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  يعلن عدم رغبته في الترشح لالنتخابات الرئاسية القادمةعباس .1

 الرئيس محمود عباس أعلن عن عدم رغبته في الترشح  أنرام اهللامن  5/11/2009وكالة وفا، نشرت 
لتنفيذية لمنظمة لقد أبلغت اإلخوة في اللجنتين ا"وقال في خطاب متلفز، الليلة،  .النتخابات الرئاسة القادمة

التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح بعدم رغبتي بترشيح نفسي النتخابات الرئاسة القادمة، وهذا 
القرار ليس من باب المساومة أو المناورة أو المزاودة، وإنني إذ أقدر لإلخوة أعضاء القيادتين ما عبروا 

 ." بأن هنالك خطوات أخرى سأتخذها في حينهعنه من مواقف فإنني آمل منهم تفهم رغبتي هذه علماً
إن خطورة الوضع والمأزق الذي نمر به، تدفعني إلى مخاطبة الحكومة ":  عباسوأضاف الرئيس

السالم أهم من أي مكسب سياسي ألي : اإلسرائيلية والرأي العام اإلسرائيلي بكلمات قليلة وواضحة
 ."تيجته دفع المنطقة نحو الهاوية أو المجهولحزب، والسالم أهم من أي ائتالف حكومي إن كانت ن

إن الوصول إلى حل الدولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسالم ال زال ": قائالًوتابع 
 :ممكنا، على أن يتم االلتزام بالمبادئ والمرجعيات واألسس التالية

 ومبادرة السالم العربية، ورؤيا حل قرارات األمم المتحدة بشأن الصراع، وخارطة الطريق: أوالً
، مع االستفادة من كل تقدم حصل في 1515 و338 و242الدولتين على أساس قراري مجلس األمن 

 .المفاوضات في كامب ديفيد وطابا وأنابوليس
، وإمكانية إجراء 1967الحدود تستند إلى الوضع الذي كان سائداً ما قبل الرابع من حزيران : ثانياً

ألراضي بالقيمة والمثل دون المساس بالحقوق المائية أو التواصل الجغرافي والربط ما بين تبادل ل
 .الضفة الغربية وقطاع غزة

 .القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مع ضمان حرية الوصول إلى األماكن المقدسة: ثالثاً
 .بادرة السالم العربيةحل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين الفلسطينيين كما ورد في م: رابعاً
 .ال شرعية لبقاء المستوطنات فوق أراضي الدولة الفلسطينية: خامساً
 .ترتيبات أمنية يقوم بها طرف ثالث على الحدود ما بين دولتي فلسطين وإسرائيل: سادساً
حل قضية المياه حسب القانون الدولي، وحق الدولة الفلسطينية في السيطرة على مصادرها : سابعاً

 ."مائية، والسعي لتعاون إقليمي في مجال المياهال
إن المواقف المعلنة للواليات المتحدة األميركية بشأن االستيطان وتهويد القدس وضمها، مواقف ": وقال

معروفة وهي محط تقدير من جانبنا، إال أننا فوجئنا بمحاباتها للموقف اإلسرائيلي، ولكن المشكلة التي 
ائيل، وخاصة حكومتها الحالية ترفض كل ذلك، وتطالب بإجراء مفاوضات تحتاج إلى حل هي أن إسر
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بدون االستناد إلى أي مرجعية، مواصلة استيطانها في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وبخاصة القدس 
 ."الشرقية المحتلة التي تتعرض إلى تغيير معالمها العربية بشكل غير مسبوق

ئيليون، وبرعاية ومشاركة المجتمع الدولي للوصول إلى حل الدولتين تعهدنا نحن واإلسرا": قائالًوأردف 
عبر المفاوضات، ولكن شهراً بعد شهر وسنة بعد ُأخرى كان التسويف والمماطلة وتزايد النشاط 
اإلسرائيلي االستيطاني يقوض مصداقية المفاوضات، ووصَل األمر مع الحكومة اإلسرائيلية الحالية إلى 

مارسة ما يتناقض مع المبادئ األساسية للسالم التي تضمنتها قرارات مجلس األمن وما درجة اإلعالن وم
 ."نصت عليه خارطة الطريق

هنا أود التذكير، بأننا طلبنا جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي من الحكومة التي شكلتها حركة ": وأضاف
ة الطريق وبقرارات األمم المتحدة ذات ، وبخارط بأن تلتزم باالتفاقيات الموقعة سابقا2006ًحماس عام 

الصلة وبالمبادرة العربية فكيف استطيع، بل كيف يقبل المجتمع الدولي بأن يطلب أقل من ذلك من قبل 
 .الحكومة اإلسرائيلية الحالية؟

، ثم إن عدم توقيع قيادة حماس على الوثيقة المصرية التي اطلعوا ووافقوا على مضمونها مسبقاً": وقال
عاء بأنه جرى تغيير فيها، إنما هو إمعان في النهج الذي لم تستفد منه سوى األوساط اإلسرائيلية التي االد

تكرر مقولة عدم وجود الشريك الفلسطيني، وهو نهج يدعي المقاومة ليبقي حالة الحصار والدمار 
 ."والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة الحبيب

قت لقيادة حماس إلعادة النظر في سياساتها وممارساتها المدمرة للمشروع الوطني، ألم يحن الو": وتابع
وأن تتوقف عن اإلصغاء ألصحاب المشاريع اإلقليمية، وتفكر بمصلحة الشعب الذي لن تحل مشاكله 

 ."بواسطة أموال تأتي من هنا وهناك
ا المعاصر، وآن األوان بوالدة آن األوان لهذا العالم أن يضع حداً ألطول مأساة في تاريخن: وأضاف

 ."النصر آت بإذن اهللا طال الزمن أو قصر.. دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
مسؤول فلسطيني رفيع ، أن رام اهللا، محمد يونسنقالً عن مراسلها في  6/11/2009الحياة، وأضافت 
 والسلطة ابلغهم األمنطاب مع عدد من كبار قادة  عقد اجتماعا قبل الخ عباس الرئيسإن "الحياة"قال لـ

 الشديد من الموقف إحباطهفيه انه عازم على عدم ترشيح نفسه لالنتخابات المقبلة بسبب ما قال انه 
 أساسا جئت على أن": ، مضيفا لهم"إسرائيل" والدول العربية، وكذلك األميركية ومن السياسة األميركي

ة للشعب مستقلة للشعب الفلسطيني على حدود الرابع من حزيران  دولأحقق أنبرنامج واضح وهو 
 أرشح اعمل من اجل االنتخابات العام المقبل، ولن أنا. وعاصمتها القدس الشرقية، لكنني لم انجح في ذلك

ماذا ":  هددوا باالستقالة الجماعية، فرد عليهم قائالاألمن أجهزة قادة أن المسؤول وأضاف. "نفسي
  ." عاما، وهذا يكفي75انا عمري تريدون مني، 

قتة على ؤسرائيل تتجه نحو فرض حل الدولة ذات الحدود المإ" أننُقل عن عباس قوله انه يرى وكان قد 
وقال مسؤولون  ." تأييد خطواتها في هذا االتجاهإلىالشعب الفلسطيني، وأن اإلدارة األميركية تتجه 

سرائيلياً، وهو إبلية لقبول الحل السياسي المطروح  ضغوط مستقإلى عباس يخشى تعرضه إنفلسطينيون 
 حاالتها أحسنوبحسب تقديرات محلية، فإن مساحة هذه الدولة لن تزيد في . قتةؤالدولة ذات الحدود الم

  . من مساحة الضفة الغربيةةالمائ في 60عن 
 أن أوليه، ن يقبل بما يعرض عأ إما:  خيارينأمامعباس ": وقال مسؤول رفيع فضل عدم ذكر اسمه

 حصاره حتى الموت في إلىيرفض ويجعل األمور تنفلت مثل ما حدث في االنتفاضة الثانية ليصار 
  ."المقاطعة
االنقالب "عباس انتقد ، أن  أحمد رمضان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  6/11/2009المستقبل، وأوردت 
 ما شهدته ساحتنا الداخلية خالل هذه اخطر "إياهالذي قامت به حماس في قطاع غزة، معتبرا " الدموي

كل مرة تحت "فشال جهود المصلحة الفلسطينية التي ترعاها مصر إواتهم حماس ب ".األعوام الخمس
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 النظر في سياساتها وممارساتها المدمرة للمشروع الوطني وأن إعادة"وطالبها بـ". ذرائع وحجج واهية
  ."تتوقف عن اإلصغاء ألصحاب المشاريع اإلقليمية

وكشفت مصادر فلسطينية أن الرئيس عباس تلقى ليل أول من أمس اتصاالً هاتفياً من كل من الرئيسين 
 إلى قراره بعدم ترشيح نفسه إعالن من باراك في محاولة لثنيه عن وأمس، واإلسرائيليالمصري 

  .االنتخابات المقبلة
 وجوده في أثناء مع عباس ألمرا هذا اآلخر بحث هو األردني العاهل أن إلى هذه المصادر وأشارت

  .األردني القومي األمن قراره هذا سيكون له آثار سلبية على أنعمان قبل يومين وبلغ 
  

  "إسرائيل والقانون الدولي": "الزيتونة"البيان الختامي لمؤتمر  .2
روت الذي نظمه مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بي" إسرائيل والقانون الدولي"اختتم مؤتمر 

  :إن المؤتمر وبعد يومين من المداوالت المستفيضة يقرر ما يلي:  اليوم واصدر التوصيات اآلتيةأعماله
يدعم المؤتمر بشكل ال لبس فيه حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وحقه في تقرير مصيره،  .1

ترابه الوطني، ويدعو المجتمع وإقامة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على كامل 
  .على إنهاء احتاللها لفلسطين" إسرائيل"الدولي إلجبار 

ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وخالفت القوانين والمواثيق " إسرائيل"يؤكد المؤتمر أن  .2
سطينيي ويؤكد المؤتمر على حق فل. الدولية بتهجيرها للفلسطينيين خارج أرضهم، أو منعهم من العودة

الشتات والالجئين الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم التي ُأخرجوا منها، وأنه حق غير قابل 
ولالجئين حق . للتصرف، وهو حق طبيعي وشرعي وقانوني وإنساني، كما أنه حق فردي وجماعي

  . حقهم في العودةالمطالبة بحقوقهم في التعويض نتيجة األضرار التي لحقت بهم، دون أن يلغي ذلك
للقدس " إسرائيل"تداول المؤتمر باهتمام الممارسات اإلسرائيلية تجاه القدس، وأكد على أن ضم  .3

مخالف للقانون الدولي، كما أوضح أن عمليات تهويد القدس، وتهجير المقدسيين، ومحاوالت السيطرة 
كلها ... ير التاريخ وسرقة اآلثارعلى المقدسات اإلسالمية والمسيحية وتعريضها للخطر، وعمليات تزو

  .جرائم ال ينبغي أن تمر دون عقاب، وينبغي تفعيل القانون الدولي لوضع حد نهائي لها
ينظر المؤتمر بقلق بالغ تجاه الممارسات اإلسرائيلية ضد األطفال والنساء والسجناء في األراضي  .4

نساني بما في ذلك اتفاقيات الهاي المحتلة، وهي ممارسات تخرق بشكل فاضح القانون الدولي اإل
  .وجنيف، وتحط من كرامة اإلنسان وتحرمه من حقوقه الطبيعية والمدنية تحت االحتالل

ناقش المؤتمر بشكل عميق الممارسات اإلسرائيلية المخالفة لألعراف والقوانين الدولية التي تشتمل  .5
، وتدمير البنى التحتية 1948 على مصادرة األراضي الفلسطينية في كل أنحاء فلسطين منذ

وأجمع المؤتمر على أن المستعمرات اإلسرائيلية التي تبنى على . والمزروعات، وهدم بيوت الفلسطينيين
األراضي الفلسطينية هي مستعمرات غير شرعية ويجب تفكيكها، سواء اعتبرتها السلطات اإلسرائيلية 

 أضرار لحقت بهم نتيجة مصادرة أراضيهم وتدمير كما يجب تعويض الفلسطينيين عن أية. رسمية أم ال
  .بيوتهم وبناء المستوطنات

في الضفة الغربية، مخالف للقانون " إسرائيل"يؤكد المؤتمر على أن جدار الفصل العنصري الذي بنته  .6
 بشأن 2004يوليو / الدولي وتجب إزالته، كما يجب تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في تموز

، وإنما هو جدار "إسرائيل"ويؤكد المؤتمر أن هذا الجدار ال يكتسب طبيعة أمنية فقط كما تدعي . لجدارا
ذو طبيعة عنصرية، وذو أبعاد سياسية واقتصادية واستراتيجية واجتماعية تسعى لتدمير النسيج 

اء دولة حقيقية االجتماعي للفلسطينيين وضم أرضهم وتدمير حياتهم االقتصادية وتحطيم آمالهم في إنش
  .على أرضهم
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في حروبها الماضية مرورا بالحرب على لبنان، " إسرائيل"ناقش المؤتمر جرائم الحرب التي ارتكبتها  .7
والحظ الوعي المتزايد في األوساط القانونية المحبة للعدالة بضرورة . والحرب األخيرة على قطاع غزة

ونبه المؤتمر إلى العناصر اإليجابية . م على ما يرتكبونهوقادتها الضالعين في الجرائ" إسرائيل"محاسبة 
بما في ذلك تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلتها (في تقرير جولدستون، والتقارير األخرى 

وإمكانية استثمار ذلك في المالحقات القانونية المحتملة على مستوى دولي؛ كما شدد ) الجامعة العربية
  .جاد آليات مستمرة وفعالة للمتابعة والمحاسبة القضائيةعلى ضرورة إي

ضد الشعب الفلسطيني هو حصار ظالم وانتهاك " إسرائيل"يؤكد المؤتمر أن الحصار الذي تمارسه  .8
ويدعو المؤتمر المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي للضغط على . خطير للقانون الدولي وحقوق اإلنسان

تح المعابر، كما يدعو الحكومة المصرية للمسارعة إلى فتح معبر رفح، وإفشال لفك الحصار وف" إسرائيل"
  .الحصار ضد قطاع غزة

يؤكد المؤتمر على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه ومقدساته بكافة الطرق المشروعة بما في  .9
فق مع كافة ويؤكد المؤتمر على أن هذا الحق هو حق طبيعي متوا. ذلك حقه في المقاومة المسلحة

  .الشرائع والقوانين الدولية
يؤكد المؤتمر على ضرورة نزع أي غطاء دولي عن الممارسات اإلسرائيلية المخالفة للقانون  .10

