلى أن وسيقول ال. للرئيس الراحل ياسر عرفات» بالكتاب األبيض«إسرائيل 
 .جديد ألبو مازن، ليقولوا إنه ال يوجد شريك» كتاب أبيض«إسرائيل تحضر لـ

، اللواء عدنان الضميري، المفوض السياسي العام، عن احتماالت استهداف »الشرق األوسط«وسألت 
 كأنها تقول للناس .إن لغة التخوين والتكفير تؤشر بوضوح إلى أن حماس تخبئ لشيء«الرئيس، فقال 

ويتفق الضميري مع دحالن، بأن هجوم  .»اقتلوا، وفي الماضي أقر لنا معتقلون منهم أنهم يخططون لذلك
هما يتقاطعان في هدف واحد وهو تفجير «وقال . حماس على عباس متزامن مع حملة اليمين اإلسرائيلي

واتهم الضميري إسرائيل بأنها  .»ييناألوضاع في الضفة الغربية من أجل جرنا إلى مواجهة اإلسرائيل
إنهم يتحدثون عن «ومضى يقول . تحاول تقوية حماس، وإضعاف السلطة في الشارع الفلسطيني

  . »صواريخ طويلة المدى فقط ليعطوها قوة معنوية
 5/11/2009الشرق األوسط، 

  
  لى القاهرة اليوم بعد زيارة دمشق لبحث مستقبل المصالحةإالزهار يتوجه  .21

ـ  اعلن الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، انـه ينـوي   :  اشرف الهورغزة 
التوجه اليوم الخميس الى القاهرة، بهدف متابعة ملف المصالحة، بعد ان يكون قد زار سـورية لتنـسيق                  

ـ       ن المواقف مع قادة الحركة حول سبل استئناف الحوار، وسط توقع ان تؤسس الزيارة لمرحلة جديـدة م
  .الحوار

ونقل موقع المركز الفلسطيني لالعالم التابع لحركة حماس عن الزهار تصريحات خـالل تواجـده فـي      
طريق المصالحة الفلسطينية   'الكويت التي حضر فيها ندوة لمنتدى البرلمانيين االسالميين، اكد خاللها ان            

  . 'رر الفلسطينييشكل لحماس خيارا حقيقيا واستراتيجيا وعامل قوة لتحقيق مشروع التح
يأتي بالدرجـة االولـى     'واشار القيادي في حماس الى ان تمسك حركته بخيار المصالحة مع حركة فتح              

الفشال مشروع الكيان الصهيوني الذي يعمل على ربط شخوص فلسطينية وتيارات به وجدانيا لتجنيدهم              
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وما يعنيه من خدمة    ' ر االفتراق مخاط'واوضح ان حماس تدرك      .'مستقبال لتمرير خياراته لتصفية القضية    
ال شـروط وال    '، وقال الزهار ان حركة حماس تسعى الى مصالحة          'مشروع تصفية القضية  'مباشرة لـ   
لـن  '، لكنه اكد ان هذا التوقيـع        'ستوقع على مصالحة  '، مؤكدا ان حركة حماس في النهاية        'امالءات فيها 

  .'بخيار المقاومة'ت نفسه تمسك الحركة ، وجدد في الوق'يكون على حساب الثوابت او بأي ثمن
وارجع الزهار من جهته تأجيل التوقيع على ورقة المصالحة المصرية الى سببين، قال ان اولهما يتمثـل                 

، الفتا الى ان الثاني يتمثل      'تداعيات تقرير غولدستون، وما ثبت من تواطؤ للسلطة في طلب التأجيل          'في  
  . ' وثيقة المصالحة لم يجر االتفاق عليها قبالوجود صياغات وشروح استجدت على'في 

اتهمه بأنه تورط في تاجيـل      ) قيادة السلطة الفلسطينية  (وفي معرض رده عن جدوى التحاور مع طرف         
سنعصر من فيه منهم ذرة خير، وسنعمل جاهدين علـى انتـشالهم مـن              'تقرير غولدستون، قال الزهار     

  . 'االرتباط الوجداني مع االسرائيليين
حدث الزهار عن وجود تقرير داخلي قال انه لدى قيادة حركة فـتح والـسلطة الفلـسطينية يتـضمن                   وت

رفض اجراء انتخابات للمجلس الوطني خارج فلسطين استنادا الـى ارقـام            'معلومات مؤكدة توصي بـ     
وتوقع الزهار ان تفوز حركة حماس في حال        . 'تحدثت عن ان ذلك سيؤدي الى فوز كبير لحركة حماس         

تقول ان الحركة ستحظى في الضفة الغربيـة        ' الدالئل واالرقام '، مشيرا الى ان     'انتخابات نزيهة 'جريت  ا
  . بفوز كبير سيفوق حضور غزة

  5/11/2009 ،القدس العربي
  

  المقاومة تحذر من عدوان جديد على قطاع غزة  .22
 غزة وقال نافذ عزام     حذرت فصائل المقاومة من ان اسرائيل تمهد لعدوان جديد على قطاع          : وليد عوض 

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين االربعاء ان تـصريحات اشـكنازى بـشان             
احتمالية شن حرب اسرائيلية قادمة على قطاع غزة ليست مفاجئة او مستغربة، موضحا ان اسـرائيل ال                 

على ان التـصريحات التـي      ' ءوكالة قدس نت لالنبا   'شدد عزام في تصريح نشرته       .تفكر اال في الحرب   
يخرج بها المسؤولون االسرائيليون بين الفينة واالخـرى، يجـب ان يقابلهـا اعـادة الحـسابات لـدى                   

يفترض ان تدفعنا هذه التصريحات لترتيب      'تابع قوله    .الفلسطينيين، واعادة الوحدة الوطنية الى صفوفهم       
  .' غزة وابناء الشعب الفلسطينياوضاعنا الداخلية، لمواجهة اي عدوان محتمل على قطاع

وحول سؤال بشأن اذا ما كانت فصائل وقوى المقاومة الفلسطينية تاخذ هذه التصريحات علـى محمـل                 
بالتأكيد يجب ان ياخذها الفلسطينيون بجديـة، خاصـة         ': الجد، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد      

الذي يتطلب اعداد العدة تحسبا مـن اي عـدوان          انها تصدر من قائد جيش االحتالل االسرائيلي، االمر         
  .'جديد

من جهتها اكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ان التهديدات االسرائيلية               
ان العدو يعـيش حالـة مـن        'المتجددة والمتواصلة لقطاع غزة وللمقاومة لها العديد من الدالالت، اولها           

انكشاف سوءته امام العالم ومن مؤسسات دولية لم يكن يتوقع العدو ان تدينه فـي               التخبط واالرتباك بعد    
يوم من االيام بالرغم من عدم قبول الحركة الكامل لما قررته هذه المؤسسات، وفي نفس هذا السياق يأتي                  

  .اعالن العدو عن امتالك القسام لصواريخ تضرب مدينة تل ابيب المحتلة
لعدو يريد ان يظهر بمظهر المدافع عن النفس في محاولة لتضليل الراي العـام              وثاني هذه الدالالت ان ا    

الدولي بعد الفضيحة االخالقية والجريمة التي ارتكبها في حرب غزة، وثالثها ان العدو يعتـرف رسـميا                 
اليوم من خالل هذه التهديدات بان حربه على غزة مطلع العام قد فشلت فشال ذريعا ولم تحقـق اهـدافها                 

  .'ا كان يروج القادة العسكريون والسياسيون منذ انتهاء الحربكم
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واضاف ابو عبيدة الناطق االعالمي باسم القسام في تصريح خاص لموقع القسام الموالي لحركة حمـاس                
، مؤكدا 'ان كتائب القسام ومعها كل المقاومين الشرفاء تأخذ كل تهديد صهيوني على محمل الجد          'االربعاء  

لن يجد منا اقل مما القاه في حربه االخيرة بل اكثر، وليس لدينا سوى النار لنـستقبل بـه                   'بان االحتالل   
  .'العدو المتغطرس، ولن يجد في غزة سوى المقاومة

  5/11/2009 ،القدس العربي
  

  ؤكد رفض العودة إلى المفاوضات من دون تلبية المطالب الفلسطينية تمركزية فتح .23
لجنة المركزية لحركة فتح فكرة العودة إلى المفاوضات بأي شكل من ضت الرف: صالح متولي - القاهرة

األشكال أو تحت أي مسمى مباشرة أو غير مباشرة أو على أي مستوى إذا لم تلتزم إسرائيل بوقف 
 يونيو 4االستيطان وبمرجعية عملية السالم وهو مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 

 واستئناف المفاوضات من حيث النقطة التي انتهت إليها في آخر قمة فلسطينية ،1967) حزيران(
 .الماضي) كانون األول(إسرائيلية في ديسمبر 

اللجنة «إن » الشرق األوسط«وقال عزام األحمد عضو اللجنة المركزية ورئيس كتلة فتح البرلمانية لـ
سياسية وجولة كلينتون ولقاءها مع الرئيس برئاسة أبو مازن استعرضت في اجتماع لها أمس األوضاع ال

. »في أبوظبي يوم السبت الماضي وكذلك لقاء المبعوث األميركي جورج ميتشل في عمان يوم االثنين
اللجنة أكدت التمسك بالموقف الذي اتخذته األطر في فتح والمجلس المركزي لمنظمة «وأضاف أن 

كد رفض العودة إلى المفاوضات من دون تلبية المطالب التحرير الفلسطينية في اجتماعه األخير الذي يؤ
 .»الفلسطينية

وأوضح األحمد أن ما أعلنته كلينتون عن عدم شرعية االستيطان والحديث عن ضمانات أميركية، غير 
كاف وال بد من إلزام إسرائيل بما سبق وأعلن بموجب خطة خريطة الطريق، علما بأن اإلدارة الحالية 

لك سواء على لسان أوباما نفسه أو كلينتون أو ميتشل، وأوضح أنه ال يجوز التراجع سبق وأن أعلنت ذ
 .عن هذا الموقف وهو ضرورة وقف االستيطان الستئناف المفاوضات

وهدد األحمد بالعودة في ملف القضية الفلسطينية إلى األمم المتحدة ومجلس األمن حتى يتحمل المجتمع 
وعلى الرغم من أن األحمد رفض الحديث . ماالت تدهور األوضاعالدولي مسؤوليته الكاملة، واحت

 .بصراحة عن البدائل، فإن ما قاله يفسر ذلك ب حل السلطة الفلسطينية
 5/11/2009الشرق األوسط، 

  
 لى قبول تضمين تحفظات حركة حماس في ملحق خاصإقرب أالقاهرة باتت  .24

الشرق «طينية مطلعة كشفت لـمصادر فلسأن  ،غزة من 5/11/2009 الشرق األوسط، ذكرت
أن وفدا قياديا يمثل حركة حماس سيتوجه إلى دمشق وبعد ذلك للقاهرة للتباحث في سبل دفع » األوسط

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة تراجعت عن رفضها السماح لممثلي . جهود المصالحة الفلسطينية قدما
ية، مشيرة إلى أن الخطوة المصرية تمثل تحوال حماس بزيارتها قبل التوقيع على ورقة المصالحة المصر

وأكدت المصادر  .في الموقف المصري نحو التوافق مع حماس حول تحفظاتها على الورقة المصرية
أن القاهرة باتت أقرب لقبول المقترح الذي تقدمت بها شخصيات فلسطينية مستقلة، » الشرق األوسط«لـ

ص يرفق بالورقة، في ظل تزايد المؤشرات على ويدعو إلى تضمين تحفظات حماس في ملحق خا
استحالة إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في الموعد الذي حدده الرئيس الفلسطيني 

 .المقبل) كانون الثاني( يناير 24في ) أبو مازن(محمود عباس 
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ال بعض التحفظات التي واستدركت المصادر أن حماس باتت تعي في المقابل ضرورة إبداء مرونة حي
وأوضحت المصادر أن قيادة حماس تدرك أن الوقت ال يعمل لصالح الرئيس أبو مازن، . أشارت إليها

 .وال يعمل لصالحها أيضا في ظل استمرار الحصار
مصادر في حركة حماس قالت لـ أن  ، يو بي أي عنغزة من  5/11/2009 الشرق، قطر، وأضافت

مجموعة من األفكار خالل لقاء الزهار مع أعضاء المكتب السياسي في إن الحركة بلورت " الشرق"
دمشق تساعد في التغلب على المشكالت التي تعوق توقيع حماس على وثيقة المصالحة المصرية 

وأضاف أن حماس على استعداد اآلن للتوقيع على وثيقة المصالحة لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى ,
لنقاط والمحاور التي ترى حماس أنها غامضة وتخشى أن يحدث خالف وضع مذكرة تفصيلية تشرح ا

  . عند تنفيذها على األرض
ولفت المصدر إلى أن القاهرة أبدت خالل الفترة األخيرة تفهما لمطلب حماس، وأن القاهرة رفضت تماما 

المصرية، أي تعديل في الوثيقة المصرية لكنها لم تمانع في وضع مذكرة تفصيلية أو ملحق بالورقة 
مشيرا الى أن موافقة القاهرة على زيارة الزهار لها قبل التوجه الى الكويت وسوريا ثم العودة مرة 
أخرى للقاهرة يؤكد أن هناك تقدما كبيرا في الموقف المصري الذي رفض تحديد أي موعد أو لقاء بين 