الدولي ولحقوق اإلنسان، وأنه يجب التوقف فورا عن التعامل معها كدولة فوق القانون، كما يدعو القوى 
  .على وقف اعتداءاتها" إسرائيل"لين، وإلى العمل على إجبار الكبرى إلى التوقف عن سياسة الكيل بمكيا

يثمن المؤتمر دور مؤسسات حقوق اإلنسان والمؤسسات القانونية األهلية الفلسطينية والعربية  .11
والدولية في كشف الممارسات اإلسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، وفي سعيها لتحقيق مطالب الشعب 

ويدعوها إلى تنسيق جهودها . التها لجلب مجرمي الحرب اإلسرائيليين إلى العدالةالفلسطيني، وفي محاو
  .وتفعيلها لتحقيق نتائج أقوى وأفضل

يدعو المؤتمر الدول العربية والجهات الرسمية األخرى إلى اتخاذ مواقف حازمة نحو التعقب  .12
آلليات القانونية المتوفرة في األمم ومحاسبتها على جرائمها، بتفعيل ا" إسرائيل"القانوني والقضائي لـ

كما يطالب المؤتمر الحكومات العربية بوقف التطبيع مع . وغيرها... المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية 
  .، ورفع أي غطاء قانوني عن عمليات التطبيع"إسرائيل"

ية علمية يدعو المؤتمر إلى إنشاء مؤسسة أو مؤسسات دولية قانونية متخصصة، وفق أسس مهن .13
محترفة، تتولى المالحقة القضائية للممارسات اإلسرائيلية، وتسعى إلى االستفادة بأقصى حد ممكن مما 
يتيحه القانون الدولي في تحقيق مطالب الفلسطينيين، وتعويضهم عن أية أضرار لحقت بهم، ومحاسبة 

م كل في مجال اختصاصه ويدعو المؤتمر جميع المتخصصين إلى اإلسها. مجرمي الحرب اإلسرائيليين
  .لدعم نجاح مثل هذه المؤسسات

يدعو المؤتمر الجهات الحكومية والشعبية المعنية إلى تشكيل وحدات متابعة قانونية متخصصة،  .14
تقوم بتسجيل الممارسات اإلسرائيلية وفق أسس علمية وقانونية منضبطة، بحيث يمكن البناء عليها في 

كما يدعو المؤتمر إلى التعريف بموقف القانون الدولي من . يما بعدعمليات المالحقة القانونية ف
  .الممارسات اإلسرائيلية، والتعريف بذلك في المقررات الدراسية والجامعية والبحثية واإلعالم

يدعو المؤتمر إلى توسيع الثقافة القانونية، وتعريف الناس بحقوقهم القانونية، وتكريس كل ما من  .15
ويتقدم المشاركون في المؤتمر بالشكر الجزيل . قوق اإلنسان والحفاظ على عزته وكرامتهشأنه احترام ح

للبنان دولة وشعبا على إتاحتها عقد هذا المؤتمر، كما يتقدم المشاركون بخالص الشكر لمركز الزيتونة 
  .على حسن إعداده وتنظيمه لهذا المؤتمر

5/11/2009موقع األخبار اللبنانية،   
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   لالنتخابات الرئاسية لعدم الترشحهعلن رفضها توجهوت عباسنفيذية تجدد ثقتها باللجنة الت .3
 جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ثقتها بالرئيس محمود عباس، واعتبرتـه            : نائل موسى  -رام اهللا   
جنـة  وأعلنـت الل   . على نحو مسبق مرشح منظمة التحرير الوحيد لالنتخابات الرئاسية المقبلة          باإلجماع

 أعضائها وفصائلها، عن عدم الموافقـة       وبإجماعالتنفيذية عقب اجتماعها بالمقر الرئاسي بمدينة رام اهللا         
على توجه الرئيس أبو مازن بعدم ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية في االنتخابات الرئاسـية والتـشريعية                 

  .المقبلة، المقررة في الخامس والعشرين من كانون ثاني المقبل
 أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي عقد بمقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، عقب                  وقال

 ثقتها بالرئيس، وانه المرشح الوحيد ليس لحركة فتح بل لكل فصائل            أكدت اللجنة التنفيذية    إن.. االجتماع
 كثيرا من الشخصيات    إن العمل الوطني الفلسطيني المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، وهو موقف قال          

 مـازن   أبـو  الرئيس   أن، وكلنا أمل وثقة     إجماعيوتابع عبد ربه هذا قرار وطني        .إياهالوطنية تشاطرنا   
  . القرار بأهميته، خصوصا في هذه اللحظة التاريخية التي نمر بهاإلىسوف ينظر 

أن : تفى عبد ربه بـالقول اك..  مازن لعدم الترشحأبووفي رده على سؤال بشان السبب الذي دفع الرئيس         
اللجنة التنفيذية لم تقبل رغبته بعدم الترشح، وأعلنت تمسكها بالرئيس عباس، كما فعلت اللجنة المركزيـة       

  . فصائل العمل الوطنيإجماعلحركة فتح وهذا 
  6/11/2009الحياة الجديدة، 

  
  واشنطن تأمل أن يغير عباس رأيه: "لدايلي تليجرافا" .4

، العنوان في صحيفة الديلي تليجراف والمقصود هو الرئيس "يها أمل أن يغير رأيهالواليات المتحدة لد
الفلسطيني محمود عباس، حيث يحاول الكاتب البحث في اآلثار المترتبة على إعالن عباس عدم رغبته 

  .في الترشح لالنتخابات القادمة
 الفلسطينية المحتلة ألراضيايقول ادريان بلومفيلد إن عباس حليف رئيسي وهو المسؤول الوحيد في 

ويضيف بلومفيلد أن عباس حصل على بعض الدعم مؤخرا من خالل  . للتفاوض معه"إسرائيل"الذي تعد 
أقنعا العديد "ويقول الكاتب أن هذين العاملين  .وتحسن ملحوظ في االقتصاد" مؤتمر ناجح لحركته فتح"

 كل إنلكن بلومفيلد يقول  ". قيادته الحديثةإلى اإلسالميةمن الفلسطينيين لتحويل دعمهم من حركة حماس 
ويشرح قوله بأن عباس اضطر  .تشرين األول الماضي/ أكتوبرذلك قد انهار خالل أيام قليلة من شهر 

 بارتكاب جرائم حرب خالل هجومها ضد إسرائيليتهم "لسحب تأييده لتقرير " تحت ضغط من واشنطن"
  .إشارة إلى تقرير جولدستون، وذلك في "حماس في غزة العام الماضي

ويضيف أن عباس تراجع عن قراره بعد أن أظهر الفلسطينيون غضبهم منه وانضم العديد من أعضاء 
تحقيق نصر "ويرى بلومفيلد أن فرصة عباس األخيرة لتهدئة الفلسطينيين كانت  .حركة فتح إلى منتقديه

  ".والقدس الشرقية مقابل استئناف المفاوضاتفي مطلبه بتجميد المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية 
خففت من موقفها فجأة "ويقول الكاتب إن الواليات المتحدة كانت في البدء مؤيدة لموقف عباس، لكنها 

وتعطلت " ترك يائسا"ويخلص بلومفيلد إلى أن عباس  ".المستوطنات) بناء( بتقييد إسرائيلياوأيدت عرضا 
  ".ستصلي اآلن حتى يقتنع بتغيير رأيه"الواليات المتحدة ويرى الكاتب أن  .عملية السالم

، مشيرا "حتى عندما كان العديد ممن هم حوله ليسوا كذلك"ويضيف أن عباس معروف بالتزامه بالسالم 
 قبل عقدين إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية ببدء المحادثات مع إقناع"في هذا الصدد إلى مساهمته في 

  ".من الزمان
 أوباما باراك األمريكي بلومفيلد مقاله بالقول إن عباس ضروري جدا بالنسبة لطموح الرئيس ويختم

  ".مجرد أمنيات" فلسطيني خالل عامين، وبدونه سيكون هذا الطموح إسرائيليللتوصل التفاق سالم 
  6/11/2009بي بي سي، 
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  بسبب األزمة مع حماسقيادات السلطة مقتنعون بأنه لن تكون انتخابات مطلع العام: "يديعوت" .5

 قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أمس الخميس، إن رئيس السلطة الفلسطينية :القدس المحتلة
محمود عباس يعاني من تردي الحالة النفسية له بسبب الموقف األمريكي بشأن االستيطان اإلسرائيلي في 

الغضب وخيبة األمل لدى رئيس "ن حالة من وقالت الصحيفة في تقرير لروني اشكيد إ .الضفة الغربية
 إلى الفلسطينية تدفعه –اإلسرائيلية  مازن من السلوك األمريكي حول المفاوضات أبوالسلطة الفلسطينية 

 ".تشديد الخطوات على المستوى الشخصي
 وأبوتقول يديعوت أحرونوت إن األمريكيين يفهمون جيدا بأنه ال يوجد اليوم من يمكنه أن يحل محل 

مازن، ويعزز ذلك القناعة بأن قيادات السلطة الفلسطينية في رام اهللا مقتنعة بأنه لن تكون هناك أي 
انتخابات مطلع العام المقبل بسبب األزمة مع حركة حماس، وهو ما سيبقي أبو مازن رئيسا للسلطة 

 مهلة لمغازلة مريكيينلألالفلسطينية حتى منتصف العام المقبل على أقل تقدير، وحتى ذلك الحين ستكون 
 . مازن، وتشديد الضغط على إسرائيل الستئناف المفاوضات بشروط يتفق عليها الطرفانأبو

 6/11/2009السبيل، األردن، 
  

  "انتهاكاً"بعد وصفه المقاومة   المتحدةاألمم في سلطة محاكمة مندوب الإلى المقالة تدعو الحكومة .6
الفلسطينية الحكومة ، أن  اشرف الهور،غزة مراسلها في نقالً عن 6/11/2009القدس العربي، نشرت 

 إن المتحدة رياض منصور، بسبب قولها األمم محاكمة المندوب الفلسطيني في إلىمس  أالمقالة دعت
  ."إسرائيلانتهاكات ضد " فلسطينية بـأطراف قيام إمكانيةمنصور تحدث عن 

، مجددا "ال تعبر عن موقف شعبنا" إنها وقال واستنكر طاهر النونو الناطق باسم الحكومة التصريحات،
 التحريض الداخلي وقيامها إطاراستغالل سلطة رام اهللا لمنابر دولية في " حكومته لما اسماها إدانة

  ."بمحاولة تبرئة االحتالل من جرائمه ضد شعبنا في غزة
لى تقرير اخطر بكثير من جريمة سحب وتأجيل التصويت ع" تصريحات السفير أنورأى النونو 

  ." باعتبار هذه التصريحات تعطي غطاء لجرائم االحتالل في قطاع غزةاألولىغولدستون في المرة 
 التحالف مع االحتالل إطار وفي "تم بوعي كامل" األولى سحب تقرير غولدستون في المرة أن إلى وأشار

استغالل "ي محاولة  ابعد مدى فإلى هذا التحالف مع االحتالل وصل إنفي الحرب على غزة، وقال 
التماهي في " على ذلك هو أدل انه ليس إلى، الفتا "المنابر الدولية ضد المقاومة وضد شعبنا الفلسطيني

  ." ومندوب سلطة رام اهللاإسرائيلالخطاب السياسي لمندوب 
 وادانت حكومة حماس استمرار قوات االحتالل والمستوطنين باالستيالء على منازل المواطنين 

أحمد . النائب األول لرئيس المجلس التشريعي دمن غزة أن  6/11/2009صحيفة فلسطين،  وأضافت
  .لسلطة رام اهللا" حال االنحطاط السياسي" دليالً إضافياً على ،بحر عدَّ تصريحات رياض منصور

دعا جميع الدول   رياض منصور أناألمم المتحدة من 6/11/2009. أن.أن.سيوجاء في موقع 
ألمم المتحدة إلى التصويت لصالح مشروع القرار الخاص بلجنة غولدستون، مشيراً إلى  افياألعضاء 

متابعة هذا التقرير وتوصياته في جميع المحافل الدولية ذات الصلة، بما في "إصرار الفلسطينيين على 
عية وقال منصور إن مشروع القرار المعروض على الجم ."ذلك مجلس األمن والمحكمة الجنائية الدولية

العامة يمثل جهداً جماعياً جاداً ومسؤوالً للتعاطي مع االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان واالنتهاكات 
  .الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي التي ارتكبت خالل العمليات العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة

 نصت توصيات تقرير اللجنة رغم وجدد منصور التزام الجانب الفلسطيني بما يقع عليه من التزامات كما
رفضه أي معادلة بين العدوان والجرائم التي ترتكبها السلطة القائمة باالحتالل واألفعال التي يقوم بها 

  .الجانب الفلسطيني، وفقاً لما ذكرته إذاعة األمم المتحدة
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تهاكات فلسطينية نأخذ على محمل الجد اإلدعاءات الواردة في تقرير غولدستون بشأن ان: "وقال منصور
محتملة، ونحن نؤكد من جديد احترامنا لسيادة القانون وقناعتنا به، بما في ذلك القانون اإلنساني الدولي، 

  ."ونؤكد أيضاً التزامنا بإجراء تحقيقات عن طريق اآلليات القانونية المحلية لمعالجة هذه القضية الهامة
  

  ملةً وتفصيالًمرفوضة ج" الدولة ثنائية القومية"فكرة : بحر .7
أحمد بحر تصريحات رئيس دائرة شؤون . دان النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د :غزة

إنها : " قائالً،"الدولة الثنائية القومية"صائب عريقات حول تأييده فكرة . المفاوضات في منظمة التحرير د
لخيانة التامة للحقوق والثوابت  وترقى إلى مستوى الجريمة السياسية وا،فكرة مرفوضة جملةً وتفصيالً

إن هذه التصريحات تعبر : " أمس،نسخة عنه" فلسطين"وقال بحر في تصريح صحفي وصلت  ".الوطنية
عن حقيقة مواقف وسياسات سلطة رام اهللا التي يقودها السيد محمود عباس ذو النهج السياسي المعروف 

ليس غريباً أن تستمرئ سلطة رام : "وأضاف". سياسيالذي يمتهن التنازل واالستسالم كأداة لالستمرار ال
اهللا حال االنحدار السياسي، وأن تتخذ يوماً بعد يوم من المواقف والسياسات ما يدمر المشروع الوطني 
الفلسطيني ويفرغه من مضامينه الحقيقية، ويقود قضيتنا الوطنية إلى هاوية محققة وكوارث سياسية ال 

 حيال يأس السلطة من إمكانية قيام دولة فلسطينية ،حات عريقات األخيرةواعتبر أن تصري ".حصر لها
إال أحد مظاهر التردي " ما هي ،"الدولة ثنائية القومية" وتأييده فكرة ،مستقلة نتيجة استشراء االستيطان

  ".السياسي والتخاذل الوطني الذي يهدف إلى نشر اليأس والقنوط في نفوس الفلسطينيين
 المواقف المتخاذلة تأتي في سياق تهيئة الساحة الوطنية والشارع السياسي وإعداد إن هذه: "وتابع

األرضية الشعبية، الستقبال مواقف سياسية جديدة أكثر تخاذالً وانهزاماً قد تتوج باتفاقيات تصفوية مهينة 
  ".شكل تاموفق الرؤية والمشروع األميركي الذي يتم إعداده إلنهاء القضية الفلسطينية وطي ملفها ب

هذا الموقف االنهزامي يشكل إلغاء لتاريخنا الوطني ومسيرة كفاحنا الدامية في مواجهة "وأكد أن 
التي دفعنا في سياقها عشرات اآلالف من الشهداء والجرحى والمعتقلين، وتحملنا معاناة وآالماً , االحتالل

  ".عز نظيرها في العصر الحديث
البائسة لسلطة رام "هذا الموقف وسواه من المواقف "لس التشريعي أن واعتبر النائب األول لرئيس المج

  ".اهللا ال تعبر حقيقة عن أي مسعى جاد لوأد االنقسام الفلسطيني، وحثّ الخطى باتجاه المصالحة الوطنية
  6/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  اإلقصاء الوظيفي عقبة في طريق المصالحة: رئيس ديوان الموظفين .8

استمرار سياسة اإلقصاء الوظيفي التي تتبعها , محمد المدهون. يس ديوان الموظفين العام دانتقد رئ: غزة
 والتي كان آخرها إقصاء تسعة موظفين من مدن مختلفة على خلفية ،حكومة فياض في الضفة الغربية

فة واعتبر المدهون في تصريح صحفي أن مواصلة عمليات اإلقصاء الوظيفي في الض .انتمائهم السياسي
 وتعزز من حالة االنقسام الراهنة، ومضى ، تمثل عقبة حقيقية في طريق المصالحة الفلسطينية،الغربية
 تنذر ،مواصلة حكومة رام اهللا لعمليات اإلقصاء الوظيفي دون االلتزام بالقوانين المعمول بها: "يقول

م اهللا تتجاهل القوانين من وأكد أن حكومة را ".بأزمة حقيقية ستعرقل عمليات التوصل التفاق فلسطيني
خالل استمرار عمليات إبعاد الموظفين نتيجة انتماءاتهم السياسية، داعياً مؤسسات حقوق اإلنسان 

 مطالباً الجميع بمتابعة أعمال ، إلى كشف ممارسات حكومة رام باهللا بحق الموظفين،والجهات المعنية
  .ية على مبدأ النزاهة والشفافيةالديوان في غزة وسياساته المتبعة في التعيين والمبن

  6/11/2009صحيفة فلسطين، 
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  أجهزة اتصال متطورة من ألمانيا للشرطة الفلسطينية .9
سلم ممثلون عن الحكومة األلمانية، الشرطة الفلسطينية، أمس، أجهزة اتصال  : منتصر حمدان- رام اهللا

 المادية والتدريبية اإلمكاناتمية توفير حديثة لالتصال الالسلكي، وسط تأكيد المسؤولين األلمان على أه
في دعم الشرطة الفلسطينية بهدف توفير أمن وخدمات أفضل بشكل مهني محترف وفق معايير علمية 

  .للمواطنين الفلسطينيين
وتسلم نائب مدير عام الشرطة العميد جهاد المسيمي، األجهزة بحضور رئيس الممثلية األلمانية لدى 

كهارت وعدد من المسؤولين األلمان، في حين مثل الجانب الفلسطيني كل من كالوس بور. السلطة د
  .العميد سائد األحمد مساعد مدير عام الشرطة للشؤون اإلدارية، ومسؤولون آخرون

  6/11/2009الخليج، 
  

   فتح معبر رفحىحكومة هنية تشكر مصر عل .10
الشكر لمصر علي فتح معبر رفح وجهت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة  :كتب أشرف أبو الهول

 قطاع غزة ى لخروج ودخول نحو أربعة آالف شخص من وإلىالبري لمدة أربعة أيام متوالية مما أد
ففي بيان أصدره طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة . بدون مشاكل وبتعاون كامل من الجانب المصري

  .يامهم بفتح معبر رفحولين في مصر علي قؤالمقالة عبرت الحكومة عن شكرها للمس
 من سكان القطاع 3117 ومن ناحيتها أكدت هيئة المعابر التابعة للحكومة المقالة في بيان لها أن نحو
 بينما بلغ عدد الذين عادوا ،دخلوا إلي مصر خالل فتح معبر رفح بين األول والرابع من نوفمبر الحالي

  . شخصا3969ًى ارين في االتجاهين إل شخصا ليصل إجمالي الم852 إلي غزة خالل تلك الفترة
  6/11/2009األهرام، 

  
   على المدينةتها العربية بالقدس لتكريس سياداألحياء عن المياه الفلسطيني  خط تفصل"إسرائيل" .11

 جرافات االحتالل فصلت خط المياه أن مصادر فلسطينية الخميس  أكدت: وليد عوض-رام اهللا 
 لتكريس سيادتها على المدينة "إسرائيل" سعي إطاربية في القدس في  العراألحياءالفلسطيني الذي يغذي 

 المصادر بأن جرافات االحتالل وأوضحت. المقدسة بشكل نهائي وحسم ملف القدس قبل التفاوض عليه
  .اقتلعت خط المياه الفلسطيني في حي بيت حنينا شمال القدس والذي يربط المدينة مع مدينة رام اهللا

 صائب عريقات بأن .نظمة التحرير الفلسطينية على لسان رئيس دائرة المفاوضات د مأكدتمن جهتها 
 استباقي من قبل إجراء هو اإلسرائيلية القدس وربطها بالشركات أحياءفصل المياه الفلسطينية عن 

 بنيامين نتنياهو لحسم قضايا مفاوضات الوضع النهائي مثل القدس قبل اإلسرائيليحكومة رئيس الوزراء 
 عملية لحسم ملف مدينة القدس وفصلها بإجراءات نتنياهو يقوم أنوشدد عريقات على  .لتفاوض عليهاا

  .بشكل نهائي عن محيطها الجغرافي في حين يجري تهويدها بشكل متسارع
 أحياء بفصل اإلسرائيليمن جهته اكد حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح بأن القرار 

 وتقنيا وفق ما تحاول إجرائياد بمياه من سلطة المياه الفلسطينية هو قرار سياسي وليس القدس التي تتزو
 في القدس عن األحياء فصل تلك أنوشدد عبد القادر على  .سلطات االحتالل الترويج له على حد قوله

تى مجال  على القدس في جميع المجاالت حاإلسرائيليةسلطة المياه الفلسطينية هو بهدف تكريس السيادة 
  .اإلسرائيلي اإلجراءوطالب عبد القادر بعدم سكوت السلطة الفلسطينية عن ذلك . الخدمات

  3/11/2009القدس العربي، 
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  ةغزأهل  وتتهمها بالعمل على تشويه صورة BBC الـ إدارة تهاجم الحكومة المقالة .12
لمتحدة حول تقرير  ااألممحكومة المقالة بين الجدل القائم في الربطت  : اشرف الهور-غزة 

 حول صناعة الخمور بشكل يدوي في BBC البريطانية اإلذاعة، وبين تقرير بثته هيئة "غولدستون"
يعبر عن "، BBC تقرير الـأن الحكومي التابع للحكومة المقالة اإلعالميورأى المكتب  .قطاع غزة
التي تتبناها القناة في الكثير من  وغير الموضوعية والدقيقة اإلنسانية الهدامة وغير اإلعالميةالسياسة 

  ."يتنافى مع روح المسؤولية االخالقية واالجتماعية والمهنية" التقرير إنوقال المكتب  ."مفاصل التغطية
، بعد ان بثت القناة يوم الثالثاء تقريرا مصورا من غزة، تحدث عن تصنيع BBCوجاء االنتقاد للـ 

  . غزةالخمور بشكل بدائي في قطاع
 من المكتب "وامرأ" التقرير جاء بـإن الحكومة قال اإلعالمي حشيش رئيس المكتب أبو حسن .لكن د

 في قطاع غزة الذين األهلمحاولة بائسة لطمس حقيقة صمود وطهارة "الرئيسي للقناة في لندن، في 
  ." من البيوت والمزارع المدمرة والمجرفةاآلالف الشهداء والجرحى وعشرات آالفقدموا 
 حشيش عن شكوك حكومته بوجود دور بريطاني رسمي يتحالف مع اللوبي الصهيوني يهدف وأبوعبر 
 على الرأي والتأثير مفتعلة ومضخمة لعكس الواقع أمور وإبرازتشويه صورة قطاع غزة وشعبه " إلى

 أن بهم أولى حشيش اللوم للعاملين في مكتب القناة في غزة، وقال انه كان أبوووجه  ."العام الدولي
 على حرية الرأي والتعبير السائدة في قطاع غزة، غير انه حذر من وأكديكونوا متيقظين لخلفيات ذلك، 

  ." قد تسبب ضررا على الشعب والقضيةألغراضمحاوالت استغالل هذا الهامش "
  6/11/2009القدس العربي، 

  
   فلسطينيةأميركيا ويبحث التطورات السياسية على الساحة ال  شعبياًَ يلتقي وفداًمشعل .13

 يمثـل   أميركيـا  وفدا شعبيا    األول أمسالتقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل         : دمشق
.  برئاسة السفير جاك ماتلوك وهيلينا كوبان المدير التنفيـذي للمجلـس  C I Nمجلس المصلحة الوطنية 

ار الفلـسطيني ورفـع     وتناول اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية خصوصا ملفات الحو          
الحصار عن غزة واعادة اعمارها ، وقضايا الصراع العربي االسرائيلي وكذلك موقـف الحركـة مـن                 

وثمن مشعل حرص الوفد على زيارة غزة خالل رحلته الحالية          . تراجع مواقف واشنطن حيال االستيطان    
  .قطاعالى المنطقة، معتبرا ذلك احد وسائل كسر الحصار الجائر المفروض على ال

    6/11/2009الدستور، 
  

  خطاب عباس كان هابطًا مفلسا وإقرارا بفشل مشروعه العبثي للتسوية مع االحتالل: حماس .14
المتحـدث باسـم حركـة      ، أن    دمشق ، ومن غزة، من   5/11/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،    ذكرت  

اليـوم الخمـيس    " ني لإلعالم المركز الفلسطي "فوزي برهوم قال في تصريحٍ خاصٍّ أدلى به إلى          " حماس"
، مؤكـدا   "إن خطاب عباس كان مفلسا ومقرا بفشله في مشروع التسوية مع الكيان الصهيوني            ): "5-11(

  ".حماس"أن خطابه كان هابطًا في تهجمه على 
من االنتخابات؛ ألن مواقف الحركـة      " حماس"وأضاف أن عدم ترشح عباس لالنتخابات لن يغير مواقف          

تجاه ضرورة تحقيق المصالحة    " فتح"أو وجوهها، بل تتغيَّر بمواقف      " فتح"ر بتغير مرشحي حركة     لن تتغيَّ 
  .وإنهاء حالة االنقسام

ـ         إلى تحقيق المصالحة وتقوية الجبهـة الداخليـة        " فتح"وأوضح أن خطاب عباس يجب أن يكون مدعاة ل
وطني، ووقف الرهان على المفاوضات     الفلسطينية، واتخاذ قرارات حقيقية على األرض لتحقيق الوفاق ال        

 .العبثية مع العدو الصهيوني



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1604:         العدد       6/11/2009الجمعة  :التاريخ

بمثابة إعالن صـريح    "خطاب محمود عباس بأنه     )  11-5(وصفت حماس في بيان لها اليوم الخميس        و
" حمـاس "وواضح لفشل برنامج  ونهج التسوية ووصوله إلى طريق مسدود، وهو مـا أكدتـه حركـة                  

  ".باستمرار
المطلوب اآلن هو تغيير النهج السياسي      "نسخة منه، أن    " مركز الفلسطيني لإلعالم  ال"وأكدت الحركة، تلقى    

الفاشل الذي قاده وما زال محمود عباس وفريق التسوية، وعدم اإلصرار على هذا النهج المدمر لـشعبنا                 
ـ     "، مبينةً أن    "ولقضيتنا الوطنية  وقنـا  على حساب حق  " إسرائيل"مواجهة حالة االنحياز األمريكي الصارخ ل

الوطنية يتطلب الذهاب إلى إعادة بناء الموقف الوطني بناء على اعتباراتنا ومصالحنا الوطنيـة، ولـيس                
  ".وإمالءات الصهاينة" الرباعية الدولية"بناء على شروط 

المسؤولية الوطنية تتطلب مصارحة الشعب الفلسطيني بـأن خيـار التـسوية            "على أن   " حماس"وشددت  
إعادة االعتبار  "، داعية إلى عدم إضاعة المزيد من الوقت وراءه، وإلى           "يرينتمخض عن سراب ووهم كب    

لخيار المقاومة والصمود، والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية، ووقف كل أشـكال التعـاون والتنـسيق               
األمني مع االحتالل، ووقف مالحقة أجهزة عباس األمنية للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وإعادة              

حسب ما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة، وإيجاد مرجعية وطنيـة            " منظمة التحرير الفلسطينية  "بناء  
  ".تمثل كل القوى والفصائل الفلسطينية تكون معنية بإدارة القرار الفلسطيني ورعاية المصالح العليا لشعبنا

 يترشح لالنتخابات الرئاسية،    ليست القضية المهمة أن يترشح محمود عباس أو ال        "أنه  " حماس"وأوضحت  
  ".فهذا شأن يخصه، القضية كانت وستبقى أهم من كل األشخاص والقيادات

ـ )" فتح(محمود عباس واإلخوة في حركة      "وفي ظل هذه األوضاع طالبت الحركة في بيانها          التوجـه  "بـ
 وضـع العقبـات     الصادق نحو إعادة بناء البيت الفلسطيني وترتيبه، وإنجاح المصالحة الوطنية، وعـدم           