 أكتوبر الماضي، 15لحة في قيادات حماس والقيادة المصرية منذ رفض حماس التوقيع على وثيقة المصا
  . موضحا أن االتصاالت بين حماس ومصر لم تنقطع خالل المرحلة الماضية

وأكد المصدر أن حماس مؤمنة تماما بتحقيق المصالحة خاصة في ظل الممارسات االسرائيلية األخيرة 
  . يعية قادمةواالنحياز األمريكي إلسرائيل ، نافيا خوف حماس من نتائج أي انتخابات رئاسية وتشر

  
 صفقة شاليط تتم بسرية تامة وجاهزون للمصالحة الوطنية: الحية .25

وعضو مكتبها " حماس"نفى القيادي البارز في حركة المقاومة اإلسالمية :  شيماء مصطفى-غزة 
السياسي خليل الحية صحة المعلومات التي أطلقها رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية عاموس 

ليس لدي : "قائال,  كيلومتراً ويصل لتل أبيب60متالك الحركة صاروخاً إيرانياً مداه يدلين حول ا
معلومات عن تجربة الصاروخ وإسرائيل أثارت األمر للتخلص من تحقيق غولدستون، ولتظهر بأنها 

وأضاف الحية في لقاء مع الصحفيين نظمه منتدى  ".الضحية وأن حماس لديها ترسانة عسكرية قوية
أنا شخصياً أضع عالمة استفهام حول الخبر الذي : "ميين الفلسطينيين في غزة أمس األربعاءاإلعال

فإذا كان في , فكيف جربت حماس الصاروخ؟ ومتى؟ وأين؟.. روجت له قوات االحتالل اإلسرائيلي؟
نت ولن يتمكن القسام من قياس مداه، وفي حال إن كا.. عرض البحر فسيتخطى قوات البحرية االحتاللية

، واعتبرها فبركات إعالمية إسرائيلية للتغطية على جرائمه "التجربة في طوله فإنه سيصل االحتالل أيضاً
التي أقرها تقرير جولدستون وحرف األنظار عنها، ولتظهر للعالم ضعفها مقابل قوة حماس، وإشاعة 

 .ملكيتها لعدة وعتاد عسكري وتضخيم ما تمتلكه المقاومة
وما يقال بوسائل , ، أكد الحية أن الصفقة تتم بسرية تامة"جلعاد شاليط" الجندي األسير وفيما يتعلق بصفقة

الفتاً إلى عملية التفاوض صعبة , اإلعالم بأنها ستتم قبل حلول عيد األضحى غير وارد على اإلطالق
 .ومعقدة ولكنها تجري على قدمٍ وساق

أنها ما زالت على رأس القائمة والكل يسعى وفي ملف المصالحة الفلسطينية أكد القيادي في حماس 
وال يجوز .. المصالحة هي البوابة ومخرجنا لكافة القضايا العالقة: قائالً, إليجاد مخرج لالزمة الراهنة

، وأبدى استغراب حركته من موقف مصر الرافض لتعديل "ألحد أن يقول أغلقنا باب المصالحة
، حيث اعتبر هذا التوقيع إجراء "فتح" وقعت عليها حركة مالحظات حركته على الورقة المصرية، التي

 .أحادي الجانب لن يكتب له النجاح
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مؤكداً أن حركته جاهزة للتوقيع على الورقة المصرية في حال تفهمت مصر مالحظات وتحفظات 
 إذا مضيفاً أن الحركة لن تقبل بإضافة ملحق للورقة المصرية إال, الحركة وأعادت ما تم شطبه من بنود

  .كان جزءاً أصيالً ال يتجزأ من وثيقة المصالحة
 5/11/2009السبيل، األردن، 

  
 ل أمن السلطة مسؤولية تراجع المقاومة في الضفةحمالجهاد تُ .26

المسؤولية «حملت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية : غزة
وأكدت الحركة أن األجهزة . المقاومة في الضفة الغربية المحتلةعن تراجع أداء » األولى والمباشرة

وقال داوود شهاب المتحدث  .األمنية مازالت تصعد حمالت االعتقال والمالحقة بحق قياداتها وكوادرها
إن ما يجري بحق قيادات وكوادر الحركة في الضفة المحتلة » :باسم الحركة في تصريحات صحفية

  .»تزيد في خطورتها عما يقوم به جيش االحتالل اإلسرائيليإجراءات قمعية إضافية 
  5/11/2009السبيل، األردن، 

  
 تنفار غير مسبوق في مخيم عين الحلوة بين ابناء حركة فتحاس": السفير" .27

استنفار غير مسبوق في مخيم عين الحلوة بين ابناء التنظيم الواحد حصل بين :  محمد صالح- صيدا
، وبين »اللينو«في منطقة صيدا محمود عبد الحميد عيسى المعروف باسم » فتح«القائد العسكري لحركة 

الذي وفقا لشهود عيان في المخيم، انه لو اشتعل فتيل هذا االستنفار ... قائد الكفاح المسلح منير المقدح
 . الكبيرألحرق االخضر واليابس في المخيم، اال ان تدخل العقالء في اللحظة المناسبة حال دون االنفجار 

ان رصاصة واحدة لو اطلقت في ذاك الليل المدلهم امس االول، » للسفير«تؤكد مصادر لجنة المتابعة 
لكانت كفيلة بإشعال المخيم نظرا لحالة االستنفار الواسعة وغير المسبوقة، التي جرت بين انصار كل من 

أت بأشكال فردي ومحدود جداً والتي بد. في طول المخيم وعرضه» العقيد اللينو«و» العميد المقدح«
 . تطور الى هذا الحد

وان كل المراجع والقيادات . وترى المصادر، ان حالة االستنفار استمرت حتى بعد الساعة الثانية فجرا
على المستويات كافة، من فلسطينية واحيانا لبنانية، تدخلت لوضع حد لهذا االستنفار ونجحت في ذلك بعد 

 .  الخالف بتسليم المعتدين الى القضاءاالتفاق على تسوية أصل
وعقد اجتماعاً مع . وقام وفد كبير من الفصائل الفلسطينية بزيارة مقر ثكنة الجيش اللبناني في صيدا امس

مسوؤل مخابرات الجيش في الجنوب العقيد علي شحرور، وبحث معه في مختلف االوضاع االمنية في 
 . ها الجيش حول المخيمالمخيم، اضافة الى االجراءات التي يتخذ

 5/11/2009السفير، 
  

  فصائل منظمة التحرير في دمشق تعتبر تصريحات كلينتون بأنها وعد بلفور جديد .28
انتقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق تصريحات وزيرة الخارجية األمريكية بشأن : دمشق

 الفصائل، في بيان صادر عنها االربعاء وأكدت تلك .االستيطان ووصفتها بأنها تمثل وعد بلفور جديد
 أن تصريحات وزيرة خارجية الواليات المتحدة  بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لوعد بلفور،) 4/11(

األمريكية هيالري كلينتون تفسح في المجال أمام الكيان الصهيوني لالستيالء على مزيد من األرض 
وسيع االستيطان فيها نزوالً عند موقف حكومة نتنياهو ليبرمان الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وت

اليمينية المتطرفة، كما تمثل تراجعاً عن المواقف السابقة المعلنة إلدارة أوباما التي تعتبر أن االستيطان 
  .غير شرعي ويشكل عقبة في طريق السالم، كما قال البيان
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لموقف الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في لقائه وفي الوقت الذي عبرت فيه الفصائل عن تقديرها ل 
األخير في أبو ظبي مع وزيرة الخارجية األمريكية بالتمسك بالوقف التام لالستيطان وإجراءات الحكومة 
اإلسرائيلية بتغيير معالم القدس واالعتداء على مقدساتها كشرط الستئناف المفاوضات، فإنها دعت الى 

وقف الذي أكد عليه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته استمرار التمسك بهذا الم
الماضي، والتوجه إلى مجلس األمن للدعوة إلى مؤتمر دولي ) أكتوبر( تشرين أول 26 ـ 24( األخيرة 

بمرجعية قرارات الشرعية الدولية وباستمرار الصمود في وجه الضغوط األمريكية باعتبار ذلك موقفاً 
  . تأييد والدعم من أبناء شعبنا داخل الوطن وفي بلدان اللجوء والشتاتيلقى ال

  4/11/2009، قدس برس
  

 "ملتقى الدفاع عن القدس واألقصى"والدة : بيروت .29
: ، وضم» ملتقى الدفاع عن القدس والمسجد األقصى-اللقاء التشاوري اإلسالمي «أعلنت أمس والدة 

، الجهاد اإلسالمي، حركة التوحيد اإلسالمي، جبهة »حزب اهللا«، »حماس«الجماعة اإلسالمية، حركة 
ء الشيخ حسان رحب عريف اللقا. العمل اإلسالمي وتجمع العلماء المسلمين، في احتفال في فندق الروشة

أن هذا اللقاء ليس حزباً جديداً إنما هو لقاء بين قوى لبنانية وفلسطينية للتشاور «عبد اهللا بالحضور مؤكداً 
وفي الختام تال الشيخ زهير جعيد . »في أوضاع المسلمين في العالم وخصوصاً قضيتنا المركزية فلسطين

 . نص البيان الختامي» جبهة العمل اإلسالمي«عن 
 5/11/2009فير، الس

  
 مؤتمر فلسطيني يدعو لتبني المقاومة ضمن االستراتيجية المقبلة: رام اهللا .30

أوصى مؤتمر فلسطيني بضرورة أن يتم بناء االستراتيجية الفلـسطينية          :  عبدالرؤوف أرناؤوط  -رام اهللا   
ـ               رى إلـى   المقبلة بحيث ال تكون مستندة إلى المفاوضات لوحدها، وأن تكون هنالك عوامل ضاغطة أخ

المقاومة المدنية ذات المشاركة الشعبية الواسعة، بجانـب عـدم التوجـه إلـى              "جانب المفاوضات مثل    
المفاوضات إذا لم تكن مستندة إلى مرجعيات واضحة، وذات سقف زمنـي للوصـول إلـى األهـداف                  

الذي عقـده  " ولةمؤتمر المستقبل الفلسطيني في ظل استمرار االحتالل وتآكل إمكانية الد  "ودعا  ". المرجوة
ضرورة تعزيز العمل من    "مركز الديموقراطية وتنمية المجتمع وجامعة القدس نهاية الشهر الماضي إلى           

أجل إعادة وحدة وتواصل الشعب الفلسطيني ودعم كافة الجهود التي تعزز العمل بهذا االتجاه، وإعـادة                
دراسـة  "كما دعـا إلـى      ". من بينهما اللحمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة واإلسراع في توفير ممر آ          

خيارات الشعب الفلسطيني المختلفة بحيث ال تكون محصورة فقط في حل الدولتين وإنما يجـب أيـضا                 
 .دراسة خيارات الدولة الواحدة والدولة الثالثية وغيرها

 5/11/2009الوطن، السعودية، 
  

 تنتقد األونروا» الديموقراطية «:لبنان .31
دعت فيه إلى » األونروا«بياناً حول تقليص خدمات » راطية لتحرير فلسطينالجبهة الديموق«أصدرت 

التصدي لسياسة تخفيض الخدمات في إطار الموقف الفلسطيني العام بالتمسك بحق العودة ورفض أي 
إلى زيادة موازنتها السنوية بما ينسجم مع » األونروا«ودعت الجبهة . إجراءات تقود إلى حلول توطينية

ت المتزايدة لالجئين والتراجع عن جميع اإلجراءات بتخفيض خدماتها، وفصل المشاريع االحتياجا
االستثنائية عن برامج الصندوق العام، وعدم استقطاع مبالغ من الصندوق العام لصالح هذه المشاريع 

 . » مليون دوالر ال يبرران مثل هذا التخفيض17فاألزمة المالية والعجز المقدر بحوالى «
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باتت هناك قناعة تامة لدى جميع الالجئين بأن الجذر الرئيس لألزمة المالية يعود إلى «: لبيانوقال ا
وال نجد أي مبررات لتخفيض الخدمات سوى المزيد من «: وأضاف. »أسباب سياسية وليست تقنية

بيان وأكد ال. »الضغوط االقتصادية على الالجئين لدفعهم للقبول بالحلول التصفوية لقضية الالجئين
الوظيفة األساسية لألونروا، ورفض أي سياسات تتعارض، في سياقها السياسي، مع الوظيفة التي من «

وهذا يفترض إخراجها من دائرة الحل السياسي، وفك ارتباطها بأي تسوية يتم «: وقال. »أجلها تأسست
 . »التوصل لها، وكذلك فك ارتباطها بأي مشاريع تندرج في سياق التأهيل والتوطين

 5/11/2009السفير، 
  

  مئات األطنان من أسلحة إيرانية إلى حزب اهللا :"المتوسط" تحتجز سفينة شحن في "إسرائيل" .32
 اعتراض سفينة محملة أسلحة وذخائر، قال مصدر عسكري أمس أعلنت إسرائيل ):وكاالت( –بيروت 