أمامها، والذهاب إلى انتخابات في إطار التوافق الوطني الفلسطيني وليس بقرار فردي من عباس؛ بحيث               
  ".تكون هذه االنتخابات جزءا من عملية المصالحة وليست بديالً عنها

تشرين الثاني  / نوفمبر 5 الخميس   ]أمس [قالت حركة حماس أن  ،  6/11/2009روسيا اليوم،   ونشر موقع   
 المتحدث باسـم حركـة       وأكد ".عدم ترشح عباس لالنتخابات لن يغير مواقف الحركة من االنتخابات         "أن  

ان قـرار محمـود عبـاس عـدم الترشـح           " روسيا اليوم "حماس اسماعيل رضوان في اتصال مع قناة        
اننـا  مضيفا  ". لالنتخابات الرئاسية القادمة هو موقف شخصي وال يهم الحركة ال من قريب وال من بعيد              

   ".كنا ننتظر منه ان يعلن بكل صراحة ووضوح عن فشل مشروعه العبثي
 

  عباس مصاب باإلحباط بسبب تخلي اإلدارة األمريكية علن التزاماتها: ثشع .15
. وقال مفوض العالقات الخارجية في حركة فتح، عضو اللجنة المركزية النائـب د           :  نائل موسى  -البيرة  

يسي الذي قامت به االدارة األميركية بما يتعلـق باسـتئناف عمليـة             نبيل شعث، أمس، أن التراجع الرئ     
اضافة الى التعنت   .. السالم، على أساس حل الدولتين والوقف التام لكافة األنشطة االستيطانية االسرائيلية          

محذرا من أن شعبنا وقيادته لن تعدم الخيارات في حال          .. االسرائيلي الدائم هو ما سبب المأزق السياسي      
  .لق األفق السياسيأغ

شعث صراحة أن الجانب الفلسطيني ال يطلب وال نقبل بأية ضمانات أميركية من اجل استئناف               . وأعلن د 
  .عملية السالم، بعد ان خرقت اسرائيل كافة الضمانات والتطمينات السابقة دون ان تعاقب

ب بتنفيذ التـزام ورد فـي       شعث أن الجانب الفلسطيني ال يضع شرطا مسبقا للتفاوض، بل يطال          . وأكد د 
وال ينبغي اعفاؤها من تنفيذه اذا ما أريد لعملية السالم          .. و سبق أن تعهدت به اسرائيل     " خارطة الطريق "

  . ان تتقدم واالنتقال الى المرحلة التالية من خطة خارطة الطريق التي أضحت خطة دولية
طياته كل بذور وأسباب االنفجـار مـا        شعث أن الوضع الحالي ينذر بالجمود أوال ويحمل في          . ورأى د 

ان الرئيس محمود عباس يشعر باحباط كبير من المواقـف الدوليـة            .. يعرض الوضع لخطر دائم وتابع    
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وعلى رأسها أميركا تجاه المواقف االسرائيلية، حيث أن ما قدمه خالل السنوات الخمس في قضايا األمن                
كومة أولمرت السابقة، لم تكن اال نتيجته الوضع الـذي          والشفافية واالقتصاد، واستمراره بالتفاوض مع ح     

بعد ان تخلت أميركا عن التزاماتها فيما تسعى اسرائيل علنا اللغاء عمليـة الـسالم مـا ولـد                   . نحن فيه 
االحباط الكبير لدى الرئيس وربما السبب وراء رغبة الرئيس عدم ترشيح نفسه لفتـرة رئاسـية جديـدة                  

  .والشارع الفلسطيني
  6/11/2009 الجديدة، الحياة

  
  عباس ليس مرشح منظمة التحرير والتنفيذية لم تقرر خوض االنتخابات بقائمة موحدة: الشعبية .16

 أن يكون الرئيس محمود عباس مرشح منظمة التحرير "الجبهة الشعبية"نفت :  فتحي صباح-غزة 
المقبل، أو أن تكون لجنتها ) يناير( كانون الثاني 24الفلسطينية لالنتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 

  .التنفيذية قررت خوض االنتخابات التشريعية بقائمة موحدة
تؤكد ثقتها "وكان عبد ربه صرح في مؤتمر صحافي أمس في أعقاب اجتماع للجنة التنفيذية ان اللجنة 

الفلسطيني بالرئيس عباس، وهو المرشح الوحيد ليس لحركة فتح فقط، إنما لكل فصائل العمل الوطني 
  ".ضمن فصائل منظمة التحرير، وهو قرار وطني باإلجماع

في عبارات ديبلوماسية، إن ما " الحياة"غير أن عضو المكتب السياسي للجبهة جميل المجالوي قال لـ 
ال يعكس حقيقة ما جرى "و " ليس دقيقاً"ورد على لسان أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه 

أبدى رغبته في تشكيل قائمة موحدة للفصائل المنضوية تحت "، مشيراً الى أن عباس " التنفيذيةفي اجتماع
ممثل الجبهة، "، مضيفاً أن "لواء المنظمة، وأيده في ذلك عدد من األعضاء، لكن لم يصبح ذلك قراراً

هذا األمر في نائب األمين العام عضو اللجنة عبدالرحيم ملوح طرح موقف الجبهة الداعي الى مناقشة 
  ".حينه، وقال انه ال يمكن أخذ قرار هذه الوجهة أو غيرها خالل هذا االجتماع

وحدها لالنتخابات الرئاسية " فتح"عن تأكيد عبد ربه أن عباس ليس مرشح " الحياة"ورداً على سؤال لـ 
راً باإلجماع يؤكد قرار لم تأخذ أبداً قرا"المقبلة، نفى المجدالوي هذا الكالم، وقال إن اللجنة التنفيذية 

اللجنة المركزية لحركة فتح اعتبار عباس مرشحاً لكل فصائل المنظمة كما جاء على لسان السيد عبد 
  ".ربه

  6/11/2009الحياة، 
  

  فشل برنامج عباس للتسوية وراء قراره عدم الترشح لالنتخابات القادمة: الطاهر .17
في مقابلـة  " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"اسي لـالدكتور ماهر الطاهر عضو المكتب السي   قال  : دمشق

إنه على ضوء الوقائع الحسية والملموسة التي أفرزتها        ): "11-5(مساء الخميس   " الجزيرة"على فضائية   
ال تريد تـسوية،    " إسرائيل"تجربة أبو مازن، فقد قرَّر عدم ترشيح نفسه مرة أخرى؛ ألنه أدرك أخيرا أن               

سطينية بتأييد وانحياز واضح من قبل الواليات المتحدة األمريكية، وهذا األمر هـو             بل تصفية القضية الفل   
  )".كامب ديفيد(ذاته الذي وصل إليه الشهيد ياسر عرفات في 

وأضاف الطاهر أن عباس كان واضحا في خطابه عندما قال إنه كان يؤمن بإمكانية نجاح عملية الـسالم                 
 عاما  16منذ  " أوسلو"يعبر عنه الرئيس أبو مازن منذ توقيع اتفاقيات         والتسوية السياسية، وهذا الموضوع     

  .وال يزال يعلنه بجرأة ووضوح
  5/11/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  تهم فتح بالتحضير لعقد انتخابات في الضفة الغربيةتحماس  .18
، الفتـة الـى     'ة الغربية تستثنيها في الضف  'قالت حماس ان فتح تحضير النتخابات        :ـ اشرف الهور   غزة

  .'محاوالت تاكيد سطوة الرئيس عباس وعدم السماح لحماس بالحركة بأي شكل'استمرار ما اسمته 
ان االيام االخيرة شهدت تصاعدا في حمالت االعتقـال واالسـتدعاء ضـد             'وقالت الحركة في بيان لها      

 300رصدت الحركـة حتـى اآلن       الحركة وابنائها ومناصريها وقيادييها في كل محافظات الضفة، وقد          
  .' مختطفًا خالل اسبوع70حالة استدعاء واكثر من 

 عنها في كانون    أعلنمحاولة لجس نبض وخطوات استباقية تهيئة لالنتخابات التي         'ورات ان هذه الحملة     
  .'القادم) يناير(الثاني 

ق االنقسام، ويؤكـد ان     يعم'واشارت الى ان تصاعد الهجمة، وبالذات ضد نوابها في المجلس التشريعي            
االجندة التي تنفذها فتح في الضفة بعيدة كل البعد عن اكاذيب البعض بأنها تسعى لحوار ووحدة وانهـاء                  

 .'لالنقسام
  6/11/2009القدس العربي، 

  
  في حماس ترحب بموقف سوريا والكويت تجاه الالجئين الفلسطينيين " شؤون الالجئين" .19

ين في حركة حماس بموقف الرئيس السوري بشار األسد الداعم لقضية           رحَّبت دائرة شؤون الالجئ    :غزة
الالجئين الفلسطينيين الذي أكد خالله أن سوريا ال ترفض استقبال الفلسطينيين الموجودين على الحـدود               

  .بين سوريا والعراق
ـ             : "وقال رئيس الدائرة حسام أحمد     ضية إن هذا الموقف يعبر عن أصالة الـشعب الـسوري الـداعم للق

مشيراً إلى أن سوريا فتحت أبوابها أمام الالجئين منذ أن ظهرت المشكلة على الحـدود مـع                , "الفلسطينية
  .العراق

إن ترحيل الفلسطينيين إلى مناطق تبعد عن حدود فلسطين ال ينسجم           : "وأضاف أحمد في تصريح صحفي    
لى منـاطق نائيـة مثـل البرازيـل         إطالقاً مع رغبات الالجئين الفلسطينيين الذين أكرهوا على الهجرة إ         

  ".وغيرها من الدول
رحب أحمد بموقف السكرتير األول للوفد الكويتي الدائم لدى األمـم المتحـدة نـايف               , في سياق متصل  

ـ     , العتيبي بهدف اإلبقاء عليها إلى حين تطبيق الالجئين الفلسطينيين        " األنروا"الذي أكد على دعم الكويت ل
رهم التي شردوا منها ومنحهم التعويضات الالزمة لما لحقهم من أضرار ماديـة             لحقهم في العودة إلى ديا    

 .ومعنوية فادحة خالل العقود الماضية
  6/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
 عباس يظل مرشح الحركة الوحيد للرئاسة: فتح .20

حها جددت حركة فتح التي يتزعمها أبو مازن، القول إن أبو مازن يظل مرش:  علي الصالح- رام اهللا
الوحيد للرئاسة، وهذا قرار اتخذته اللجنة المركزية للحركة باإلجماع، حسب ما قاله عزام األحمد عضو 

إن األخ الرئيس أبو مازن "وقالت الحركة في بيان مكتوب صدر بعد الخطاب ". الشرق األوسط"اللجنة لـ
 الستكمال مشروعنا الوطني بإقامة هو القادر الوحيد على العبور بشعبنا في هذه المرحلة بثوابتنا الوطنية

وجددت المركزية وقوف الحركة بكل أطرها التنظيمية خلف أبو ". الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
 ".وتلتف من حوله بقوة خاصة في هذه المرحلة المفصلية"مازن 

 6/11/2009الشرق األوسط، 
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  م المتحدة تصريح مندوب السلطة في األمالفصائل الفلسطينية تستنكر  .21
استنكرت فصائل فلسطينية تصريح مندوب فلسطين فـي األمـم المتحـدة ريـاض         :هدى بارود  - غزة

، معتبـرين أنهـا ال تمثـل        )"إسرائيل(تنفيذ انتهاكات بحق    "منصور، التي اتهم فيها جهات فلسطينية بـ        
  .توجهات الشعب الفلسطيني

نحن في الجهـاد اإلسـالمي نـستنكر        : " قائال واستنكر القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب التصريح،       
ووصف ". ونستهجن مثل هذه التصريحات التي ال تعبر عن آالم وعذابات شعبنا الفلسطيني على اإلطالق             

كيف للفلسطيني الضحية والمعتدى عليـه      "متسائالً  ": مثيرة للضحك والسخرية  " حبيب أقوال منصور بأنها   
  ".تهجم على المعتدي؟والمذبوح من الوريد إلى الوريد أن ي

الممالئ لالحتالل والـذي    "إسماعيل رضوان رفض حركته  للتصريح       " حماس"من جهته، أكد القيادي في      
وقال في حديثه مع    ". وتحريضه على الشعب الفلسطيني   ) إسرائيل(يعبر عن اصطفاف مندوب السلطة مع       

إنه يكشف الصورة   "، مضيفاً   "مقاومةهذا الموقف خيانة لتضحيات الشعب الفلسطيني وطعنة لل       ": "فلسطين"
الحقيقية التي تحرض على الشعب الفلسطيني رغم تجريم غولدستون االحتالل بشكل واضح، في الوقـت               

  ".الذي أدان فيه المقاومة بشئ يسير وعام
ـ    الموقف يمثل تحالفاً مع االحتالل الصهيوني ووقوفاً فـي         : "، قائالً "الجبان"ووصف رضوان التصريح ب

  ".وهو موقف جبان أصرت عليه سلطة المقاطعة بعد فضيحتها بتأجيل تقرير غولدستونصفه، 
فريـق رام اهللا ومـن      "وفي السياق ذاته تبرأ األمين العام لحركة األحرار خالد أبو هالل التصريح مـن               

ـ   "يمثلهم في المحافل الدولية    لـدماء  هذا تصريح وقح يتنكر     : "وقال أبو هالل  ". الوقح"، واصفاً التصريح ب
  ".الشهداء الفلسطينيين وهو صادر عن جهة ال تمثل الشعب الفلسطيني

ومن جهة أخرى رفض عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية صالح أبو ناصر التعقيـب علـى                 
ال : "واستدرك قـائالً  ". لم أسمع بالتصريح حتى أعقب عليه وأوضح موقف حزبي منه         : "التصريح، قائال 

لمبدأ منع أي تصرف فلسطيني تجاه االحتالل، فالمقاومة مشروعة وال تعتبـر انتهاكـاً              يمكن من حيث ا   
قبل اعتراف العدو بحقوقنا ال شئ محرم في الممارسة ضـده، فهـي             : "، وتابع "للعدو الذي يحتل أرضنا   

  ".واجبة بكل الوسائل المتاحة، وحقنا فيها مصان إلى أن يخرج االحتالل من أرضنا بالكامل
، رفض عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الدكتور رباح مهنا التصريح، مشيراً إلى أنه ال               من جهته 

ـ   . يمثل مواقف جبهته   المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، لحمايتـه       ": "فلسطين"وقال في تصريح ل
والحفاظ عليها هو خيار الجبهة الشعبية، وبدون المقاومة سـتحدث تغيـرات جوهريـة فـي القـضية                  

 ".محاولة تبرئة االحتالل من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني"، واصفا التصريح بـ"الفلسطينية
  6/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  خطاب عباس غامض وغير مقنع واأليام ستكشف حقيقة قراره عدم خوض االنتخابات: نزال .22

يته محمود عبـاس    قال القيادي في حركة حماس محمد نزال إن خطاب رئيس السلطة المنتهية وال            : غزة
كان خطابا غامضا، وليس مطمئنًا، وغير مقنع، مؤكدا أن األيام ستكشف حقيقة قـراره عـدم خـوض                  

  .االنتخابات
ليست المرة األولى التي يهدد فيهـا       ): "11-5(اليوم الخميس   " القدس"وأضاف نزال في تصريحٍ لفضائية      

  ".قالة، ودائما ما يطرحها كنوع من التهديدعباس باالستقالة؛ فقد هدَّد قبل خمس سنوات باالست
إن إستراتيجية عباس هي التي أوصـلتنا       : "، ردَّ قائالً  "حماس"وحول ما ساقه عباس من اتهامات لحركة        

  ".إلى طريق مسدود وأفشلت كل الطرق للوصول إلى المصالحة، رغم أننا ال نزال نسعى إلى تحقيقها
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، أكد نزال أن عباس هو من طلـب    "تقرير غولدستون "عندما أجَّل   وحول قول عباس إنه رأيه كان صائبا        
بعـد تعرضـه    " مجلس حقوق اإلنسان  "من مندوبه سحب التقرير، ولكنه اضطر إلى إعادة عرضه على           

 .للضغط الشديد وقيام الدنيا كلها عليه
  5/11/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   وايران"تقرير غولدستون" لشن حملة دولية ضد "األسلحة اإليرانية" تستغل سفينة "إسرائيل" .23

للقيام بحملة إعالمية " األسلحة اإليرانية"سارعت إسرائيل إلى التسلح بسفينة :  أسعد تلحمي–الناصرة 
مقابل اعتبار " إدانة دعم ايران اإلرهاب"من خالل حض العالم على " تقرير غولدستون"دولية ضد 

  . الحرب على غزة دفاعاً عن النفسممارسات الجيش اإلسرائيلي خالل 
وأشارت تقارير صحافية إلى أن إسرائيل ابتغت من اعتراض السفينة اإليرانية إحباط الحوار بين الغرب 

  . وايران من خالل االدعاء بأن ايران تخادع المجتمع الدولي
قوله إنه سيكرس زيارته ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو أمس 

". لنظهر أمام أصدقائنا في العالم عبثية تقرير غولدستون"الوشيكة للواليات المتحدة التي تبدأ األحد المقبل 
من جهة ايران ترسل أسلحة لمنظمات إرهابية لتقتل ... احتجاز السفينة يجسد عبثية كبيرة"وأضاف ان 

وأضاف أن ". ر غولدستون أصابع اتهام إلى إسرائيلمدنيين إسرائيليين، ومن جهة أخرى يوجه تقري
يقدم إثباتاً قاطع الوضوح لمن لم يقتنع بعد بأن ايران تواصل دعم اإلرهاب "اعتراض سفينة األسلحة 

  ".بهدف قتل إسرائيليين
جريمة حرب تستوجب قيام األمم المتحدة "وفي وقت الحق امس، وصف نتانياهو السفينة االيرانية بـ 

  ". ق والتنديد بها وعقد جلسة طارئة لبحث الموضوعبالتحقي
  6/11/2009الحياة، 

  
  ليبرمان يتهم الكويت بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية بحق الفلسطينيين بعد حرب الخليج األولى .24

هجوما غير مسبوق على وزير الخارجية االسرائيلية ليبرمان شن :  يو بي آي،السالم  غادة عبد-كونا 
  . اياها بارتكاب جرائم ضد االنسانية بحق الفلسطينيين بعد حرب الخليج األولىالكويت، متهما

االلكتروني االسرائيلي أمس ان تقرير " يديعوت أحرونوت"وقال ليبرمان في مقابلة أجراها معه موقع 
دول ال يستأثر بانتباه الرأي العام في أوروبا والواليات المتحدة ومن الواضح أن لدى هذه ال"غولدستون 

  ".والمنظومة الدولية مشاكل معقدة أكثر مثل أفغانستان وباكستان والعراق وكوريا الشمالية
ينبغي أن يفهم أنه يوجد نفاق بالغ لم نر مثله مطلقا، اذ ان ما فعله الكويتيون بالفلسطينيين : "واضاف 

 وعلى الكويتيين أن الذين كانوا لديها هو أمر باالمكان وصفه بجريمة حرب وجريمة ضد االنسانية،
 بسبب 1990، بعد حرب الخليج األولى في العام "ينظروا في انسانيتهم وكيف تعاملوا مع الفلسطينيين

رفض الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات التحالف الدولي ضد نظام صدام حسين الذي احتل الكويت 
   .في ذلك الوقت، قبل أن يجبر على االنسحاب منها

  6/11/2009ويت، الراي، الك
 

  صف تقرير غولدستون بأنه أحادي الجانب ووليد الكراهيةت "إسرائيل" .25
تقرير غولدستون  قالت غبراييال شاليف، مندوبة إسرائيل في األمم المتحدة، إن: )CNN (-األمم المتحدة

 أن التقرير المعروض"طرح على الجمعية العامة من خالل مناورات سياسية غير موضوعية، مضيفة 
مسيسة "وأن اللجنة التي أعدته "  الجانب-أحادي"واصفة التقرير بأنه " عليكم وليد الكراهية وابن للخطيئة
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وأوضحت إسرائيل، التي زعمت أن التقرير أظهر تحيزاً لصالح حركة  ."ذات استنتاجات محددة سلفاً
  .ونحماس، أنها ستتابع التحقيقات الداخلية التي سيقوم بها مسؤولون إسرائيلي

إن إسرائيل ملتزمة بالعمل وفقاً للقانون الدولي، كما أن قوانين وقواعد النزاع المسلح هي : "وقالت شاليف
  ."جزء من التدريبات التي يخضع لها أي جندي إلسرائيلي

  6/11/2009. أن.أن.سي
  

  "اإلرهابية"الموساد يصدر قائمة بالمنظمات ": معاريف" .26
أعلنت اليوم رسـمياً القائمـة التـى وضـعتها          " اإلسرائيلية"كومة  ذكرت مصادر صحافية عبرية أن الح     

فـى العـالم،    " اإلرهابية"أجهزتها المخابراتية، وعلى رأسها الموساد الصهيوني، وتضم أخطر المنظمات          
  .ومن بينها منظمات إسالمية

للمرة " رائيلإس"وأشارت صحيفة معاريف العبرية على موقعها االلكتروني إلى أن القائمة التى تصدرها              
مسلحة فى جميع أنحاء العالم، وتضم القائمة إلى جانـب ذلـك            " إرهابية" منظمة   50األولى تضم أخطر    

أسماء البنوك، والمؤسسات الخيرية فى الدول المختلفة، بداية من الشيشان، ومروراً باندونيسيا والعراق،             
  . ونهاية بالواليات المتحدة األمريكية

  5/11/2009مفكرة اإلسالم، 
 

  القبض على إسرائيليين يتاجران باألعضاء البشرية .27
 لألعـضاء  اثنين لقيامهما بتنظيم عمليات تهريب       إسرائيليينألقي القبض على    :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

ويشتبه ان الرجلين اجريا اتصاالت مع اشخاص يبيعون االعضاء للمرضـى            .كما اعلنت الشرطة امس   
ت زرع كما نظما عمليات في الخارج وفقا للشرطة ، التي اوضـحت ان              الذين ينتظرون الخضوع لعمليا   

  .المتهمين نشرا اعالنات في الصحف لحث الناس على بيع اعضائهم
ف الدوالرات لكل حالة ، حيـث يحـصل الـشاري علـى             االمر يتعلق بمئات اال   "واضافت الشرطة ان    

وقدرت عدد العمليات التـي     ". عشرات االالف والباقي يذهب للوسطاء ولتغطية مصاريف العالج الطبي        
كما اوقف شخصان اخران في اطار       .نفذها المتهمان بعشر عمليات وخاصة في الصين واميركا الجنوبية        

  . يع احدى كليتيهما كما اوضح متحدث باسم الشرطةهذه القضية لالشتباه في انهما حاوال ب
  6/11/2009الدستور، 

  
   في جرائمها بغزة"إسرائيل"ال مصداقية لتحقيق : "بيتسيلم" .28

شككت منظمة بيتسيلم الحقوقية اإلسرائيلية التي تعنى بحقوق الفلسطينيين في : برهوم جرايسي-الناصرة
مس، بمصداقية التحقيقات التي يجريها جيش االحتالل المناطق المحتلة، في تقرير لها صدر أول من أ

اإلسرائيلي مع بعض الجنود في قضايا متفرقة وقعت خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة في مطلع العام 
الحالي، مؤكدة أن من يحقق هو نفسه متورط، كما ان التحقيقات ال تتعلق بمجمل السياسة التي قادت 

  .األسلحة المحرمة دولياالحرب وأصدرت أوامر استعمال 
قد أصدرت أمس األربعاء، تقريرا قالت فيه إنه حسب معلومات نجحت في جمعها، فإن " بيتسيلم"وكانت 

 حادث قتل فلسطينيين خالل 21جيش االحتالل يجري في هذه المرحلة تحقيقات مع جنود احتالل في 
رة، وبعدم جدية واضحة، وسط تكتم الحرب على قطاع غزة، إال أن هذه التحقيقات تجري بمماطلة كبي

  .كبير
وأضافت المنظمة ذاتها إن التجربة علمت أن وحدة التحقيق الخاصة مع الجنود في جيش االحتالل ليست 
جدية وتعمل بإهمال كبير، وكما يبدو فإن هذه التحقيقات جاءت على خلفية وقائع وقعت هناك معروفة 
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جمعتها منظمات حقوقية منها بيتسيلم وجمعية الميزان ومنظمة  جريمة قتل 13للجمهور العام، ومن بينها 
  .هيومان رايتس ووتش

وقالت بيتسيلم، إن جيش االحتالل يرفض التعاون مع المنظمة واطالعها على القضايا التي يجري 
، التحقيق حولها، إال أنه من خالل االتصاالت التي أجراها الجيش مع المنظمات الحقوقية المذكورة، يتبين

التحقيقات تجرى حول قتل عائالت بأكملها، او قتل أفراد رفعوا األعالم البيضاء، ومن بينهم أطفال في 
  .جيل مبكر، واستخدام رجل وفتى كذروع بشرية وغيرها

  6/11/2009الغد، األردن، 
 

  منفذي العمليات االستشهاديةقانون إسرائيلي جديد يعاقب  .29
 مشروع قانون جديد، يعاقب المنتحرين 20ئبا ومعارضة  نا40أقر الكنيست بأكثرية : تل أبيب

الفلسطينيين من دون محاكمة، وذلك بمصادرة البيوت التي عاشوا فيها والممتلكات المسجلة على 
  . أسمائهم

وقال النائب . وتصدى النواب العرب، ونواب بحزب العمل، ونواب حزب ميرتس اليساري، لهذا القانون
ويساهم في نشر . ويجعلها مطاردة لألموات. ويلحق ضررا بإسرائيل. انون عبثيحايم أورون، إن هذا الق

واتهمه نواب اليمين بالدفاع عن اإلرهابيين وتأييد تقرير . العداء والكراهية بين الفلسطينيين وإسرائيل
 . غولدستون

6/11/2009الشرق األوسط،   
  

  تصل إلى قطاع غزة اليوم" أميال من االبتسامات"قافلة  .30
التي من المقرر ان " أميال من االبتسامات"أكد عصام يوسف منسق قافلة  : محمد أبوعيطة- قاهرةلا

 حافلة ركاب وإسعاف للمعاقين وكميات 102و متضامنا أوروبيا 60 وتضم تصل الى قطاع غزة اليوم
نقوم بتوزيعها س": من األدوية واألجهزة الطبية لطلبة المدارس تبلغ قيمتها نحو مليون دوالر أمريكيالتي

عانينا الكثير "، وأضاف يوسف " مدرسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بغزة االونروا100على 
 يوما بين البحر والبر منذ انطالقها من ميناء هامبورج األلماني في التاسع 38طوال هذه الرحلة وقضينا 

 واالنتظار، إيمانا بدورنا كمسلمين أيلول الماضي، وتكبدنا مشقة طول السفر/والعشرين من سبتمبر
وعرب تجاه أشقائنا في غزة بعد أن آلمنا جرحهم وبلغتنا استغاثتهم وحاجتهم إلى المساعدة بالدواء قبل 

  ".كل شيء
6/11/2009الخليج،   

  
   الشهر الماضي فلسطينيين 307االحتالل اعتقل : تقرير .31

 307 الشهري أن قوات االحـتالل اعتقلـت         ذكرت مؤسسة التجمع للحق الفلسطيني، في تقريرها      : غزة
 أسـيرة تـم تحريـرهن     20 شخصا، من بينهم     23مواطنين خالل الشهر الماضي، بينما تم اإلفراج عن         

ورصد التقرير االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األسرى الـذين         .لتبادل األسرى " شريط شاليط "ضمن صفقة   
 أبسط حقوقهم اإلنسانية، فيما تمـارس سـلطات         يعانون من ظروف معيشية ونفسية قاسية ويحرمون من       

االحتالل ضدهم أبشع أنواع التعذيب، وتحرمهم من زيارات ذويهم، مع مواصلة جيش االحتالل مداهمـة               
  . منازل المواطنين في الضفة الغربية بشكل يومي، واعتقال عدد منهم دون وجود لوائح اتهام

 أسـير   500 منهم  من قطاع غزة، و      800 أسير،   8200وبلغ عدد المعتقلين في سجون االحتالل حوالي        
كما يصل التعداد الكلي لألسرى من      . ، والباقون من الضفة المحتلة    48من القدس واألراضي المحتلة عام      
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 أسيرة من النساء، فيما ال زالت سلطات االحتالل تعتقـل حتـى             33 أسير، فضال عن     400األطفال إلى   
  .ي، ووزيرين سابقين نائبا في المجلس التشريع25اآلن 

6/11/2009صحيفة فلسطين،   
  

 حملة هدم واسعة لمنازل الفلسطينيين في النقب .32
نفذت جرافات االحتالل صباح أمس حملة هدم واسعة النطاق للبيوت :  حامد اغبارية- القدس المحتلة

، وذلك ليةاإلسرائيالعربية في النقب المحتل، تحت حراسة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة 
 .بحجة البناء غير المرخص