اقتيادها الى مرفأ تم بنان، وفي ل» حزب اهللا«إسرائيلي انها ايرانية، متجهة الى سورية لتسليمها الى 
  . األربعاء-اشدود جنوب تل ابيب، ليل الثلثاء 

 ميل من الشواطئ 100وأعلن الجيش اإلسرائيلي الحقاً ان السفينة التي احتُجزت على بعد نحو 
 حاوية 40تحمل مئات األطنان من األسلحة عثر عليها في «)  كلم قرب جزيرة قبرص185(اإلسرائيلية 

وقال  .  قال رئيس أركان سالح البحرية اإلسرائيلي الكولونيل راني بن يهودا بعد ظهر امسكما» مليئة
عثرنا على عشرات المستوعبات ومئات االطنان من االسلحة والذخائر » :مصدر عسكري إسرائيلي

  .»المخصصة لحزب اهللا واالتية من ايران
فيما اشار . ون وذخائر، بحسب بن يهوداوتحتوي شحنة السفينة على صواريخ وقنابل يدوية وقذائف ها

، بثت القناة العاشرة »كاتيوشا«نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي ماتان فيلناي الى انها تحتوي صواريخ 
للتلفزيون اإلسرائيلي ان إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية مسبقة عن السفينة مفادها انها تحوي 

في حين تحدثت وسائل .  مخبأة في حاويات فيها بضائع مدنيةصواريخ مضادة للطائرات تبين انها كانت
  . جو ومضادات للدبابات-االعالم اإلسرائيلية عن صواريخ ارض 

وقال بن يهودا ان السفينة ابحرت أول من امس من ميناء دمياط في مصر باتجاه قبرص ومنه الى ميناء 
 المصريين لم يعلموا بما تم تحميله في الالذقية في سورية لتفريغ شحنة األسلحة، لكنه لفت الى ان

  . السفينة
وفي طهران، أعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم تعليقا على اعتراض إسرائيل السفينة، عن 
اسفه لوجود قراصنة في بعض المياه الدولية يعملون تحت غطاء فرق التفتيش يعيقون حركة المالحة 

 تحمل أي سالح لسورية وال تحمل مواد تستخدم في صنع األسلحة التجارية، مؤكداً ان السفينة لم تكن
  .مشيراً الى انها كانت تعتزم نقل بضائع سورية إليران

5/11/2009الحياة،   
  

   عشية مناقشته في الجمعية العامة "تقرير غولدستون" تحاول دفن "إسرائيل" .33
الخاص » تقرير غولدستون«ن تحاول إسرائيل بشتى الطرق دف: )أ ف ب( -القدس المحتلة، واشنطن 

في غزة، إذ أعرب نائب وزير » جرائم حرب«بالحرب اإلسرائيلية على غزة، الذي يتهمها بارتكاب 
ما من وقاحة تفوق هذا «: الدفاع اإلسرائيلي ماتان فيلناي امس في تصريح عن استنكاره لذلك، وقال

ان جيشنا هو األكثر «: وأضاف. »التقرير الذي صدر عن دول مشهود لها بانتهاك حقوق اإلنسان
ومواصلته تطبيق معاييره «لدى الجيش اإلسرائيلي » مدونة األخالق«، مشيراً الى »أخالقية في العالم

  .»الخاصة بغض النظر عن أي تقرير
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عن نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني ايالون قوله اول من » يديعوت احرونوت«ونقلت صحيفة 
) الفيتو(تم التوصل اليه مع االدارة االميركية يقضي بأن تستخدم حقاً لنقض » متاًتفاهماً صا«امس ان 

وأضافت ان وزارة الخارجية اإلسرائيلية . الى مجلس االمن» تقرير غولدستون«ضد اي قرار لرفع 
استدعت السفراء االجانب اول من امس لمطالبة دولهم بالتصويت ضد أي مشروع قرار في الجمعية 

وأثناء اجتماع مع السفراء األجانب في القدس، . المم المتحدة من المقرر ان يصوت عليه اليومالعامة ل
يسيء ليس الى إسرائيل وحسب، وانما ايضاً الى كل دولة «اعتبر يعالون ان تقرير غولدستون 

  .»ديموقراطية وسلمية عليها ان تواجه اإلرهاب
5/11/2009الحياة،   

 
  إسرائيلي-كبيرة لعرقلة التوصل إلى اتفاق فلسطيني إيران تبذل جهوداً : ليفني .34

، إيران بالعمل "كاديما"اتهمت تسيبي ليفني، زعيمة المعارضة في الدولة العبرية ورئيس حزب : الناصرة
 .على عرقلة التوصل إلى اتفاق تسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

وداً جبارة من أجل عرقلة التوصل إلى اتفاق إن طهران تبذل جه: "وقالت ليفني في تصريح إذاعي لها
، "سالم بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، وذلك عن طريق تقديم الدعم لحركتي حماس وحزب اهللا

 .على حد زعمها
يتعين على إسرائيل الرد بالقوة على أي : "؛ قالت ليفني"حماس"وفيما يتعلق بحركة المقاومة اإلسالمية 

، مؤكدة في الوقت "ال جدوى في إجراء الحوار مع هذه الحركة"، معتبرة أنه "حماساستفزاز من جانب 
 .، كما قالت"وجوب الشروع في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية"ذاته 

إن طهران تماطل وتتلكأ : "واستبعدت رئيسة المعارضة حدوث أي تغيير في السياسية اإليرانية، وقالت
  .، على حد تعبيرها"سعياً منها إلى الحصول على أسلحة نوويةفي تفاوضها مع المجتمع الدولي 

4/5/2009قدس برس،   
  

 بأي مكان في العالم" اإلرهاب" مواصلة العمل ضد "إسرائيل"من حق : حكومة نتنياهو .35
أن من حق مختلف  في حكومة بنيامين نتنياهو ادعت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى: الناصرة

  .في أي مكان في العالم" اإلرهاب"ة في الدولة العبرية مواصلة العمل ضد ما وصفته بـ األجهزة األمني
جاء ذلك في أعقاب إعالن الجيش اإلسرائيلي بأن قوة بحرية خاصة اعترضت سفينة تجارية، تحمل علم 

 وخمسين في لبنان الليلة الماضية، على بعد مائة" حزب اهللا"أنتيغوا، كانت محملة بأسلحة إيرانية إلى 
  .1948كيلومترا غربي شواطئ فلسطين المحتلة سنة 

إن من حق إسرائيل مواصلة العمل ضد اإلرهاب، ومن يمد اإلرهابيين : "وقالت المصادر لإلذاعة العبرية
  ".بالسالح في كل مكان في العالم

4/5/2009قدس برس،   
  

 ات الفدائيةيصادق على مشروع قانون لمصادرة ممتلكات منفذي العملي" الكنيست" .36
، على )4/11(اإلسرائيلي بالقراءة التمهيدية، اليوم األربعاء ) البرلمان" (الكنيست"صادق : الناصرة

مشروع قانون قدمه النائب الليكودي داني دانون، يسمح بمصادرة ممتلكات منفذي العمليات الفدائية 
  .الفلسطينية حتى قبل إدانتهم بالمحكمة

 أيده أربعون نائباً وعارضه اثنا عشر، على منح وزير الحرب صالحية وينص مشروع القانون، الذي
  .، بحسب نصه"أي شخص ارتكب عملية إرهابية حتى قبل إدانته من قبل المحكمة"مصادرة ممتلكات 
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إن الهدف من سن هذا القانون هو منح وزير الدفاع أداة أخرى في محاربة "من جانبه؛ قال النائب دانون 
أما وزير القضاء اإلسرائيلي يعقوب نئيمان اشترط . ، على حد تعبيره"بين المنتحريناإلرهاب والمخر

  .، كما قال"إذ إنها بصدد إعداد مشروع قانون مماثل"تأييد الحكومة لمشروع القانون بالتنسيق معها 
4/5/2009قدس برس،   

  
 معهد الطب اإلسرائيلي يسرق أعضاء الموتى .37

صادر إسرائيلية أن الطبيب الشرعي الرئيسي البروفيسور يهودا ذكرت م: عبد القادر فارس -غزة 
هيس، متهم بسرقة أعضاء من جثة جندي إسرائيلي من دون الحصول على إذن للقيام بذلك أو إبالغ 

 .ذويه
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، أن المحكمة المركزية في القدس أصدرت أمرا يقضي بأن يدفع مدير 

سرائيلي والطبيب الشرعي الرئيسي البروفيسور هيس وطبيبان آخران من المعهد معهد الطب الشرعي اإل
 ). ألف دوالر400( مليون شيكل 1,5ووزارة الصحة، تعويضا ماليا لعائلة الجندي بمبلغ 

وأكد قرار المحكمة، الذي جرى السماح بالنشر عنه، أمس، على أن معهد الطب الشرعي أخذ أعضاء 
 الجندي اإلسرائيلي، الذي أقدم على االنتحار في إحدى القواعد العسكرية، من وأجزاء وعينات من جثة

أنه خالل «عن قرار الحكم ) هآرتس(ونقلت صحيفة . دون إبالغ ذويه وتسبب لهم بذلك ضررا نفسيا
تشريح جثة الجندي جرى أخذ عينات دم وسوائل وأنسجة من جسد الجندي المنتحر وإرسالها إلى 

 .»ى االحتفاظ باألنسجة داخل وعاء مليء بمادة الفورمالينالمختبر، كما جر
5/11/2009عكاظ،   

 
 الجيش اإلسرائيلي يستعرض عضالته في مناطق السلطة لضرب هيبتها .38

التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة » أ«استعرض الجيش اإلسرائيلي عضالته في مناطق  :رام اهللا
نين وطولكرم شمال الضفة الغربية ومخيم قلنديا شمال مدينة الغربية، بعمليات اقتحام لمدن نابلس وج

وأجرى مناورات وأطلق النار واقتحم منازل ومقاهي ووقف البعض , القدس المحتلة وقرى أخرى
 .وأجرى تحقيقات ميدانيا، دون أن تتضح أهداف تحركاته هذه

» ج«و» أ«ود بين مناطق وجاءت الخطوة اإلسرائيلية بينما تقول السلطة إنها تسعى إلسقاط الحد
ومن شأن هذه العمليات . »ج«الخاضعة إلسرائيل، من خالل العمل والبناء ولتطوير في مناطق 

اإلسرائيلية أن تحرج السلطة التي تباهي بأنها نجحت في جلب األمن في المدن الفلسطينية عبر محاربة 
. قال مجرمين ومطلوبين للعدالةمسلحي حماس والجهاد وتفكيك مجموعات تابعة لفتح، ومطاردة واعت

 .وعادة ما تتهم السلطة إسرائيل بأنها تحاول تخريب جهودها األمنية
وقال شهود عيان إن الجيش اإلسرائيلي اقتحم نابلس، وسير دوريات عسكرية في شوارع المدينة، قبل أن 

 .لسطينيين سابقايقتحم مخيم بالطة لالجئين شرق المدينة، الذي كان يعتبر مركزا للمقاتلين الف
5/11/2009الشرق األوسط،   

 
 من المسنين في الدولة العبرية يواجهون صعوبات مالية% 70: معطيات .39

كشفت معطيات رسمية النقاب عن أن أكثر من سبعين في المائة من المسنين في الدولة العبرية : الناصرة
 .يواجهون الفقر وصعوبات مالية كبيرة

إن أوضاع المسنين في إسرائيل أسوأ مما جاء في التقرير "قاعدين ليئا نيس وقالت نائب وزير شؤون المت
 ".حول مظاهر الفقر في البالد الذي نشر قبل يومين
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، أن المعطيات )البرلمان(وأوضحت، خالل نقاش أجرته لجنة العمل والرفاه االجتماعي التابعة للكنيست 
تدل على أن حوالي سبعين في المائة من المسنين "المتوفرة لدى الوزارة المعنية بشؤون المتقاعدين 

 .، كما قالت"يواجهون صعوبات مالية
اإلسرائيلية أفاد بأن حوالي سبعمائة وأربعة وثمانين ألف ولد " مؤسسة التأمين"يذكر أن تقريراً نشرته 

التي تم عاشوا خالل العام الماضي في عائالت فقيرة، مشيراً إلى زيادة خطورة الفقر لدى العائالت 
 .وصفها في الماضي بأنها فقيرة

هذه هي "في الحكومة اإلسرائيلية يتسحاق هرتسوغ، إلى أن " الرفاه االجتماعي"من جانبه؛ أشار وزير 
كما انخفض الدخل . المرة األولى منذ خمس سنوات التي ال يرتفع فيها مستوى معيشة مواطني إسرائيل

أن سجل في الماضي ارتفاعاً سنوياً بنسبة تتراوح بين ثالثة الفردي بنسبة ستة أعشار في المائة بعد 
  .، كما قال"وأربعة بالمائة

4/5/2009قدس برس،   
  

 نقل األسلحة من إيران إلى سورية" تسهيل"نائب إسرائيلي يتهم تركيا بـ .40
ن إلى نقل األسلحة من إيرا" تسهيل"، تركيا بـ"االتحاد الوطني"اتهم نائب إسرائيلي من كتلة : الناصرة

سورية، وذلك في أعقاب قيام قوات إسرائيلية خاصة باعتراض سفينة، زعم الجيش اإلسرائيلي أنها كانت 
 .اللبناني" حزب اهللا"محملة بأطنان من األسلحة اإليرانية المتجهة إلى سورية و

نه اإلذاعة ، في تصريح نقلته ع"االتحاد الوطني"أرييه الداد من كتلة ) البرلمان" (الكنيست"وقال عضو 
، واعتبر مصر "تسهيل نقل األسلحة من إيران إلى سورية"إن تركيا تقوم بـ : العبرية اليوم الخميس

 .جسراً لنقل القذائف الصاروخية إلى قطاع غزة، على حد تعبيره
إسرائيل ال تستطيع بعد اآلن تجاهل دعم الدول التي تسمى "وأضاف النائب اليميني المتطرف بأن 

 .، وفق قوله"إلرهاببالصديقة ل
4/5/2009قدس برس،   

     
     بالتحرك نحو قطاع غزة" أميال من االبتسامات"مصر تأذن لقافلة  .41

بالتحرك صباح " أميال من االبتسامات"سمحت السلطات المصرية لقافلة المساعدات اإلنسانية األوروبية 
معبر رفح إلى قطاع غزة صباح غد اليوم من ميناء بورسعيد إلى ميناء العريش، تمهيدا لدخولها من 

 سيارة، وأجهزة لألطفال 102وتضم القافلة المقدمة من عدد من المؤسسات الخيرية األوروبية  .الخميس
 كرسيا متحركا للمعاقين، إضافة ألجهزة حاسوب مقدمة 275ذوي االحتياجات الخاصة، منها 

 .للمتضررين من العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة
أوضح المتحدث باسم القافلة زهير بيراوي في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت أن مسؤولين بارزين في و

مصر أعطوا اإلذن بتحرك القافلة من ميناء بورسعيد الذي وصلت إليه في الحادي عشر من 
من  شخصا من الوفد األوروبي المرافق للقافلة والمكون 40ولفت إلى أن  .تشرين األول الماضي/أكتوبر

  . فردا، عادوا إلى أوروبا بسبب بطء إجراءات التعامل الرسمي المصري مع القافلة115
5/11/2009الجزيرة نت،   

  
  المقدسة تزداد شراسةاألماكن على اإلسرائيليةالهجمة : مفتي القدس .42

قال الشيخ محمد حسين المفتي العـام للقـدس والـديار الفلـسطينية ان هجمـة                : )بترا(القدس المحتلة   
 .لمستوطنين االسرائيليين على االماكن المقدسة في القدس ازدادت شراسة وحدة فـي الفتـرة األخيـرة               ا

واضاف خالل استقباله امس األمين العام لألديان من أجل السالم الدكتور وليام فنـدلي ان المـستوطنين                 
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وعرض الشيخ حسين   . ياالسرائيليين يستولون على البيوت الفلسطينية بحماية سلطات االحتالل االسرائيل        
  . االنتهاكات التي تمارسها سلطات االحتالل االسرائيلي بحق المصلين في القدس من مختلف الديانات

وأكد أن هذه السلطات تفرض حصارا مشددا على المدينة المقدسة وتمنع المـسلمين والمـسيحيين مـن                 
ات تتعارض مـع القـوانين والـشرائع        الدخول إلى أماكن العبادة في القدس، مشيرا الى أن هذه االنتهاك          

 .من جهته اكد فندلي ضرورة حل جميع القضايا بالحوار والتسامح. واألعراف الدولية
5/11/2009الرأي، األردن،   

  
  1965اثر مجزرة نفذتها عام " إسرائيل"حقوقيون يشكلون لجنة لمالحقة : خان يونس .43

، تتعلق بمجزرة كبيرة نفذها جيش "اسرائيل "يسعى حقوقيون وناشطون فلسطينيون لفتح جبهة جديدة مع
 في خان يونس جنوب قطاع غزة، تمت خاللها تصفية مئات 1956االحتالل في مثل هذه األيام من عام 

  .المدنيين بشكل جماعي متعمد
مجموعة من النشطاء المجتمعيين والحقوقيين تداعوا في اجتماع في خان يونس في مقر البلدية واتفقوا 

في ساحات القضاء " اإلسرائيليين"ل لجنة لتوثيق المجزرة والبدء بتحرك لمالحقة المسؤولين على تشكي
  .الدولية

إن " "المجزرة"يقول الحقوقي الفلسطيني البارز سليم السقا، الذي جرى تكليفه برئاسة لجنة إحياء وتوثيق 
 وحقوقيين لدراسة إقامة اللجنة تم تكليفها من أهالي شهداء المجزرة، إلجراء اتصاالت مع محامين
  ".دعاوى جزائية ضد الكيان وقادته المتورطين، ودعاوى مدنية للمطالبة بالتعويض

5/11/2009الخليج،   
  

  غزة منذ بداية العام الجاري قطاع  ألف مولود في 43: إحصائية .44
نية، أن عـدد    أفادت إحصائية صادرة عن اإلدارة العامة لألحوال المدنية بوزارة الداخلية الفلـسطي            :غزة

  . مولود4600أكتوبر المنصرم ما يزيد عن /المواليد الجدد في قطاع غزة بلغ خالل شهر تشرين أول
وطبقا إلحصائيات األحوال المدنية فإن عدد المواليد في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري، وصل إلـى                 

يا، وأن األحوال المدنية سجلت في       مولوداً جديداً يوم   170 ألف مولود جديد، بواقع أكثر من        43أكثر من   
  . ألف مولود52 أكثر من 2008عام 

والـصيغ األخـرى    " محمـد "إن اسم   :" وقال مدير عام اإلدارة العامة لألحوال المدنية، رياض الزيتونية        
المشتقة من اسم نبي اإلسالم عليه الصالة والسالم، هي األكثر شعبية عند اختيار أسماء المواليد في قطاع                 

  .غزة
" محمـد "أجرينا مسحاً إحصائياً حول اختيار أسماء المواليد الجدد في قطاع غزة لنجد أن اسم               " :وأضاف

، أما بخـصوص    "أحمد"احتل المرتبة األولى، وهو من أكثر األسماء انتشاراً في المواليد الجدد، تاله اسم              
  ".آالء"ثم " آية"و" إسالم" يليه اسم يحتل أكثر األسماء انتشاراً، ثم" فاطمة"اإلناث فقد بين المسح أن اسم 

5/11/2009صحيفة فلسطين،   
  

 2010ون انتخابات في مطلع ديؤي % 62يشعرون بفقدان عرفات و% 82: إستطالع .45
 يبين أحدث استطالع للرأي أعده الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني الستطالع :بيت ساحور

أن نسبة كبيرة من الفلسطينيين ) اكتوبر( تشرين األول 31 – 24وأجري خالل الفترة ) PCPO(الرأي 
يشعرون بفقدان الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد مضي خمس سنوات على رحيله، ما  % 81.9تبلغ 

 .يؤكد بوضوح مدى التقدير واإلحترام الذي يكنه الشعب الفلسطيني له
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من الجمهور % 37.2طالع الرأي ان وقال الدكتور كوكالي المدير العام للمركز الفلسطيني الست
الفلسطيني يرون ان هناك تغييراً ايجابياً في السياسة األميركية في عهد الرئيس االميركي باراك اوباما 
مقارنة بعهد سلفه جورج بوش، فمثل هذا اللقاء يقنع اإلدارة األميركية بأهمية دورها في رعاية عملية 

 . من تعرقل المفاوضات وترفض تحقيق السالمالسالم خاصة وأن حليفتها إسرائيل هي
واضاف كوكالي أن غالبية الجمهور الفلسطيني تؤيد المرسوم الرئاسي بإجراء انتخابات رئيسية 

في % 66.9منهم % 62.5 ، إذ وصلت هذه النسبة إلى 2010) يناير( كانون الثاني 25وتشريعية في 
 .في قطاع غزة% 54.7الضفة الغربية و

من % 33.1من الجمهور الفلسطيني سيصوتون للرئيس محمود عباس لو ترشح منهم % 52.1وزاد أن 
% 14.5من الضفة الغربية في حين أن منافسه إسماعيل هنية سيحصل على % 62.6قطاع غزة و 

من الضفة الغربية، وتشير هذه النتائج إلى رغبة الجمهور % 8.8من قطاع غزة و % 24.6منهم 
 ".حماس"و" فتح"ملين أن يتحقق الوفاق بين حركتي ٓابات االفلسطيني بإجراء انتخ

وأشار كوكالي إلى أن غالبية الجمهور الفلسطيني يؤيدون وثيقة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم 
من الضفة الغربية ويبدو % 66.1من قطاع غزة و% 51.2منهم % 60.5فياض إذ وصلت نسبتهم إلى 
 بأن هذه الخطة قادرة على تطوير برامج سياسية واقتصادية واجتماعية أن قناعة الجمهور الفلسطيني

ومجتمع ديمقراطي وقادرة على تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني واماله بإنشاء دولة مستقلة قابلة 
للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة ما أدى إلى إعطاء هذه الخطة دعما جماهيريا ملحوظا في هذا 

 .االستطالع 
4/11/2009دس، فلسطين، الق  

 
 محاكم إسرائيلية خاصة لألطفال الفلسطينيين": معاريف" .46

كشفت صحيفة معاريف العبرية النقاب أمس عن محاكمة أشبال فلسطينيين اعتقلهم : الضفة الغربية
 .الجيش اإلسرائيلي، في محاكم عسكرية خاصة بهم

منطقة الوسطى، الذي يعتبر بمثابة الحاكم وذكرت أن تلك المحاكم تعمل تحت رعاية وتعليمات قائد ال
 .العسكري للمنطقة، الفتة إلى أنهم ال يملكون حق التفرقة أو أي حقوق خاصة ألمثال هؤالء األشبال

 . طفل فلسطيني معتقلون في سجون االحتالل400يشار إلى أن 
5/11/2009السبيل، األردن،   

  
   قدوم الشتاءأسرى سجن النقب الصحراوي يعيشون ظروفا صعبة مع .47

قالت مصادر فلسطينية إن مياه األمطار التي هطلت خالل اليومين الماضيين بغزارة اقتحمت خيام : غزة
وأضافت المصادر  .األسرى الفلسطينيين في سجن النقب الصحراوي اإلسرائيلي وأتلفت فراشهم وأمتعتهم

صحراوي أكثر صعوبة وتعقيدا أصبحت الظروف المعيشية في سجن النقب ال"أنه مع بدء فصل الشتاء 
 ".خاصة في أقسام الخيام حيث يعيش ما يقارب ألف أسير موزعين على عشرة أقسام

واشتكى األسرى من إصابة العديد منهم بصعوبة التنفس جراء الرياح المحملة بالغبار واألتربة التي هبت 
 .على خيامهم

5/11/2009السبيل، األردن،   
  

 بالعربية على أحد مداخل المدينة" عكا"ني كتب اسم قضي بسجن فلسطياالحتالل ي .48
، 1948أصدرت محكمة الصلح اإلسرائيلية، في مدينة عكا الساحلية شمال فلسطين المحتلة عام : الناصرة

، أو السجن لمدة ) دوالرا20( شيكال150حكما على العضو العربي في بلدية عكا احمد عودة، بمبلغ 



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1603:         العدد       5/11/2009الخميس  :التاريخ

ته عند مدخل المدينة الشرقي تدل على اسم المدينة باللغة العربية وذلك في يومين، عقابا لقيامه برفع الف
 .2007العام 

4/5/2009قدس برس،   
  

  إصابة صياد فلسطيني بنيران االحتالل قبالة شواطئ رفح .49
صياد فلسطيني بجراح متوسطة بنيران البحرية اإلسرائيلية ) 4/11(أصيب ظهر اليوم األربعاء : غزة

  .نة مدينة رفح جنوب قطاع غزةقبالة شواطئ مدي
4/5/2009قدس برس،   

  
  تدين الئحة االتهام ضد النائب بركة وتعتبرها مالحقة سياسة48هيئات في الـ  .50

،  أن الئحة 48أكدت الهيئات الشعبية والحزبية الفلسطينية الناشطة في األراضي المحتلة عام : الناصرة
اإلسرائيلية ميني مزوز، تقديمها ضد النائب العربي في االتهام التي قرر المستشار القضائي للحكومة 

مالحقة "البرلمان اإلسرائيلي،  محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، ما هي إال 
 ".سياسية انتقامية ومحاولة يائسة لردعه عن النضال الحثيث ضد التمييز العنصري

فلين، قد أبلغ النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية وكان رئيس البرلمان اإلسرائيلي رؤوفين ر
للسالم والمساواة، بالقرار النهائي للمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، بتقديم الئحة اتهام ضد النائب 
بركة، على خلفية مشاركته في أربع مظاهرات تصدى فيها لجنود االحتالل وأفراد الشرطة، الذين اعتدوا 

الحقوقي، الذي أصدر بيان رد " عدالة" المتظاهرين الفلسطينيين، ويدافع عن النائب بركة، مركز فيها على
 .على القرار