كما هدمت بيتا تبلغ ا لعائلة فلسطينية، واقتحمت قرية خربة الوطن الواقعة شرقي قرية السيد وهدمت بيت
، وهدمت بيتا في قرية سعوة وآخر في قرية كسيفة كما هدمت محال تجاريا  متر مربع100مساحته نحو 

  شرقي بلدة حوة 
6/11/2009السبيل، األردن،   

  
  سلطات االحتالل تعتزم هدم ثالثة منازل في نابلس  .33

سلمت سلطات االحتالل ثالثة مواطنين من منطقة الضاحية العليا بنابلس إخطارات  : محمد عواد- نابلس
  . منزال20بهدم منازلهم، ليرتفع العدد الكلي للمنازل المنذرة بالهدم في نابلس إلى 

دم للمواطن حازم ناظم كاظم عنتر، وعبد القادر أحمد هاشم، ومجدى وتعود المنازل الثالثة المهددة باله
حيث تأتي مساعي االحتالل لهدم منازل المواطنين بالضاحية في إطار التوسع . شكري خليل عاصي

  .القريبة من المنطقة" براخا"االستيطاني لمستوطنة 
6/11/2009صحيفة فلسطين،   

 
   إسرائيليصالح بتهمة ضرب شرطي رائد  الشيخ إدانة .34

 الشيخ رائد صالح زعـيم الحركـة        أمس في القدس    إسرائيليةدانت محكمة   ): ا ف ب  ( –القدس المحتلة   
  .اإلسرائيلية بتهمة مهاجمة احد افراد الشرطة إسرائيل في اإلسالمية

 الـشيخ   أدانـت  اإلسرائيليةان محكمة الصلح    " الشيخ كمال الخطيب     اإلسالميةوقال نائب رئيس الحركة     
 أن وأوضـح ". 2007بتهمة ضرب رجل شرطة على خلفية حفريات باب المغاربة فـي شـباط              صالح  

 عندما استفزهم رجال الشرطة واعتـدوا علـيهم ،          األخوةالشيخ صالح كان معتصما هناك مع عدد من         "
 يومـا قبـل     45سنستأنف القرار وهنـاك     "وقال الشيخ كمال    ". وبعدها اتهموا هم باالعتداء على الشرطة     

  ".بالحكمالنطق 
   6/11/2009الدستور، 

  
  استمرار معاناة الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية: لبنان .35

قضية الفلسطينيين « بيانا امس، اعتبرت فيه أن " راصد-الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان "أصدرت 
زال أصحاب فاقدي األوراق الثبوتية في لبنان ما زالت تحت بؤرة الضوء من حيث المزايدات، وما 

العالقة يدفعون الثمن أمام تعنت بعض المسؤولين المعنيين الذين لم يلتزموا بوعودهم وواجباتهم تجاه هذه 
  . »الفئة من الالجئين المهمشة ألبسط حقوقها وهو االعتراف بشخصيتهم القانونية وحرية التنقل

:  الجمعية األخير تحت عنوانمن يحرض في المخيمات على تضليل بيان«ولفتت الجمعية إلى أن هناك 
ليست أول من «واعتبرت الجمعية أنها . »إعالن إلى االخوة الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية في لبنان

على » راصد«أطلق الشرارة األولى لهذه القضية، لكنها ليست حكراً على أحد، ومن هذا المنطلق تعمل 
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ة لألمن العام اللبناني واللواء وفيق جزيني بالتدخل لوضع وناشدت المديرية العام. »تسليط الضوء عليها
آلية تساهم بحل جذري لهذه القضية، وإصداره والسفارة الفلسطينية توضيحاً من المديرية العامة عن 

 .  سبب عرقلة القضية وتسوية أوضاع فاقدي األوراق بشكل قانوني وعملي
6/11/2009السفير،   

  
  اً في الضفة  فلسطيني16عتقل  ياالحتالل .36

  .  من مختلف مواقع الضفة الغربيةفلسطينيا 16 أمساعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي : رام اهللا
6/11/2009المستقبل،   

  
 تحسين أوضاعهمل  في غزة والضفة"االونروا "اعتصام لمدرسي .37

، ورئيس أكد سهيل الهندي المسؤول اإلعالمي للجنة المشتركة في قطاع غزة والضفة الغربية: غزة
 اعتصموا اليوم الخميس داخل  االونروا من موظفي وكالة16000اتحاد المعلمين في غزة أن هناك 

مشيراً إلى أن هذه االعتصامات تأتي , مدارس الوكالة في جميع مناطق قطاع غزة والضفة الغربية
  .موظفو الوكالةللمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين المالية والنظر إلى الوضع المادي الذي يعانيه 

5/11/2009قدس برس،   
  

  تجميل لصورتها محكمة لألطفال "إسرائيل"إنشاء : فروانة .38
قال باحث فلسطيني متخصص في قضايا األسرى في سجون االحتالل، أمس، إن خطوة : )أ ب د(
ل وقا. بإنشاء محاكم خاصة لألطفال خطوة شكلية لتجميل صورتها أمام الرأي العام العالمي" إسرائيل"

من تشكيل وافتتاح هكذا محكمة أن تظهر " إسرائيل"الناصر فروانة، في تقرير له، إن هدف  الباحث عبد
لن تغير جوهر ومضمون وآلية " إسرائيل"وكأنها دولة ديمقراطية تحترم حقوق اإلنسان، مؤكداً أن 

  . وغير المستقلغير النزيه" اإلسرائيلي"التعامل مع، وبالتالي ال تعتبر نقلة نوعية في القضاء 
6/11/2009الخليج،   

  
  "إدارة المخيمات الفلسطينية"ورشة عمل في الجامعة األمريكية في بيروت بعنوان  .39

الحكم واإلدارة في المخيمات "شهدت الجامعة األميركية في بيروت على مدى يومين، ورشة عمل بعنوان 
 .سة العامة والشؤون الدولية، نظمها معهد عصام فارس للسيا"الفلسطينية في المشرق العربي

يحمل العنوان نفسه، إلى جانب مناقشة هذه النتائج ) 2008(وتهدف الورشة إلى نشر نتائج مشروع بحثي 
مع مختلف الجهات المعنية بإدارة المخيمات، واقتراح توصيات وخطط عمل، علماً بأن البحث أشرف 

، ساري حنفي، في محاولة "األميركية"الجتماع في  وأستاذ علم ا"المعهد"عليه مدير برنامج المخيمات في 
 العالقة بين السلطة والسيادة والمكان في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في كل من لبنان، الستكشاف

وذلك من خالل دراسة آلية الحكم داخل هذه المخيمات، . سوريا، األردن، الضفة الغربية وقطاع غزة
الفلسطينية، والفصائل   رأسها السلطات المضيفة، ومنظمة التحريرالتي تساهم فيها جهات عدة، وعلى

 ."األونروا"واللجان الشعبية، ووكالة 
6/11/2009الوطن، قطر،   

 
  خبراء فلسطينيون يطلقون محرك بحث على شبكة االنترنت من خالل الموبايل .40

عربية على شبكة االنترنت، أطلق مجموعة من خبراء التقنية الفلسطينيين محرك بحث إلكترونياً باللغة ال
  ".شبيك لبيك"عبر الهاتف المحمول، هو األول من نوعه في المنطقة العربية، أطلقوا عليه اسم 
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الثالثاء الماضي، دليالً واسعاً من المعلومات " التقنيات الحديثة"يضم الموقع الجديد، الذي أطلقته شركة 
ول الوصول إليها بسهولة، إلى جانب خدمات تجارية والخدمات الترفيهية، يمكن لمستخدمي الهاتف المحم
  .كإعالنات مجانية، وخدمات التسويق عبر االنترنت

الفلسطينية " صفا"في تصريحات نقلتها وكالة  "شبيك لبيك"كما أشار راسم مشتهي مدير الشركة إلى أن 
ات، يتم التحكم به من يعد أول مجتمع عربي على اإلنترنت لمشاركة المعلوم" شبيك لبيك"لألنباء، أن 

يوفر مثالً مشاركة النكت واألمثال، ورسائل "خالل الموبايل بنظام الرسائل القصيرة، مشيراً إلى أنه 
  ".المناسبات بينك وبين أصحابك بكل بساطة

6/11/2009الخليج،   
  

  "إسرائيل"تحقق مع بعض أعضائها حول ختم جوازاتهم من " نقابة المهندسين األردنيين" .41
 عيسى حمدان أن اللجنة  في األردنأعلن رئيس لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين: محيسنمحمد 

ستحقق بشأن ما تم تداوله عن ختم سلطات االحتالل اإلسرائيلي على جوازات سفر أعضاء وفد هيئة 
 .المكاتب الهندسية الذي شارك أمس في المؤتمر الهندسي الفلسطيني في مدينة رام اهللا

ل حمدان إن اللجنة وفي حال تحققت من وجود أختام للسلطات اإلسرائيلية على جوزات سفر وقا
المهندسين الذين شاركوا في المؤتمر ستحولهم إلى مجلس تاديبي لمخالفتهم قرارات الهيئات العامة لنقابة 

  . بخصوص التطبيع مع الكيان الصهيوني1994المهندسين عام 
6/11/2009السبيل، األردن،   

  
 في عمان تنديدا باالعتداءات على األقصىاعتصام  .42

في عمان اعتصاما، وذلك احتجاجا على  أمس حزب جبهة العمل اإلسالمي،أقام: وائل البتيري
  .االعتداءات التي يشهدها المسجد األقصى

6/11/2009السبيل، األردن،   
  

  مصادر فرنسية تتحدث عن حرب إسرائيلية على لبنان خالل الربيع المقبل .43
ن اإلسرائيليين الذين ادركـوا ان      أ" الدستور"مصادر نيابية فرنسية التقتها     أفادت  :  نضال حمادة  -باريس  

الواليات المتحدة غير مستعدة على االقل في الوقت الحاضر لشن حرب جديدة في العالم ودخول مواجهة                
 توجهها ضـد البرنـامج       تدخل العالم رغما عنه في أزمة      أنعسكرية مع إيران ، فإن إسرائيل ستحاول        

  .النووي لطهران
وحسب المصادر النيابية الفرنسية فإن اجتماعا عقد الشهر الماضي في فرنسا وضم رؤساء األركان فـي                
كل من فرنسا إسرائيل وأميركا ، قدم الجانب اإلسرائيلي خالله طروحات وأفكارا حول استعداد إسرائيلي               

  . لشن هجوم على لبنان خالل الربيع المقبل
وتضيف المصادر النيابية الفرنسية ان اإلسرائيليين يبغون من وراء ذلك توريط الواليات المتحـدة فـي                
حرب تصب في مصلحة الكيان اإلسرائيلي، كما تحاول إسرائيل من خالل هذا األعمال العسكري قـص                

 المستقبل دون   جوانح إيران في كل من لبنان وغزة، ما يسهل عليها ضرب المنشآت النووية لطهران في              
  .ان تتعرض ألي قصف او تهديد من جانب حزب اهللا ، وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

   6/11/2009الدستور، 
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  "إسرائيل"تها رحزب اهللا ينفي عالقته بسفينة أسلحة صاد .44
 من على ، في بيان، أي عالقة له باألسلحة التي يدعي العدو الصهيوني انه صادرها"حزب اهللا"نفى 

  .السفينة، وأدان القرصنة اإلسرائيلية في المياه الدولية
6/11/2009الخليج،   

   
  كانت والتزال مع التجميد الكامل لالستيطانمصر : أبو الغيط .45

 سؤال حول الموقف المصري من ى عل رداً المصري، وزير الخارجية،أكد أحمد أبوالغيط: مختار شعيب
ة  أن عملية السالم تواجه صعوبات جمَّ،لي قبل بدء مفاوضات السالممسألة تجميد االستيطان اإلسرائي

 تجميد ى بأن تمتنع عن أي عمليات استيطان بمعن"إسرائيل"والجانب األمريكي عندما بدأ هذا الجهد طالب 
 أن ى منهج تجميد االستيطان وترىتزال توافق عل  أن مصر كانت والىوأشار إل. كامل لالستيطان
 ، مطلب مشروع ألن االستيطان شيء غير شرعي في نفس الوقت"إسرائيل"كي من المطلب األمري

 وأن علينا ، الحديث عما يسمي نهاية الطريقى علويتذكر الجميع أن الموقف المصري انصب دائماً
 أنه عندما تبدأ هذه ىبمعن.. ن معرفة واضحة ألين نتجه نهاية الطريق لكي نؤمى أن نركز علجميعاً

 أسس واضحة حول أين ستنتهي هذه المسألة وال نتركها ىبعد تجميد االستيطان تقوم علالمفاوضات 
 بالمناورة ولعبت بعنصر الوقت وحققت الكثير من "إسرائيل" لسنوات قامت خاللها مثلما تركت سابقاً

  .المكاسب لنفسها عن طريق أنها لم تسلم للفلسطينيين بشيء
 ى أننا نرغب في الحصول عل،كية والمبعوث األمريكي ميتشلوزيرة الخارجية األمريلقلنا ، وأضاف

ونقول إن  ..وقيل لنا ماذا تقصدون بالضمانات من الجانب األمريكي مدعومة دولياًمكتوبة ضمانات 
 وضع نقاط غير موجودة أن ى ال يسعي البعض إلىالمقصود بالضمانات وبأكبر قدر من الوضوح وحت

 أن الدولة الفلسطينية التي تتحدث عنها الواليات ىعومة دوليا تقوم علالضمانات المطلوبة أمريكيا ومد
ويتحدث عنها الرباعي الدولي والمجتمع الدولي في قرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم , المتحدة

 وعاصمتها 67وبكامل حجم األراضي التي تم احتاللها في, 1967 خطوطىالمتحدة هي دولة تقوم عل
  ..قيةالقدس الشر

 أن مصر غيرت موقفها وأنها تطالب ىوأضاف أنه لألسف قام البعض بإخراج الكالم من سياقه وادع
المفاوض الفلسطيني بأن يبدأ المفاوضات فورا بغض النظر عن أي شيء آخر وهي ترجمة خاطئة 

ل دولة  أنه سوء نية ألن البعض اساءه أن الوزيرة األمريكية تحدثت في مصر حوىوتفسير خاطيء وأر
 وهي مواقف أمريكية غير مسبوقة فعندما تقول إننا نطلب الدولة الفلسطينية 1967 حدودىفلسطينية عل
وأكد أن بدء المفاوضات تأتي إما .  والقدس في داخلها فهذا موقف تتمسك به مصر1967علي حدود