4/5/2009قدس برس،   
  

  تمديد فتح معبر رفح لمدة أسبوع  .51
قررت مصر مد العمل بميناء رفح البري يوما إضافيا أمام حركة سفر ووصول  : أحمد سليم- رفح

  . فلسطينيا3370حيث تم تسجيل سفر, الفلسطينيين العالقين
ذكر مصدر مسئول بميناء رفح أنه سيسمح اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع بعبور , ومن ناحية أخري
  .وتم توفير أطقم طبية بالميناء التخاذ اإلجراءات الوقائية وفحصهم, الحجاج الفلسطينيين

5/11/2009األهرام،   
  

  ون كوفية فلسطينية تحمل اسم غولدست: غزة .52
 عرض محل لبيع الهدايا في غزة عشرات الكوفيات الفلسطينية التي تحمل رسم قبة ):أ ف ب( –غزة 

   .الصخرة واسم القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون الذي اعد تقريرا حول الحرب على غزة
مطرزات مصنعا للمشغوالت اليدوية الفولكلورية وال"أن :  طارق ابو دية صاحب محل الهداياوقال

، مشيراً الى ان زوارا »الفلسطينية يصنع مئات من هذه الكوفيات التي ستحمل ايضا صورة لغولدستون
وعاملين اجانب وبعض الشبان الفلسطينيين في غزة بدأوا يقبلون على شراء هذه الكوفية التي يبلغ ثمنها 

  . دوالرا23ً
5/11/2009الحياة،   
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  ولى من نوعها في العالم تعد األطبيب من غزة يجري عملية .53
تمكن طبيب فلسطيني في قطاع غزة من إجراء عملية جراحية ناجحة تعد األولى :  ميسرة شعبان-غزة 

كان يعاني من وضع صحي صعب )  عاما42(من نوعها على مستوى العالم، لمريض يبلغ من العمر 
  ".على عضلة القلبتمزق في جذع الشريان التاجي األيسر الذي يؤثر بصورة مباشرة "بسبب 

وأكد الدكتور محمد حبيب، استشاري رئيس قسم القسطرة في مستشفى غزة األوروبي أن العملية التي 
، قد تكللت بالنجاح، موضحاً أن فريقه الطبي استطاع تثبيت عدة شبكات .)ش. د(أجريت للمريض 

  .معدنية داخل الشريان التاجي األيسر
5/11/2009المستقبل،   

  
  "القدس الشريف" نص أدبي في مسابقة 100 :موريتانيا .54

أفاد الشاعر محمد كابر هاشم رئيس رابطة األدباء والكتاب الموريتانيين بأن النصوص  :نواكشوط
، الشعار المركزي للنسخة الخامسة من "2009القدس عاصمة للثقافة العربية "المشاركة في مسابقة 

 نص أدبي موزعة بين قصائد 100 بلغت أكثر من المهرجان السنوي لألدب الموريتاني هذه السنة،
  .وقصص قصيرة وبحوث علمية

وبدأت لجان التحكيم فرز النصوص التي ستتم تزكيتها في المرحلة األولى قبل عرضها من طرف 
تشرين الثاني / أصحابها أمام الجمهور في أمسيات المهرجان الذي ينطلق في الخامس عشر من نوفمبر

  .الجاري
5/11/2009الخليج،   

  
  "ذات سجل أسود" ينتقد استقبال األردن شخصيات المراقب العام لجماعة اإلخوان .55

انتقد المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن همام سعيد امس األربعاء            : )يو بي آي  ( -عمان  
إلـى أن المـصلحة     السياسة الخارجية األردنية إزاء الفرقاء الفلسطينيين، وأشـار         ' عدم توازن 'ما اسماه   

  . الوطنية األردنية والفلسطينية تقتضي حياد الموقف األردني تجاه الفصائل الفلسطينية
سماح الحكومة لشخـصيات ضـالعة فـي        'واستهجن في تصريح نشر على الموقع اإللكتروني للجماعة         

لبا بوقف ما   ، مطا 'مخططات تآمرية على الشعب األردني والفلسطيني بالتطواف في عرض البالد وطولها          
في الساحة األردنية، وذلك في إشارة إلى عضو اللجنة المركزية في حركـة فـتح محمـد                 ' عبثاً'اعتبره  
  . دحالن 

وكانت الزيارة التي قام بها دحالن إلى عمان األسبوع الماضي، وقيام عدد من الشخـصيات الـسياسية                 
عض األوساط السياسية واإلعالمية التي تعتبر      األردنية باستقباله وتنظيم مآدب عشاء له، مثار انتقاد في ب         

المشاريع األمريكية واإلسرائيلية في المنطقة والتي تهدف لتـصفية القـضية الفلـسطينية       ' عراب'دحالن  
  .بحسب تلك األوساط

مـشاهد  '، مشيراً إلى ان     'اسود'وأعرب المراقب العام عن أسفه الستقبال أردنيين لشخصيات ذات سجل           
  . 'زال ماثلة أمام ناظر أبناء األمةمحرقة غزة ال ت

ال يستطيعون دخول األردن على الرغم من المواقف المبدئية الثابتة للحركـة            "وأشار إلى ان قادة حماس      
من غير المنطقـي    'وتابع  . "في االصطفاف إلى جانب المصالح األردنية ومناهضة مشروع الوطن البديل         

ية وحصلت على غالبية أصـوات الفلـسطينيين فـي آخـر            تجاهل قوة فلسطينية تمثل الشرعية التشريع     
الحضن الذي يضم جميـع     '، معرباً عن أمله في تكون عمان        "انتخابات نزيهة بإجماع الفرقاء جرت هناك     

  . "األهل في فلسطين
5/11/2009 ،القدس العربي  
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  يحذر من الواقع المأساوي للفلسطينيين"مركز حقوقي أردني" .56

ني لحقوق اإلنسان في األردن، وهو مؤسسة حقوقية رسمية، من المؤشرات حذر المركز الوط: نعما
المنصرم، والذي ركز ) أكتوبر(التي أعلنتها منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر نهاية تشرين أول 

على سياسة االحتالل اإلسرائيلي في تعطيش الفلسطينيين، ونهب مصادر المياه وتلويثها في الضفة 
 .وقطاع غزةالغربية 

الواقع المسأساوي لإلنسان "مما وصفه " قدس برس"، وتلقته )4/11(وحذر المركز في بيان له، األربعاء 
  ".الفلسطيني، وانعكاس ذلك على تمتعه بحقوقه االساسية التي كفلتها المعايير الدولية لحقوق االنسان

4/5/2009قدس برس،   
  

 ولدستون لبنان يطالب األمم المتحدة بتبني تقرير غ .57
 المتحدة الدكتور نواف سالم امس، كلمة لبنان أمام جلسة الجمعية األمم المندوب الدائم للبنان في القي

 على غزة، برئاسة اإلسرائيليةالعامة للنظر في تقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الحرب 
 . القاضي ريتشارد غولدستون، ودعا فيها الى تبني هذا التقرير

اكد سالم في كلمته على ان القاضي ريتشارد غولدستون منحاز فقط للحق والعدل والحقيقة، وهناك في 
إسرائيل من يصوب سهامه إلى النتائج التي توصلت إليها بعثة التحقيق، ويعتبر أن األهداف السياسية هي 

  . التي قادت عمل رئيسها القاضي غولدستون
5/11/2009السفير،   

  
 ن آثار كارثية على استقرار البلدان المضيفة للفلسطينيين منها لبنانللتوطي: صلوخ .58

 يشدد على ضرورة ايجاد أن هإن لبنان يهم: قال وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ من مراكش
، بما يحفظ حق عودتهم الى 194حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار االمم المتحدة رقم 

ل دون توطينهم في الدول التي لجأوا اليها، ال سيما أن للتوطين آثارا كارثية على استقرار ديارهم ويحو
 .  البلدان المضيفة التي لديها أوضاع خاصة ومنها بلدي لبنان

5/11/2009السفير،   
  

  سنجلب السالح من الصين لو أردنا من أجل فلسطين: عون .59
ضبط سفينة " إسرائيل"ئب ميشال عون من إعالن النا" التغيير واإلصالح"سخر رئيس تكتل  :بيروت

ولدى ". الملبس على لوز"احتلت فلسطين ب" إسرائيل"األسلحة في البحر المتوسط، متسائالً إن كانت 
اإلعالم يضخّم األمور، وقد يتبين أن "، أجاب إن "اإلسرائيلية"سؤاله عن السفينة التي أوقفتها البحرية 

احتلت فلسطين " إسرائيل"حتى وإن تبين أن السفينة محملة بالسالح، فهل "تابع ، و"السفينة محملة بالفخار
في " إسرائيل"، مشيرا إلى أن "بالملبس واللوز؟ سنجلب السالح من الصين لو أردنا من أجل فلسطين

  ".لو كان معي مال الشتريت أنا السالح: "، وقال"المقابل لم يعد فيها رجال لحمل السالح الذي لديها
5/11/2009الخليج،   

  
  " في االقتصاد اللبنانينالفلسطينييمساهمة الالجئين "إطالق حملة لـ: لبنان .60

طاولة حوار "  الفلسطيني لحملة حق العمل الالجئين الفلسطينيين في لبنان-لجنة االئتالف اللبناني "نظمت 
  ".صاد اللبنانيمساهمة الالجئين الفلسطينيين في االقت"ناقشت خاللها الدراسة الخاصة عن 
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الوفاء "حضر اللقاء الوزير وائل ابو فاعور ممثال النائب وليد جنبالط، النائب نوار الساحلي ممثال كتلة 
، اكرم فرحات ممثال الرئيس سليم الحص، ايمان خزعل ممثلة وزير العمل محمد فنيش، "للمقاومة

ر خليل مكاوي، اضافة الى ممثلين جوزيف شهدا ممثال النائب ميشال عون، زياد الصانع ممثال السفي
  .للسفارات البريطانية البلجيكية المصرية الفرنسية الفلسطينية االسبانية وممثلين الحزاب

 مؤسسة اهلية وتطورت 50ان هذه الحملة مؤلفة من " "كريستيان ايد" لوسي هايثر من منظمة وقالت
  ". الدعم مالي ومعنوي على السواءوان هذا" كرستيان ايد"و" دياكونيا"بدعم من شركاء النجدة 
في الماضي كان هناك خالف بين الفلسطينيين واللبنانيين لذلك أدعو اللبنانيين : "وقال الوزير ابو فاعور

فهو لم يعد يناضل من . للخروج من هذه الخالفات ألن الفلسطيني أثبت انه خارج الخالفات اللبنانية
واذا كان هناك خوف او . اضل على االراضي الفلسطينيةجنوب لبنان وال من اي دولة اخرى بل ين

الفلسطيني لم يعد عنصر الخالف في . رهان على التوطين فان الشعب الفلسطيني يرفض التوطين
  ".نحن بحاجة الى قرار جريء لفك اسر المخيمات من اجل دعم االقتصاد فيها. التجاذبات اللبنانية

5/11/2009المستقبل،   
  

 ئناف المفاوضات في ظل االستيطان عملية هزليةاست: عمرو موسى .61
أعلن األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن عقد اجتماع للجنة :  أحمد علي-القاهرة 

 نوفمبر الجاري على المستوى الوزاري، بهدف دعم الموقف الفلسطيني 12مبادرة السالم العربية في 
الستيطان اإلسرائيلي، فيما انتقد المقاربة األميركية التي الرافض الستئناف المفاوضات دون وقف ا

" إسرائيل"ال تستطيع أن تلزم ) أميركا(تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية وترسيم الحدود، وقال إنها 
  . باألسهل وهو تجميد االستيطان

يطان ووصف موسى في تصريحات صحافية أمس األربعاء، استئناف المفاوضات في ظل استمرار االست
، داعياً إلى "لقد جربنا ذلك من قبل وانتهى بالفشل: "اإلسرائيلي بأنه عملية هزلية وغير مفيدة، وقال

ضرورة مجابهة التعنت اإلسرائيلي بموقف عربي رصين وصامد وصارم، إال أنه استبعد فكرة سحب 
لوقت الحالي، وال يمكن إنه خيار غير سليم دبلوماسيا وسياسيا في ا: "المبادرة العربية للسالم، وقال

وهو -إذا كان وقف االستيطان لفترة مؤقتة : "وقال". التفكير فيه إال إذا فقدنا األمل تماما في عملية السالم
 ومع ذلك لم يتمكن أحد من الوصول إليه، فهل من الممكن تصور أن تأتي لنا حدود -شيء غير كامل

  ". ا فيها القدس والسيادة الفلسطينية بهذه السهولة؟ بم67 يونيو 4الدولة الفلسطينية على أساس حدود 
ونفى موسى ما تردد عن تخلي الدول العربية عنه الفلسطينيين في مواجهة الضغوط األميركية، وقال إن 

 .الدول العربية تقف كافة خلف المواقف الوطنية للسلطة الفلسطينية
  5/11/2009العرب، قطر، 