 ى أو إذا حصلنا علبالتجميد الكامل لالستيطان وهو المطلب الذي نبقي عليه ونستمر في المطالبة به
 بما فيها القدس وعندئذ تكون القضية قد 1967 خطوطىضمانات قاطعة بأن الدولة الفلسطينية تقوم عل

حسمت لمصلحة الفلسطينيين وعندها يبدأون المفاوضات والمجتمع الدولي يناصرهم من خالل قرار 
  .لمجلس األمن

  6/11/2009األهرام، 
 

  على مرور سفينة أسلحة بميناء مصري" إسرائيل"من مصر تنفي تلقي أي رسالة احتجاج  .46
، تشير فيها إلى "الذعة"رسالة إلى مصر وصفت بأنها " إسرائيل"وجهت :  محمد عبد الرازق-القاهرة 

من األسلحة بقيت على رصيف ميناء دمياط لمدة ال تقل عن سبعة أيام، من " فرانكوب"أن حمولة سفينة 
 .دون أن تكتشف نوعية حمولتها



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1604:         العدد       6/11/2009الجمعة  :التاريخ

على " إسرائيل"ي غضون ذللك، نفى مصدر دبلوماسي مصري، أن تكون القاهرة تلقت احتجاجا من ف
، وقال المصدر )شمال البلد(مرور سفينة أسلحة بميناء مصري هو ميناء دمياط، على البحر المتوسط 

 ".لم نتلق شيئا من إسرائيل في هذا الخصوص": "الشرق األوسط"المصري جازماً في اتصال مع 
  6/11/2009لشرق األوسط، ا

 
 "غولدستون"ومحاولة للتغطية على "... قرصنة دولية: "قضية سفينة األسلحة"دمشق تعتبر  .47

لسفينة " إسرائيل"اعتبر مصدر مطلع في وزارة الخارجية السورية اعتراض :  سعاد جروس-دمشق 
عملية قرصنة "ة فرانكوب إن قواتها البحرية صادرتها على متن السفين" إسرائيل"األسلحة التي قالت 

إن إسرائيل تسير ": "الشرق األوسط"وقال المصدر لـ". واضحة وانتهاكاً مفضوحاً جداً للقانون الدولي
األلمانية بما يضمه ) ديرشبيغل(وفق مخطط بدأته بالحديث عن صواريخ تطال تل أبيب، ثم بتقرير مجلة 

وربط المصدر بين هذه التلفيقات والنقاش الدائر في . "من تلفيقات، ثم جاءت االدعاءات المتعلقة بالسفينة
 .األمم المتحدة حول تقرير غولدستون

  6/11/2009الشرق األوسط، 
      

   لنا بجرائم حرب محاولة لتوجيه األنظار عن تقرير غولدستون"إسرائيل"اتهام : الكويت .48
السرائيلية بارتكاب الكويت رد مصدر في وزارة الخارجية على المزاعم ا:  وكاالت– غادة عبدالسالم

ن هذه المزاعم تندرج أجرائم ضد االنسانية بحق الفلسطينيين في مرحلة ما بعد الغزو العراقي، بتأكيده 
 الذي تحدث عن جرائم اسرائيلية ضد االنسانية "غولدستون"في اطار محاولة توجيه االنظار عن تقرير 

 ،"الراي"واعتبر المصدر في تصريح لـ .ى قطاع غزةارتكبت بحق الفلسطينيين ابان الحرب االخيرة عل
قامة دولة فلسطينية إ و"سرائيلإ"ان الموقف الكويتي الثابت تجاه القضية الفلسطينية وعدم التطبيع مع 

  .مستقلة هو سبب اضافي وراء ادعاءات وزير الخارجية االسرائيلي المتشدد أفيغدور ليبرمان
  6/11/2009الراي، الكويت، 

  
  "غولدستون"ات تطالب األمم المتحدة بتنفيذ توصيات اإلمار .49

طالبت دولة اإلمارات العربية المتحدة الجمعية العامة لألمم المتحدة، خالل اجتماعها الليلة قبل : وام
الذي أقره " غولدستون"الماضية، بضرورة األخذ بتوصيات تقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق 

 المعني بالجرائم اإلسرائيلية التي ارتكبتها في حربها 12ورته االستثنائية الـ مجلس حقوق اإلنسان في د
وأكدت ضرورة إحالة تقرير غولدستون إلى مجلس األمن الدولي التخاذ اإلجراءات . على قطاع غزة

بتحديد " إسرائيل"الالزمة بشأنه بموجب ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي، إضافة إلى مطالبة 
ليها المباشرين عن ارتكاب جرائمها ضد اإلنسانية التي ارتكبتها في حربها على القطاع لمساءلتهم مسؤو

  .تطبيقاً للعدالة الدولية وعدم إفالتهم من العقاب
  6/11/2009الخليج، 

  
  يجب أال يكون هناك انقسام حول حقوق اإلنسان: التريكي .50

 الليبي علي عبد السالم التريكي، بياناً  األربعاء،حالية،ألقى رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة للدورة ال
قال فيه إنه يجب إيضاح، رغم الحساسيات السياسية، ما إذا كانت حقوق ، تقرير لجنة غولدستونحول 

اإلنسان موضع احترام من الجميع أم ال، مشيراً إلى أنه ينبغي أال يكون هناك انقسام حول حقوق 
وأضاف الدكتور  .د في الدعوة إلى احترام تلك الحقوق في جميع أنحاء العالماإلنسان، وأن يسود االتحا

التقرير المطروح على الجمعية يوثق انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان الدولية، والقانون : "التريكي قائالً
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لمتحدة، اإلنساني الدولي، ارتكبت ضد المدنيين، ويدعو التقرير الجمعية العامة وغيرها من أجهزة األمم ا
إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تكفل سبل إنصاف الضحايا، وحماية الضعفاء ومساءلة جميع منتهكي تلك 

  ".االنتهاكات، والجمعية العامة تؤدي دورها ومسئوليتها اليوم
وأوضح أن الجمعية العامة بصدد مناقشة حقوق اإلنسان لقرابة مليونين من المدنيين، قائال إنه بدون 

  .تسنى إحراز أي تقدم في عملية السالمعدالة لن ي
  6/11/2009. أن.أن.سي

  
      تضامن برلماني إندونيسي مع األقصى   .51

أطلقت اللجنة الخاصة بفلسطين في البرلمان اإلندونيسي حملة تضامن مع : محمود العدم -جاكرتا 
يوسف للجزيرة وقال رئيس اللجنة النائب مزمل  .الشعب الفلسطيني ونصرة المسجد األقصى المبارك

 إن برنامج الحملة للفترة القادمة سيشمل عدة أنشطة أبرزها فعاليات تدعو لوقف االعتداءات ،نت
وذكر أن اللجنة تسعى لتشكيل  .وأخرى للتضامن مع النواب األسرى, اإلسرائيلية على المسجد األقصى

التنسيق مع نواب دوليين لتنظيم  إضافة إلى ،تحالف برلماني إندونيسي فلسطيني لتنسيق الجهود المشتركة
  .رحلة بحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة

األقصى في منظور القانون الدولي "وقد دعت اللجنة خالل الحفل الذي أقيم بمقر البرلمان تحت عنوان 
 في المحافل الدولية لنصرة الشعب ،وهي أكبر الدول اإلسالمية، إلى تفعيل دور إندونيسيا" لحقوق اإلنسان

  .لفلسطيني وحماية المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية من االنتهاكات اإلسرائيلية المتصاعدةا
 من عضوية اتحاد "إسرائيل" وطالب المتحدثون بدور أكبر للبرلمان اإلندونيسي للضغط من أجل طرد 

  .ني حيث ال تزال تعتقل العشرات من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطي،البرلمانيين الدوليين
وأيدت اللجنة ما ورد في تقرير غولدستون حول جرائم الحرب التي ارتكبها جيش االحتالل اإلسرائيلي 

  .ودعت إلى رفعه لمجلس األمن الدولي لمعاقبة المسؤولين, خالل الحرب األخيرة على غزة
 ،"إسرائيل"ـة لمن جانبه دعا النائب السابق والناشط السياسي جوكو سوسيلو إلى تفعيل المقاطعة التجاري

 عبر سفارتها في سنغافورة إلى إندونيسيا "إسرائيل" مليون دوالر هو حجم صادرات 200مشيرا إلى أن 
خصوصا مع ورود أنباء  ""إسرائيل"وحذر سوسيلو من فتح باب التعاون العسكري مع  .العام الماضي

  ".يسيينعن صفقات أسلحة دفاعية من إسرائيل يكتنفها الغموض عبر وسطاء إندون
 5/11/2009نت، .الجزيرة

  
  مواقف بعض الحكومات العربية لم تكن جيـدة خـالل حربـي لبـنان وغـزة : خامنئي .52

أشاد مرشد الجمهورية اإليرانية آية اهللا السيد علي خامنئي، خالل لقائه أمير قطر الشيخ حمد : رويترز
 األخيرتين على لبنان وقطاع "إسرائيل"مس، بمواقف الدوحة خالل حربي أبن خليفة آل ثاني في طهران 

 ضد الدول "األعداء" الذي يتبعه "للتكتيك الخاص" دول المنطقة الى التعاون والتصدي غزة، داعياً
في قضيتي لبنان وغزة، کان المتوقع من الحكومات العربية، ومن منطلق "وأضاف انه . اإلسالمية

ن وغزة عن الحق، أن تقف الى جانبهم، ولكن لألسف اإلسالم والعروبة، ودفاع الشباب المؤمن في لبنا
 . "فإن بعض هذه الحكومات لم تكن لها مواقف جيدة

 6/11/2009السفير، 
  

  وباب مجلس األمن يبقى موصداً" .. تقرير غولدستون"الجمعية العامة تعتمد  .53
 دولة، 18ل معارضة   صوتاً في مقاب   114اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة امس، بأغلبية          :نيويورك

 دولة غالبيتها من الدول األوروبية، عن التصويت، قراراً يعلـن           44من بينها الواليات المتحدة، وامتناع      
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 "سرائيلإ" بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها       توصيات تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون     » تأييد«
  .في عدوانها األخير على قطاع غزة

 انتقدته البعثتان األمركية واإلسرائيلية من األمين العام إحالة تقرير غولدستون الـى             ويطلب القرار الذي  
مجلس األمن الدولي، ويدعو الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني إلى إجراء تحقيقات مستقلة ذات مـصداقية              

ان كي مـون،    كما يطلب القرار من األمين العام لالمم المتحدة ب        . في االنتهاكات التي أوردها غولدستون    
تقديم تقرير إلى الجمعية العامة خالل ثالثة اشهر حول التقدم الذي تحقق في تنفيذه، والنظر فـي إحالـة                   
الملف إلى أجهزة أخرى في األمم المتحدة، بما في ذلك مجلس األمن، التخاذ إجراءات أخرى في حالـة                  

  . عدم االستجابة للقرار
 األغلبية، فإن باب مجلس األمن يبقى موصداً أمام فرص تـداول            ورغم تأييد الجمعية العامة للقرار بهذه     

التقرير أو اتخاذ قرارات بشأنه في ضوء معارضة الواليات المتحدة لتلك الخطوة، وكـذلك تحفـظ دول                 
  . عديدة على مناقشة مجلس األمن لقضايا تتصل بحقوق اإلنسان، ومن بينها روسيا والصين

6/11/2009السفير،   
  

       ع إلى مواصلة العمل مع عباس  واشنطن تتطل .54
قال المتحدث باسم البيت األبيض األميركي روبرت غيبس إن واشنطن تتطلع الـى مواصـلة               : رويترز

العمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بغض النظر عن إعالنه رغبته عـدم الترشـح النتخابـات                 
كية هيالري كلينتون إنها تتطلـع للعمـل مـع          وقالت وزيرة الخارجية األمير   . الرئاسة الفلسطينية المقبلة  

أكد التزامه الشخصي بعمل ما بوسعه لتحقيـق حـل   "وأضافت أنه ". بأي صفة جديدة "الرئيس الفلسطيني   
  ".الدولتين للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، وأتطلع للعمل مع الرئيس عباس بأي صفة جديدة
6/11/2009نت، .الجزيرة  

  
      "  غولدستون" تقرير يدعو الى رفضي الكونغرس اليهودي العالم .55

دعا الكونغرس اليهودي العالمي األمم المتحدة إلى رفض تقرير غولدستون الخاص بالعـدوان              : وكاالت
اإلسرائيلي على قطاع غزة، وراسل الكونغرس اليهودي، وهو منظمة دولية مقرها نيويـورك، ممثلـي               

صويت ضد إصدار قرار بإحالة تقريـر بعثـة تقـصي           الدول األعضاء في األمم المتحدة لحثهم على الت       
  . الحقائق إلى مجلس األمن

نحثكم علـى   "وجاء في خطاب وقعه رئيس الكونغرس اليهودي رونالد الودر وأمينه العام مايكل شنايدر،              
وأن تصوتوا ضد إحالة هذا التقرير المعيـب بـشدة إلـى            ) للتقرير(أن تدرسوا بعناية المحتوى الخطير      

إسـرائيل والـدول    "واعتبر الخطاب أن رفض التقرير سيكون رسالة مهمة مفادهـا أن             ".منمجلس األ 
  ".األخرى في العالم لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد اإلرهابيين

5/11/2009نت، .الجزيرة  
  

  االتحاد األوروبي يدرس خطة لتحرك دبلوماسي في الشرق األوسط .56
إن المواقف التي أعلنتها وزيرة الخارجيـة       ": "الخليج"ربية ل    قالت مصادر دبلوماسية أوروبية غ     :دمشق

األمريكية هيالري كلينتون بشأن االستيطان شكلت صدمة للدوائر الدبلوماسية في دول االتحاد األوروبي،             
  .باعتبارها تشكل تراجعاً كبيراً ستكون له نتائج سلبية جداً على الجهود المبذولة على صعيد التسوية

في الضفة الغربية والقدس غير     " اإلسرائيلي"ناك موقف أوروبي موحد يعتبر أن االستيطان        ه: "وأضافت
شرعي ويشكل أكبر عقبة في وجه السالم وبالتالي البد ممن وقفه كشرط إلنجاح أي عمليـة تفاوضـية،                  

  ".وهذا على ما يبدو أصبح نقطة خالفية بين الواليات المتحدة ودول االتحاد األوربي
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إن دول االتحاد األوروبي تتدارس خطة لتحرك دبلوماسي فاعل على نحـو مختلـف              : "القولواختتمت ب 
وأكثر ديناميكية من كل التحركات السابقة، بحيث يتم تظهير المواقف األوروبية، فلـم يعـد مقبـوالً أن                  