 
 ر العربي حول تقرير غولدستون يساوي الضحية بالجالدخالفات عربية على مشروع القرا .62

 إسرائيلية كبيرة لمنع تبنّي قرار فـي الجمعيـة العامـة            -وسط ضغوط غربية     : نزار عبود  -نيويورك  
يكرس تقرير غولدستون ويجعله وجهة نظر المجتمع الدولي الرسمية، عقدت الجمعيـة العامـة لألمـم                

، بحضور عدد كبير من الـدول األعـضاء تجـاوز           "وق اإلنسان حق"المتحدة جلستها أمس تحت عنوان      
   .الثلثين

 أحجمت سوريا والجزائر والسودان عن رعاية مشروع القرار العربـي،           أما على المستوى العربي، فقد    
تحفظات تركزت علـى    . نظراً إلى تضمنه فقرة تعطي انطباعاً بالمساواة بين المعتدي والمدافع عن نفسه           

من مشروع القرار التي تطالب الفلسطينيين بإجراء تحقيقات مستقلة وذات صدقية ومتوافقة            الفقرة الرابعة   
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االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان التي          "مع المعايير الدولية في     
 ".أوردتها بعثة تقصي الحقائق في تقريرها، بهدف ضمان المساءلة والعدالة

و مشروع القرار، بعد تبنّي تقرير غولدستون، الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني إلى إجراء تحقيقات             ويدع
. تحظى بالثقة، وفق المعايير الدولية المستقلة، في األحداث التي وقعت في غزة خالل العدوان اإلسرائيلي              

تفاقية الرابعـة لحقـوق     ويطلب من حكومة سويسرا عقد مؤتمر في أسرع ما يمكن بشأن تدابير إنفاذ اال             
 .اإلنسان في األراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية

وبناء على هذه التحفظات، لم يلق مندوب سوريا الدائم، بشار الجعفري، بصفته رئيساً للمجموعة العربية               
يساً لكتلة عـدم    هذا الشهر، كلمة افتتاح الجلسة، وقدمها مندوب مصر الدائم ماجد عبد الفتاح، بصفته رئ             

بإظهار دعمهـم القـاطع     " دولة،   192وطالب عبد الفتاح أعضاء الجمعية العامة، البالغ عددهم         . االنحياز
. ، كذلك طالب بمحاسبة مرتكبي االنتهاكـات      "لحقوق اإلنسان وحماية المدنيين الفلسطينيين واإلسرائيليين     

ولية ومعاهدة جنيف الرابعة التـي تنطبـق        وشددت كلمته على وجوب احترام األطراف كافة للقوانين الد        
ورأت أنه باحترام القانون سيجد الصراع في المنطقة حلّـه العـادل            . على األراضي الفلسطينية المحتلة   

إلى وقف العقاب الجماعي في غزة، وإلى حماية المدنيين فيها بصورة خاصة،            " إسرائيل"ودعت  . والدائم
 .من المحاسبة واالنتهاك الصارخ للقانون الدوليووقف تهويد القدس ووقف حالة اإلفالت 

تسريع عملية اسـتعمار األراضـي      "بدوره، ألقى الجعفري كلمة منظمة المؤتمر اإلسالمي، وتحدث عن          
واالعتداءات المنظمـة علـى أمـاكن العبـادة اإلسـالمية           " إسرائيل"غير الشرعية من قبل     " الفلسطينية

وأدان تلك التصرفات بشدة، معرباً عن قلق المنظمة الـشديد          . يفوالمسيحية، وتهديد الحرم القدسي الشر    
الحصار المستمر غيـر اإلنـساني،      "حيال الوضع الخطر في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك           

وأكـد الجعفـري    ". واألزمة اإلنسانية المستفحلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطـاع غـزة            
صيغة اللغة المستخدمة غير مقبولة، لكونها تعـد حـق    "ورأى أن   . تدعم المشروع ، أن بالده    "األخبار"لـ

نحن ال ندعم أي مساواة بين جرائم مثبتة في تحقيقـات دوليـة            "وقال  ". الدفاع عن النفس مساوياً للعدوان    
 ".وإطالق صواريخ تأتي في إطار الدفاع عن النفس

 5/11/2009األخبار، لبنان، 
  

  بضمانات الستئناف المفاوضاتمصر تطالب كلينتون  .63
قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك مع :  جيهان الحسيني-القاهرة 

يتوجب علينا ان نركز على نهاية "نظيرته األمريكية هيالري كلينتون عقب لقائها الرئيس حسني مبارك، 
علق بنهاية الطريق، وان تلتزم الواليات المتحدة الطريق، وان نستمع الى موقف اميركي واضح في ما يت

والمجتمع الدولي الوقوف الى جانب االطراف للمضي في مفاوضات تقوم على أسس واضحة يعد لها 
  ".اعداداً جيداً

، امس، بأن مصر "فرانس برس"وكان الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي صرح لوكالة 
الموقف المصري يقوم على : "ميركية ودولية قبل بدء اي مفاوضات، وقالتريد الحصول على ضمانات ا

اساس ان استئناف التفاوض يجب ان يكون مستندا الى ضمانات اميركية واضحة مدعومة دولياً في شأن 
  ".، وجدول اعمال وجدول زمني واضحين1967أسس العملية التفاوضية، وهي خطوط العام 

  5/11/2009الحياة، 
  

 بإرسال سفينة أسلحة لحزب اهللا" إسرائيل"ورية تنفيان اتهامات إيران وس .64
نفت طهران، أمس، إرسال سفينة محملة باألسلحة إلى حزب اهللا في لبنان عبر سورية، كما قالت 

عن وزير الخارجية اإليراني، ) إرنا(أول أمس، ونقلت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية " إسرائيل"
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كانت السفينة متجهة إلى إيران، قادمة من سورية، .. هذا التقرير غير صحيح"منوشهر متقي، قوله إن 
وأكدت سورية قصة إيران، ونفى وزير الخارجية السوري وليد ". ومحملة ببضائع سورية وليس أسلحة

إن هذا الخبر ال أساس له من الصحة "المعلم بدوره احتجاز سفينة إيرانية قبالة سواحل إسرائيل، وقال 
لسفينة کانت متجهة من سورية إلى إيران وال تحمل السالح أو المعدات المستخدمة في صناعة وأن ا

  ".األسلحة
  5/11/2009الشرق األوسط، 

  
 االقتحامات سياسة مبرمجة لهدم األقصى وتقويض المقدسات": منتدى البرلمانيين اإلسالميين" .65

تحامات الصهيونية للمقدسات في فلسطين، معتبرا ندد المنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين باالق: عمان
سياسة مبرمجة من حكومة الكيان الصهيوني تستهدف تهويد المسجد األقصى "هذه االقتحامات بأنها 
، مستهجناً االعتداء الصهيوني السافر وإجرامه بحق المقدسات، باقتحام ساحات "وتقويض المقدسات

 ".لمصلين واعتقالهمالمسجد األقصى وانتهاك حرماته وإصابة ا
  5/11/2009السبيل، األردن، 

  
 اإلخوان يتظاهرون في الجامعات المصرية للتنديد بأحداث األقصى .66

نظم المئات من طالب جماعة اإلخوان المسلمين بالجامعات المصرية، أمس، :  فاطمة حسن-القاهرة 
عرض له المسجد األقصى من عددا من الوقفات االحتجاجية الصامتة في الكليات، احتجاجا على ما يت

  .انتهاكات إسرائيلية وسط حالة من الصمت العربي
  5/11/2009العرب، قطر، 

  
  مصر تزود بالغاز أكبر مصنع إسرائيلي يورد مواد بناء للمستوطنات .67

االسرائيلية االقتصادية في تقرير نشرته الثالثاء، " كالكاليست"ورد في صحيفة :  وليد عوض-رام اهللا 
زود اكبر مصنع اسرائيلي يورد مواد بناء للمستوطنات بالغاز في حين تطالب القاهرة االدارة بأن مصر ت

  .لوقف االستيطان في االراضي الفلسطينية" إسرائيل"االمريكية بالضغط على 
  5/11/2009القدس العربي، 

  
  طلبة تركيا يرشقون السفير اإلسرائيلي بالبيض .68

تركيا إلى إلغاء زيارة إلحدى الجامعات في منطقة تركية تطل اضطر السفير اإلسرائيلي لدى : أ.ب.د
  .على البحر االسود، أمس، بعدما رشقت مجموعة من الطلبة سيارته بالبيض

وكان من المقرر أن يزور السفير جابي ليفي جامعة كارادينيز تيكنيك في مدينة طرابزون حيث اعترضه 
لقت الشرطة القبض على عشرين محتجاً، وذلك وفقاً لما وأ. الطلبة الذين كانوا يحتجون على محرقة غزة
  .ذكرته وكالة أنباء االناضول شبه الرسمية

  5/11/2009الخليج، 
  

  كلينتون تؤكد عدم اعتراف بالدها بشرعية االستيطان اإلسرائيلي .69
بحث الرئيس المصري حسني مبارك ووزيرة الخارجية األميركية هيالري :  رامي ابراهيم-القاهرة 

ينتون في القاهرة أمس األوضاع في منطقة الشرق األوسط في ظل النتائج التي توصلت اليها خالل كل
  .زيارتها للمنطقة التي اختتمتها بزيارة القاهرة وكافة الملفات الخاصة بالعراق والسودان وفلسطين
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عية االستيطان وأكدت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون أن الواليات المتحدة ال تقبل بشر
اإلسرائيلي، لكنها تعتقد أن المحادثات هي أسرع الطرق لتحقيق التجميد، مشددة على التزام بالدها تحقيق 
حل الدولتين والوصول إلى سالم شامل بين إسرائيل والفلسطينيين وكل الدول العربية المجاورة، مشيرة 

وأضافت كلينتون في . مصر بشكل خاصإلى أن هذا االلتزام تؤكده واشنطن للمنطقة بشكل عام ول
المؤتمر الصحافي الذي عقدته ونظيرها المصري أحمد أبو الغيط أن الواليات المتحدة تنظر الى مصر 
باعتبارها شريكاً أساسياً وضرورياً ليس فقط بالنسبة للشرق األوسط وإنما على المستوى االقليمي والعالم 

لعمل مع مصر من أجل تعميق وتقوية التعاون والشراكة بين ملتزمة ا"وقالت إن واشنطن . بشكل كامل
  ".البلدين

  5/11/2009المستقبل، 
  

  إدارة أوباما مقتنعة بعدم إمكانية االستئناف المبكر للمفاوضات .70
توصلت إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما بعد جولة وزيرة الخارجية هيالري :  علي الصالح-لندن 

 - إمكانية االستئناف المبكر وعلى مستوى رفيع، للمفاوضات الفلسطينية كلينتون إلى قناعة بأن
 .اإلسرائيلية حول الدولة الفلسطينية، مستبعدة في المستقبل القريب

ولكننا ندرس الطرق .. نحن نعترف بأن األمور متوقفة: "وقال بي جي كرولي المتحدث باسم كلينتون
ووصف كرولي المقترحات ".  من االتصاالت بين الطرفينالمختلفة التي يمكن أن تزيد بشكل أو بآخر

إذا كان هناك فراغ "وحذر كرولي من أنه ". خطوات الطفل األولى التي تقود في النهاية للسير بثبات"بـ
لقد شاهدنا في السابق في غير مناسبة تطور األحداث إلى .. فإن هناك الكثير من األطراف التي ستستغله

 ".أعمال عنف
 5/11/2009ألوسط، الشرق ا

  
  "دولة يهودية"أوباما صديق حميم إلسرائيل ويعمل لضمان وجودها كـ : سفير واشنطن .71

يقـف  "قال السفير األمريكي لدى تل أبيب جيمس كانينغهام إن الرئيس األمريكي باراك أوباما              : الناصرة
تفي بالتزامها بضمان وجود    "حدة  ، مؤكداً بأن الواليات المت    "إلى جانب إسرائيل باعتباره صديقاً حميماً لها      

واعتبر كانينغهام، في سياق كلمة ألقاها مساء أمس        . ، على حد تعبيره   "دولة اسرائيل وامنها كدولة يهودية    
األربعاء في جامعة تل أبيب بمناسبة مرور عام على انتخاب براك اوباما رئيساً للواليات المتحدة، تباين                

. ، على حد وصفه   "خالفات رأي بين األصدقاء   " بعض القضايا بأنها     المواقف بين واشنطن وتل أبيب إزاء     
ترقى إلى مستوى أعلى مـن عالقـات      "وأضاف السفير األمريكي في تل أبيب أن العالقات بين الجانبين           

  ".التحالف االستراتيجي
 5/11/2009قدس برس، 

 
 مستشار ممثل الرباعية الدولية يؤكد رفض اللجنة لقاء رئيس حكومة حماس .72

قال المستشار السياسي واألمني في مكتب ممثل الرباعية الدولية أنيس نكرور إن :  نادين النمري-عمان 
خريطة الطريق هي الحل الوحيد "، معتبرا أن "إيجاد لجنة الرباعية الدولية جاء نتيجة لفشل عملية اوسلو"

  ". الممكن للصراع وال يمكن التراجع عنها اآلن
الرباعية "دها مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية أمس، أن وأضاف في جلسة حوار عق

 وما تبع ذلك من 1999الدولية أوجدت بعد فشل أوسلو في إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة في العام 
  ". تعثرات متتالية في العملية السلمية وصوال الى االنتفاضة الثانية
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ال يمكن ان "وزاد ". لوضع الحالي كما هو، انما يجب تحقيق تقدم مايستحيل أن يستمر ا"واعتبر أنه 
ننسحب االن فليس هناك خيارات اخرى غير تحقيق حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وهو االمر 

 ".حاليا ال يوجد بديل لخريطة الطريق وال يمكن االنسحاب"وقال ". الذي يؤيده المجتمع الدولي
ممثل الرباعية الدولية توني بلير ومنذ تعيينه حرص على "رباعية الدولية، قال إن وحول جهود ممثل ال

، لكنه في ذات الوقت لفت الى ان "تكثيف اللقاءات مع المسؤولين من الطرفين االسرائيلي والفلسطيني
 ".الرباعية وممثلها ال يمكن ان يلتقي مع رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية"

  5/11/2009الغد، 
  

  في الوجود" إسرائيل"واشنطن تعلن تأييدها لتشكيل حكومة فلسطينية شرط اعترافها بحق  .73
أعلنت الواليات المتحدة تأييدها لتشكيل حكومة وطنية فلسطينية باعتبارها :  طارق فتحي-نيويورك 

ة ومنها االعتراف بحق األكثر فعالية إال أنها طالبت بالتزام هذه الحكومة بمبادئ اللجنة الرباعية الدولي
  .في الوجود" إسرائيل"

  5/11/2009األهرام، 
  

  لندن تنفي معارضتها نقاش غولدستون    .74
نفت الخارجية البريطانية ما تردد عن عملها مع فرنسا إلحباط مناقشة تقرير غولدستون بشأن : وكاالت

لخارجية في بيان لها إنهم يقومون وقالت ا. الحرب اإلسرائيلية على غزة في الجمعية العامة لألمم المتحدة
  . بمفاوضات مع األوروبيين والفلسطينيين للخروج بقرار في هذا الخصوص

  5/11/2009الجزيرة نت، 
  

  بالسلطة الفلسطينية ألف موظف 80إسبانيا تدفع رواتب  .75
 ألف مسؤول 80 مليون يورو لدفع رواتب ومعاشات ما يقرب من 25خصصت السلطات اإلسبانية : وام
إن األموال التي ستقدمها "وقال بيان لالتحاد األوروبي، أمس، . موظف متقاعد بالسلطة الفلسطينيةو

 مليون يورو أخرى من السويد ستساعد السلطات الفلسطينية على دفع الرواتب 4،85إسبانيا بجانب 
مة للشعب والمعاشات للشهرين الحالي والمقبل، وستضمن هذه األموال استمرار تقديم الخدمات العا

  ".الفلسطيني
يأتي في إطار برنامج مساعدة السلطة الفلسطينية الذي يجريه "وأشار البيان إلى أن اإلسهام اإلسباني 

 293، الفتاً إلى أن االتحاد سلم أكثر من "االتحاد األوروبي لدعم وتحويل القطاع العام وتحفيز االقتصاد
  .ماضية من العام الجاريمليون يورو للسلطة الفلسطينية خالل الفترة ال

  5/11/2009الخليج، 
  

  منظمات حقوقية تطالب األمم المتحدة بآلية مستقلة لتفعيل تقرير جولدستون .76
 منظمة دولية وإقليمية وعربية الجمعية العامة لألمم المتحدة علي دعم تقرير 56حثت : عماد حجاب

وقالت المنظمات في , ن علي غزةجولدستون واعتماد قرار دولي يكفل المحاسبة عن ضحايا العدوا
الرسالة التي قدمتها أمس الي أعضاء الجمعية العامة أنه ينبغي علي المجتمع الدولي أن يبدي تصميما 

وأضافت أن هذا النهج من . علي قضية المساءلة لطرفي هذا النزاع وأن يكفل التمسك بالقانون الدولي
وطالبت األمم المتحدة بوضع آلية , رائيليين والفلسطينيينشأنه أن يعزز فرص السالم والعدل بالنسبة لإلس

ضمت قائمة المنظمات . والسلطة الوطنية الفلسطينية" إسرائيل"دولية مستقلة لتقييم التحقيقات التي تجريها 
واللجنة العامة لمناهضة , غير الحكومية منظمتين إسرائيليتين، هما رابطة أطباء من أجل حقوق اإلنسان
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بينما ضمت مركزا فلسطينيا واحدا هو المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في الوقت الذي التعذيب، 
ضمت فيه منظمات تحظي بالتقدير الدولي وشملت منظمة هيومن رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية 

 4 ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، باإلضافة الي, لحقوق اإلنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين
  .منظمات بالواليات المتحدة، واليابان، وأوكرانيا وهلسنكي وجنيف وجنوب افريقيا واألرجنتين
  5/11/2009الخليج، 

  
 بدأ العد التنازلي للحرب التالية على غزة .77

  اليكس فيشمان
. في قطاع غزة بل متى" حماس"في القيادة االمنية ال يسألون اذا كانت ستقع مواجهة عسكرية أخرى مع 

كن االفتراض بأن المواجهة ستستأنف بحجم واسع اثناء كانون الثاني القريب القادم، مع انتهاء سنة يم
 ".رصاص مصهور"على حملة 

تجربة أولى على " حماس"بدأ العد التنازلي يوم الخميس الماضي، في ظل حالة الطقس العاصفة نفذت 
كل جهد مستطاع الخفاء " حماس"وبذلت . صاروخ ايراني بعيد المدى، اطلق من شاطئ غزة نحو البحر

منذ هذه اللحظة فان المواجهة : هذا االطالق هو مؤشر الى الطريق. هذا االطالق عن العيون االسرائيلية
 .تغادر غالف غزة وتصل الى مركز البالد" حماس"بين اسرائيل و
وصل قادة فقد ت": رصاص مصهور"طبقت أحد الدروس المركزية من حملة " حماس"وهكذا تكون 

المنظمة الى االستنتاج بأنه طالما ال تكون في أيديهم صواريخ تهدد تل أبيب فليس لديهم أي ورقة حقيقة 
" حماس"وبذلت . تؤثر في الرأي العام في اسرائيل وتردع بشكل حقيقي الحكومة والجيش االسرائيلي

وأرسل نشطاء . كم50ل الى جهداً أكبر كي تهرب الى القطاع صواريخ ذات مواصفات بعيدة المدى تص
والمدربين من الحرس الثوري " حزب اهللا"للتدريب على تشغيل هذه الصواريخ لدى المدربين من " حماس"

 .في ايران
يمكن اطالقها من وسيلة : وعدل االيرانيون هذه الصواريخ على نحو خاص كي تتالءم مع قطاع غزة

حزب "ة اطالق ثابتة تخفى داخل مبنى مثلما فعل او من وسيل) تركب مثال على شاحنة(اطالق متنقلة 
وزن كل صاروخ يصل الى طن تقريبا، ولكن يمكن تفكيك الصواريخ الى اربعة اجزاء . في لبنان" اهللا

يبدو . ولهذا الغرض هناك حاجة الى نفق واسع بما فيه الكفاية لعبور مركبة. لتهريبها براحة عبر االنفاق
وتتقدم ) مترا25ً - 20(اليوم تحفر المنظمة بعمق كبير : جدا" حماس"أنه في مجال االنفاق تحسنت 
 .بوتيرة خمسة امتار في اليوم

ومع ذلك، بالتقدير غير الدقيق، فان نحو ثلث الوسائل القتالية التي يحاول االيرانيون إدخالها الى غزة 
سارات التهريب وبسبب المصاعب التي يضعها المصريون في سيناء في وجه م. تصل الى مقاصدها

 .تحاول الصناعة العسكرية الغزية بناء صواريخ بعيدة المدى من إنتاج ذاتي
تنفيذية فان المواجهة " حماس"منذ اللحظة التي تصبح فيها منظومة الصواريخ بعيدة المدى التي تجمعها 

 .تكون فقط مسألة وقت
ثالث خطوات .  قد تنشب مواجهةالشهر القادم، كانون االول، ربما يكون الموعد الذي منه فصاعداً

 2009اوال، مع نهاية .  كانون الثاني-منفصلة من المتوقع ان تصل الى نقطة ذروتها عند كانون االول 
في مثل هذا . قد تتفجر المفاوضات بين القوى العظمى وايران على مستقبل البرنامج النووي االيراني

 .ة هنا كي تصرف االنتباه العالمي عن أنفسهمالوضع ستكون لاليرانيين مصلحة في اشعال الساح
 24ثانيا، في إسرائيل يقدرون بانه اذا ما أجرى ابو مازن بالفعل انتخابات في السلطة الفلسطينية في 

تقويض هذه االنتخابات من خالل مواجهة " حماس"فيها، ستحاول " حماس"كانون الثاني، دون أن يشرك 
 .عسكرية
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لسياسي والمصاعب في االتصاالت الستكمال صفقة السجناء من شأنه أن يثير ثالثا، استمرار الجمود ا
 .هياجا يشعل ليس فقط الضفة بل والقطاع ايضا

االستعداد العسكري الالزم بالحد االدنى كي تقف في " حماس"التقدير هو أنه حتى الشهر القادم ستكمل 
، اللواء عاموس يدلين، كشف النقاب، "امان"رئيس شعبة االستخبارات العسكرية . وجه الجيش االسرائيلي

لم تستكمل فقط ترسانتها من الصواريخ والمقذوفات " حماس"اول من امس، في الكنيست عن أن 
، بل وتسلحت أيضا بكميات اكبر من تلك التي كانت في "رصاص مصهور"الصاروخية التي فقدتها في 

 جراد بمدى 200كم ونحو 20ى قصير حتى اكثر من الف صاروخ قسام ذات مد: حوزتها عشية الحملة
 .كم40نحو 

أقامت منظومة من بضع مئات من الصواريخ بعيدة المدى، بما في ذلك " حماس"االفتراض هو أن 
مواجهة . كم عن القطاع70- 40صواريخ جراد وصواريخ قادرة على ضرب العمق االسرائيلي، بمدى 

 .دخل السكان في وسط البالد في نطاقهافي اثنائها تستخدم هذه الصواريخ من شأنها ان ت
5/11/2009األيام الفلسطينية،   

  
  إسرائيليةقرصنة  .78

  عبد الباري عطوان
ان تعترض قوات كوماندوز اسرائيلية سفينة متجهة الى سورية، وبغض النظر عن حمولتها، فهذا يشكل 

 المطاف في مصلحة تشريع عمالً من اعمال القرصنة، وانتهاكاً للقانون الدولي، وبما يصب في نهاية
  .االرهاب، وتوسيع دائرته، وزعزعة استقرار المنطقة والعالم بأسره ايضاً

نقل شحنات اسلحة من ايران الى سورية امر منطقي، تماماً مثله مثل نقل اسلحة من موسكو الى ايران 
يف جرى تسليح جيوش او صربيا او سورية، فال يوجد نص في القانون الدولي يحرم هذه المسألة، واال ك

اكثر من مئتي دولة عضو في االمم المتحدة، وكيف بلغت مبيعات السالح العالمية اكثر من مئة مليار 
  دوالر سنوياً، تحتل اسرائيل المرتبة الرابعة على قائمة الدول المصدرة لألسلحة؟

تصدير انتاجها اسرائيل تعطي لنفسها الحق في بناء صناعة عسكرية متطورة، تقليدية ونووية، و
التدميري الى مختلف دول العالم الراغبة في الشراء، بما في ذلك الهند والصين، حتى ان افيغدور 
ليبرمان وزير الخارجية االسرائيلي اصطحب معه عشرة ممثلين لهذه الصناعة اثناء جولته االفريقية 

لى تحويل مياه النيل باقامة سدود االخيرة، التي شملت دول منابع النيل، لتسليح هذه الدول وتحريضها ع
قد تقلص من حصة مصر مستقبالً، ولكنها تعمل في الوقت نفسه على مصادرة حق الدفاع عن النفس 

  .بالنسبة لآلخرين، والعرب على وجه الخصوص
اعمال القرصنة االسرائيلية، البحرية والجوية واالرضية، كثيرة يتعذر سردها في هذا المكان، وكلها تتم 

وضح النهار ودون اي اعتراض دولي، خاصة من الدول التي تدعي االنتماء الى العالم الديمقراطي في 
الحر، ولكننا نرى مؤتمرات دولية، وتنسيقات عسكرية، وتجريماً غير مسبوق لجوعى صوماليين يقدمون 

تحضر على خطف سفن، بطريقة بدائية، من اجل الحصول على فديات مالية، بعد ان دمر الغرب الم
  .دولتهم، وحولها الى دولة فاشلة

هذه هي المرة الثانية في اقل من ستة اشهر تقدم فيها اسرائيل على التحرش بسورية، وتتعمد استفزازها 
ففي المرة االولى ارسلت طائراتها لتدمير موقع عسكري في منطقة الكبر في الشمال . بطريقة مهينة

 معمل نووي قيد االنشاء بمساعدة كورية شمالية، وها هي تحت ذريعة انه) قرب دير الزور(الشرقي 
  .تعترض سفينة متجهة الى أحد الموانئ السورية

لم نسمع اي رد فعل سوري على اعمال القرصنة هذه، وربما لن نسمع، فالسوريون مقتّرون في الحديث 
 يفيدهم في هذه عن مثل هذه االعتداءات االسرائيلية، على عكس القضايا األخرى، ولكن الصمت ال
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الحالة، بل ربما يعطي نتائج عكسية تماماً، فقد بدأ السوريون، والعرب جميعاً من خلفهم، يشعرون بحرج 
  .كبير من جراء تواصل مثل هذه االهانات وغياب اي رد عليها بطريقة او اخرى

***  
ا اثناء حرب لبنان صيف اسرائيل تستعد للحرب الستعادة ما تبقى من كرامتها المهدورة بعد هزيمة قواته

، وللخروج من ازماتها الحالية، وعزلتها الدولية، وتصاعد الكراهية لها عالمياً، بعد مجازرها 2006عام 
في قطاع غزة، وادانتها بارتكاب جرائم حرب من قبل تقرير غولدستون االممي، ولهذا لن يكون مستبعداً 

لبنان وقطاع غزة، لجر سورية وايران الى حرب ان تحاول خلط االوراق من خالل عدوان مزدوج على 
ولهذا ال تريد وصول اي اسلحة جديدة، وخاصة صواريخ مضادة للطائرات، الى حزب اهللا . اكثر اتساعاً

  .فيها طائراتها الحربية دون اي ازعاج' تتبختر'حتى تظل االجواء اللبنانية مرتعاً لها 
  :وما يجعلنا نرجح هذا االفتراض عدة أمور

مفاوضات الغرب مع ايران حول برنامجها النووي ووقف تخصيبها اليورانيوم وصلت الى طريق : الاو
مسدود، ورفض المرشد االعلى السيد علي خامنئي للمقترح الغربي المقدم اثناء محادثات فيينا بنقل 

في اليورانيوم االيراني منخفض التخصيب الى روسيا وفرنسا يعــــني ان ايران ماضية قدماً 
مشاريعها النووية، وان ال خيار امام الغرب، والواليات المتحدة، غير القبول بهذه المشاريع والتعايش 

  .معها، او مواجهتها بحصار اقتصادي خانق، او هجمات عسكرية، او االثنين معاً
ب اهللا في االسرائيليون يتحدثون عن نقل سورية مخزونها من االسلحة الى حز' الخبراء'منذ اشهر و: ثانيا

في قطاع غزة بتطوير قذائف صاروخية يصل مداها الى مدينة تل ابيب، ' حماس'لبنان، ونجاح حركة 
' حماس'االمر الذي يجعل من اجتياح القطاع مسألة حتمية، بسبب التهديد الخطير الذي يشكله امتالك 

  .لمثل هذه القذائف الصاروخية
اه العرب والمسيرة السلمية، عبرت عنه السيدة هيالري حدوث انقالب في الموقف االمريكي تج: ثالثا

كلينتون وزيرة الخارجية اثناء جولتها االخيرة في المنطقة، بتأييدها غير المتحفظ لخطط نتنياهو 
االستيطانية، وتخليها عن شرط تجميد البناء في المستوطنات الستئناف المفاوضات والعملية السلمية 

ني ان ادارة اوباما بدأت تعطي اولوية للبرنامج النووي االيراني، وتتبنى وجهات فهذا االنقالب يع. بالتالي
  .النظر االسرائيلية المطالبة بازالته بالقوة العسكرية

***  
االول يؤيد بالكامل : العرب، ونحن نتحدث هنا عن االنظمة، منقسمون حالياً الى ثالثة معسكرات رئيسية

لتالي، بتدمير اي طموحات نووية ايرانية، ويفضل هذا المعسكر الموقف االمريكي، واالسرائيلي با
ويقف في خندقها علناً، وينسق معها سياسياً ) سورية(والثاني يتحالف مع ايران . الوسائل العسكرية

والمعسكر الثالث يضم مجموعة من الدول التي ال تريد اي دور عربي في مواجهة اسرائيل . وعسكرياً
ة اإلتجاه افريقياً، والبعض اآلخر بحجج التركيز على التنمية، والبعض الثالث او غيرها، بعضها بحج

  .بحجة عدم اغضاب امريكا، وهكذا
غياب الفعل العربي، واتباع السالم كاستراتيجية وحيدة، واسقاط جميع الخيارات االخرى، ولو نظرياً، هو 

  .ا نرى حالياًالذي أدى الى تشجيع هذه العربدة االسرائيلية وتغولها، مثلم
السيد عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية قال لنا اثناء انعقاد مؤتمر القمة االقتصادية في 

البحث عن بدائل ' شخصيا'الكويت، ان مبادرة السالم العربية لن تظل مطروحة الى االبد، وانه سيتولى 
  .اخرى لمواجهة الرفض االسرائيلي المهين لها

كان السيد موسى يبحث عن هذه البدائل، ام انه نسيها، مثلما نسي والزعماء العرب ال نعرف ما اذا 
  .اآلخرون، شيئاً اسمه الكرامة العربية المهدورة امام هذه االستفزازات االسرائيلية المتكررة
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 ال نتوقع رداً رسمياً عربياً على اعتراض اسرائيل لسفينة االسلحة المزعومة هذه، فقد اعتدت اسرائيل
على لبنان وقطاع غزة ولم يتحرك احد، وخطفت سفينة تقل نشطاء دوليين من المياه االقليمية المصرية 
كانت في طريقها لكسر الحصار على غزة، وجاء الرد المصري على هذه االهانة بتدمير المزيد من 

لمياه االقليمية االنفاق، وتشديد الحصار اكثر على قطاع غزة، فانتهاك السفن الحربية االسرائيلية ل
المصرية امر عادي، لكن محاولة افريقي جائع التسلل الى اسرائيل عبر الحدود مع سيناء فأمر خطير، 

  .عقابه القتل رمياً بالرصاص
السؤال الذي يتبادر الى ذهني وربما ذهن الماليين من العرب اآلخرين هو متى ستستطيع الحكومات 

 الفاضحة لسيادتها واجوائها؟ وهل سيأتي اليوم الذي نرى فيه فرق العربية التصدي لمثل هذه االختراقات
كوماندوز عربية تتصدى الى سفن تحمل اسلحة الى اسرائيل في عرض البحر وتقودها الى الموانئ 
العربية لتفتيشها النها تنقل هذه االسلحة لدولة معتدية تحتل اراضي عربية، وترتكب جرائم حرب في 

  .اءحق عرب ومسلمين ابري
5/11/2009 ،القدس العربي  
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هنري سيغمان   
في أفضل األحوال قد ترتفع . ستة في المئة فقط من اإلسرائيليين يؤيدون الرئيس األميركي باراك أوباما

 .  في المئة، لتكون، ربما، شعبيته األدنى من أي مكان في العالم10النسبة إلى 
ا يبحث مستشارو الرئيس عن طرق لطمأنة الرأي العام اإلسرائيلي بشأن صداقة أوباما والتزامه لهذ

صداقة أوباما والتزامه بإسرائيل حقيقيان، رغم تدني شعبيته في الدولة . المطلق ضمان أمن إسرائيل
إسرائيل، بعدما وهذا ما سعت وزيرة الخارجية هيالري كلينتون إلى تأكيده خالل زيارتها إلى . العبرية

 . طُلب مراراً من المبعوث الرئاسي جورج ميتشيل القيام بجهود مماثلة، خالل زياراته العديدة إلى القدس
ولم يكتف أوباما بذلك، إذ يعتزم البيت األبيض توجيه رقم قياسي من الرسائل المطمِئنة والتهاني المسجلة 

كما أن . المتحدة، بنسبة لم يسبقه اليها أي رئيس أميركيإلى إسرائيل، والمنظمات اليهودية في الواليات 
 . هناك خططا لتنظيم زيارة رئاسية إلى القدس، ال تزال قيد النقاش

مساعدو أوباما يخشون من أن العدائية اإلسرائيلية حيال الرئيس األميركي قد تضر بمساعيه من أجل 
 . شكالتوصل إلى السالم في المنطقة، وهذا حقيقي بال أدنى 

لكن حملة البيت األبيض للترويج للرئيس لدى الرأي العام اإلسرائيلي قد تكون مدمرة بشدة، ألن العدائية 
اإلسرائيلية غير المسبوقة حيال رئيس أميركي ناجمة عن خوف من أن يكون أوباما جدياً بشأن إنهاء 

 . االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وغزة
 جهود أوباما للسالم ألنه ال يروق لهم، وإنما يكرهونه بسبب جهوده بشأن اإلسرائيليون ال يعارضون

 . وما ان يتخلى عن هذه الجهود، سيكسب ودهم مجدداً. السالم
هكذا ترد الحكومة اإلسرائيلية واإلسرائيليون على أي ضغط خارجي من أجل التوصل إلى اتفاق سالم 

 . 1967قرارات األمم المتحدة، الداعية إلى العودة إلى حدود يتطلّب امتثال إسرائيل إلى القانون الدولي و
الرأي العام اإلسرائيلي، شأنه في ذلك شأن الحكومة، ال يكّل من االدعاء، عندما يشارك في استطالعات 

لكن ما ال تتحدث عنه االستطالعات هو أن ذلك . الرأي، بأنه يتطلّع إلى السالم، ويدعم حل الدولتين
لى تحديد إسرائيل لشروط السالم واألبعاد المناطقية والقيود التي تفرض على سيادة الدولة الدعم يعتمد ع

 . الفلسطينية
أما رؤية رئيس أميركي يخاطب العالم العربي، ويعد بمبادرة عادلة وغير متحيزة من أجل التوصل إلى 

رئيس إحدى المؤسسات . لالسالم، فسرعان ما يصنّفها اإلسرائيليون على أنها سياسة معادية إلسرائي
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اليهودية البارزة رفض تعيين ميتشيل مبعوثاً للسالم في الشرق األوسط ألن موضوعيته وعدم تحيزه 
 . يجعالنه غير مؤهل للمنصب

إن الرد اإلسرائيلي على أي جهود جدية للسالم ال يعدو كونه ضربا مرضياً، وذلك نتيجة عجز 
إلى التاريخ، في دولة خاصة بهم، بعد ألفي عام من الضعف اإلسرائيليين عن التكيف مع عودتهم 

 . والشعور بأنهم ضحايا
وسبق لرئيس الوزراء اإلسرائيلي اسحق رابين، الذي اغتيل على أيدي يهودي متطرف، أن قال 

، بأن إسرائيل متفوقة عسكرياً، وال هي تفتقر إلى 1992لإلسرائيليين، في خطاب تنصيبه في العام 
 . ال تواجه خطراً، لهذا يتعين عليهم أن يتوقفوا عن الشعور والتصرف على أنهم ضحايااألصدقاء و

ومع ذلك، يشعر العديد من اإلسرائيليين، لألسف، بالراحة حيال الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء 
ر محرقة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العالم برمته يقف ضد إسرائيل وأن اإلسرائيليين يواجهون خط

ثانية، هو خوف أثاره مراراً في خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة ألمم المتحدة، في أيلول الماضي، 
 . بهدف التشكيك في تقرير غولدستون حول الحقائق في غزة

هذا المرض تغذيه المنظمات اليهودية األميركية التي تتفق في برامجها مع وجهات نظر الجناح اليميني 
لكن هذه المنظمات ال تعكس وجهات نظر غالبية اليهود األميركيين، . رائيل، سياسياً وإيديولوجياًفي إس

 .  في المئة، للرئيس أوباما80الذين صوتوا بغالبية 
لقد راوغ اتفاق السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين كل اإلدارات األميركية السابقة، ال ألنها كانت 

ة مناسبة إلنجاز ذلك، فالجميع باتوا يعلمون المكونات األساسية لهذه الصيغة، عاجزة عن استنباط صيغ
 . 2000التي اقترحها الرئيس بيل كلينتون في العام 

لكن، في الواقع، استمر الصراع ألن الرؤساء األميركيين، إلى حد ما أعضاء الكونغرس األميركي، 
 . ديهتأقلموا مع المرض، الذي ال يمكن عالجه إال عبر تح

والرئيس األميركي الوحيد الذي يستطيع أن يعالج هذا المرض هو الرئيس الذي يملك الشجاعة للمجازفة 
باالستياء اإلسرائيلي، وانتقاد اللوبي الموالي إلسرائيل في الواليات المتحدة، الذي يؤيد سياسات الحكومة 

 . ألخالقاإلسرائيلية الحالية، ال هم إلى أي مدى هي تنتهك المنطقة وا
 عاما، وتنفيذ حل 40فإذا كان الرئيس أوباما جاداً بشأن الوفاء بوعده بإنهاء احتالل إسرائيلي دام 

الدولتين، وطمأنة اإلسرائيليين ببقاء طويل األمد لدولة يهودية ديموقراطية، وحماية المصالح األميركية 
 . يكسب امتنان اإلسرائيليين األبديعندها، س.. في المنطقة، عليه أن يجازف باالستياء اإلسرائيلي

  "نيويورك تايمز"
5/11/2009السفير،   
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