لمطلوب كي يتم   تستفرد الواليات المتحدة بالعملية السياسية والبد من تفعيل دور الرباعية الدولية بالشكل ا            
  ".إعادة بناء العملية السياسية على أساسها

6/11/2009الخليج،   
 

  جولة كلينتون تجاوزت السلبيات : فيلتمان .57
أعلن مساعد وزيرة الخارجية االميركية لشؤون الشرق       ):  أ ف ب، رويترز، أ ش أ، يو بي أي، د ب أ            (

والفلسطينيين " إسرائيل"حققت نجاحاً في حث     األوسط جيفري فيلتمان، أمس، أن الوزيرة هيالري كلينتون         
وقال فيلتمان، إن    .على استئناف المفاوضات، خالل جولتها في الشرق األوسط التي استمرت خمسة أيام           

بتخصيصها وقتا للقادة اإلسرائيليين والفلسطينيين والعرب، عملت بشكل عاد معـه الفـاعلون             «كلينتون  
موا به من أجـل تحقيـق هـذا         تين، سالم حقيقي، وما يجب أن يقو      حل بدول : مجددا نحو الهدف النهائي   

  .»الهدف
6/11/2009السفير،   

  
  لماذا هذا التوقيت بالذات؟.. الحديث عن امتالك حماس لصواريخ متطورة .58

تقول دوائر اسرائيلية أن تصريحات رئيس شعبة االستخبارات في الجيش االسـرائيلي            : المنار - القدس
سة لجنة األمن التابعة للكنيست عن امتالك حركة حماس قذائف صاروخية قادرة            عاموس يدلين خالل جل   

على الوصول الى جنوب تل أبيب، وبأن الحركة نجحت في تحسين قدرتها الصاروخية بـشكل ملحـوظ                 
فقد وضعت االجهزة األمنية تقارير بهذا      . منذ انتهاء الحرب االخيرة على قطاع غزة، هو أمر ليس جديدا          

ى طاولة رئيس الوزراء االسرائيلي في شهر آب الماضي، وأنه تمت مناقشته مطوال بـسرية               المعنى عل 
تامة على مدار ثالث جلسات للطاقم الوزاري المصغر الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم في عـضويته                

  .عدد من كبار الوزراء في الحكومة اضافة الى كبار القيادات العسكرية واألمنية في اسرائيل
هذه الدوائر أن التقارير تحدثت أيضا عن امتالك حماس مخزونا صغيرا من الصواريخ المضادة              وذكرت  

للطائرات وصواريخ متطورة مضادة للدبابات كتلك التي استخدمها حزب اهللا خالل الحرب الثانية علـى               
ا الى  التي يصل مداه  ) 18اي  .اس(لبنان، كما تحدثت التقارير ذاتها عن صواريخ ارض جو من طراز                

رئيس شعبة االستخبارات يدلين عـن امـتالك        " اعالن"اربعة كيلومترات، وال تستبعد الدوائر أن يكون        
حماس لقذائف صاروخية متطورة من صناعة ايرانية تم تهريبها الى غزة عبـر االنفـاق يعـود الـى                   

 الى حد كبيـر     معلومات وصلت حديثا الى اسرائيل، على الرغم من أن تل أبيب تمتلك معلومات مشابهة             
  .وردت ايضا في التقارير التي قدمت الى رئيس الوزراء منتصف شهر آب الماضي

وتساءلت هذه الدوائر عما اذا كانت هناك أسباب ورسائل يهدف المستوى العـسكري والـسياسي فـي                 
اسرائيل ارسالها الى جهات معنية من خالل اختيار هذا التوقيت بالـذات لتـسريب معلومـات تمتلكهـا                  

عن هذه المعلومات وبين المعلومات     " اعالن يدلين "سرائيل منذ أكثر من شهرين، وهل هناك عالقة بين          ا
التي تحدثت عن اقتراب اتمام صفقة تبادل االسرى بين حماس واسرائيل، والتي سيتم في اطارها أيـضا                 

بين الجانبين والتي   ترتيب لالوضاع االمنية على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل ، وكذلك شكل التهدئة              
  .كان لرفض حماس تمديدها وثم انهيارها عالقة باندالع الحرب األخيرة على غزة

وترى الدوائر االسرائيلية المذكورة أن ليس هناك جديد حول أن حماس التي تـسيطر علـى القطـاع،                  
اجهـة أي  وحزب اهللا يواصل تعزيز وزيادة قدراتهما العسكرية وتدريب عناصرها وتخزين الـسالح لمو      

طارىء وتعتقد الدوائر ذاتها أن األطراف االقليمية الداعمة لحماس وحزب اهللا معنية بالحفاظ على حلفاء               
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أقوياء سواء في جنوب لبنان أو في قطاع غزة، وهاتان المنطقتان تعتبران خطوط تمـاس متقدمـة مـع          
 من مختلف االجهزة في اسرائيل      اسرائيل كما ان وزير الدفاع ورئيس هيئة االركان والمسؤولين االمنيين         

يثيرون بشكل دائم مسألة تسلح حماس بقذائف بعيدة المدى، واستمرار عمليات تهريـب الـسالح عبـر                 
االنفاق، ولكن، هذا ال يعني أن حماس معنية بتسخين الجبهة مع اسرائيل، وانمـا الهـدف هـو تقويـة                    

لنوعية التي يمكن من خاللها االبقاء على       سيطرتها على القطاع وتخزين أكبر عدد ممكن من الصواريخ ا         
رأسها فوق الماء ألطول فترة ممكنة في أية مواجهة قد تكون أهدافها مختلفة عن أهداف الحرب األخيرة                 
التي شنها الجيش االسرائيلي على قطاع غزة، أي القضاء نهائيا على حركة حماس في غـزة وال تنكـر               

تقوم به العديد من الدول لمنع تهريب السالح عبـر سـيناء الـى              اسرائيل حقيقة أن النشاط الدولي الذي       
القطاع يشكل تحديا لحركة حماس وباقي التنظيمات الفلسطينية في غزة، غير أن هذا النشاط األمنـي ال                 

  .يمنع بالكامل عمليات التهريب
ستخبارية لمعلومات ا " اجترار"أن تصرحيات يدلين    ) المنــار(جهات مقربة من حركة حماس قالت لـ        

وتصريحات سابقة أطلقها مسؤولون في الجيش االسرائيلي خالل األشهر التي أعقبت الحرب على غزة،              
وخالل الحرب أيضا، تحدثت عن امتالك حماس لصواريخ قادرة على ضرب مناطق في جنوب تل ابيب                

 التصريحات  ، وأكدت هذه المصادر ان ليس هناك سبب يدفع حركة حماس الى الدخول في جدال مع هذه                
التي يطلقها قادة المستوى العسكري في اسرائيل، حول قدرات الحركة التـسليحية، فجميـع المنظمـات                
الفلسطينية تعمل بشكل دائم على تطوير قدراتها القتالية لمواجهة اية عمليات عسكرية وهجمات محتملـة               

  .مستقبال شبيهة بتلك التي نفذتها اسرائيل على قطاع غزة
مصادر أن هناك مرحلة من عدم التوازن والتخبط داخل االجهزة االمنية واالستخبارية فـي              وترى هذه ال  

اسرائيل، مؤكدة أن هذه االجهزة غير قادرة على الحصول على معلومات استخبارية دقيقة حـول حجـم             
  .مخزون القذائف وطبيعة االسلحة التي يتم تهريبها الى القطاع

ضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية تشكل الحاجز األهم الذي يمنـع           وحسب تقديرات اسرائيلية فان االو    
حركة حماس من االقدام على أية خطوة ضد اسرائيل انطالقا من قطاع غزة قد تتـسبب فـي اشـعال                    
االوضاع األمنية، وأن انشغالها في الوضع الداخلي والرغبة في انجاز صفقة تبـادل االسـرى سـتجعل               

  . قبل التسبب في اشعال الجبهة الجنوبيةالحركة تفكر أكثر من مرة
  4/11/2009المنار، 

  
  مطلب الساعة إفشال انتخابات عّباس .59

  زهير اندراوس
، القائد الخالد، جمال    )إن الخائفين ال يصنعون الحرية، والمترددون لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء           

  عبد الناصر
من ) مارس(فوراً بؤراً استيطانية تمت إقامتها منذ شهر آذار         تفكك الحكومة اإلسرائيلية    : "ما قبل البداية  *

، كما تجمد الحكومة اإلسرائيلية بما يتوافق مع تقرير ميتشل كافة النشاطات االستيطانية، بما              2001العام  
  ، هذا ما جاء حرفياً في البند األول من خطة السالم ا"في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات

  
 خريطة الطريق، وهو االسم الذي أطلق على مبادرة سالم في الشرق األوسط، والتـي            ألمريكية المسماة (

كان هدفها البدء بمحادثات للتوصل إلى حل نهائي لتسوية سلمية من خالل إقامة دولة فلسطينية بحلـول                 
، وقد تم إعداد الخطة بواسطة ما يعرف برباعي الشرق األوسط، الـذي يـضم األمـم المتحـدة                   2005
التي أوضحها في كلمة ألقاها في      ) رؤية بوش (يات المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا استناداً إلى        والوال

  .2002من العام ) يونيو( حزيران 24
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تصدر القيادة الفلسطينية بياناً ال يقبل التأويل يعيد تأكيد حق إسرائيل بالعيش بسالم وأمن يـدعو لوقـف                  "
ف النشاطات العسكرية وجميع أشكال العنف ضد اإلسـرائيليين         فوري وغير مشروط إلطالق النار، ووق     

يعلـن الفلـسطينيون    . في أي مكان، وتوقف كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية التحريض ضد إسرائيل          
وقفاً ال يقبل التأويل للعنف واإلرهاب ويقومون بجهود ملموسة على األرض العتقال وعرقلة وتوقيـف               

تبـدأ أجهـزة    . شن وتخطط لهجمات عنيفة ضد اإلسرائيليين في أي مكان        األشخاص والجماعات التي ت   
السلطة الفلسطينية المعاد بناؤها والمركزة عمليات مستمرة ومحددة وفاعلة تهدف إلى مواجهة كل هؤالء              
الذين لهم عالقة باإلرهاب وتقويض القدرات والبنية التحتية اإلرهابية، وهذا يشمل بدء جمع األسلحة غير               

أما الدول العربية، وفق خريطة     ". روعة وتعزيز السلطة األمنية بعيداً عن االرتباط بالفساد واإلرهاب        المش
الطريق، فتتوقف عن التمويل العام والخاص وكافة أشكال الدعم األخرى للجماعات التي تدعم وتـشارك               

  .بالعنف واإلرهاب
طريق، تـصل وزيـرة الخارجيـة       وبعد مرور سبع سنوات ونيف على خريطة ال       : دولة ميكي ماوس  *

األمريكية، هيالري كلينتون، إلى الدولة العبرية، وتُعلن تبنيها، جملةً وتفـصيالً، للموقـف اإلسـرائيلي               
الرسمي القاضي بعدم ربط العودة إلى طاولة المفاوضات بوقف كامٍل لالستيطان، ويبدو أننّا كنّـا علـى                 

 البيت األبيض، هو ليس أكثر من دميـة بـاربي، يقـوم             حق عندما أكدنا أن أول رئيس أسود يدخل إلى        
بتحريكها اللوبي اليهودي والصهيوني واليمين المسيحي المحافظ في الواليات المتحدة األمريكية، مـضافاً           
إلى ذلك، قراءة البنود األولى من خطة السالم األمريكية تؤكد بشكٍل غير قابٍل للتأويـل بـأن الجانـب                   

ذّ استحقاقات الخطة، فيما واصل ويواصل الجانب اإلسرائيلي، مدعوماً مـن اإلدارة            الفلسطيني نف -العربي
األمريكية، عمليات االستيطان وتهويد القدس المحتلة، وفي هذا الحراك، يطل علينا من حيـث ال نـدري      
رئيس الوزراء الفلسطيني، فاقد الشرعية، ويقول ال نريد دولة ميكي ماوس، ونحن من بـاب االحتـرام                 

  .قترح عليه أن يوافق على دولة توم وجيرين
فيهدد باالستقالة من منـصبه،     ) أبو مازن (أما الرئيس الفلسطيني، محمود عباس      : الرئيس غير الرئيس  *

من العام الجاري، وتجاهل عـن سـبق        ) يناير(ولكن نسي أن يقول لنا إنّه ليس رئيساً منذ كانون الثاني            
يء أنّه تلقى غطاء عربياً وإسالمياً وأوروبياًُ وأمريكياً وبطبيعة الحال          اإلصرار والترصد اإلعالن وبفم مل    

واألمـر  . إسرائيلياً، للمواصلة في مشواره نحو السالم العبثي والوهمي مع الدولة التي ال تريـد سـالماً               
                  علـن مـن خاللـه عـن أناس يصدر مرسوماً رئاسياً يعب المثير للدهشة، وربما االستغراب أيضاً، أن 

) ينـاير (االنتخابات الفلسطينية، التشريعية والرئاسية ستجري في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني     
من العام المقبل، أي في الذكرى األولى لسيطرته على مقاليد الحكم بدون دستورٍ أو قانونٍ، بدون خجـٍل                  

ينة الرئيس غير الرئيس الغارقـة      أو وجٍل، وكأن الشعب الفلسطيني بات يؤمن بثقافة القطيع، ويلحق بسف          
فاألوطان تُباع بالمزاد العلني وزعامات تُشترى بدم الشعوب لتملك حق جمع النفايـات فـي               . في البحر 

شوارعنا والشعوب تفرق وال تسد، وما ُأخذ بالقوة الُ يسترد، إنما هو تنازل أكبر بـالخنوع واالستـسالم                  
 في تاريخ وصلت فتوحاته إلى أقاصـي األرض ليـسود           لحمالت الشر والطغيان، نبكي ركبان الفضيحة     

ظالم االستسالم، نُعلن عن وفاة ثورة في وقت بات الكفاح المسلح أو غير المسلح مـن أجـل تحريـر                    
  .األرض واإلنسان إرهاباً

الشعب العربي الفلسطيني يمر في مرحلة مفصلية من تاريخه، وبرأينا المتواضع           : اآلن، اآلن وليس غداً   *
 الظروف ناضجة للفرز النهائي بين من يريد االنتخابات، وبين من يرفضها، الفرز بـين المقاومـة                 باتت

والتفاوض، االنتخابات، إذا أصر فريق أوسلو على إجرائها، يجب أن تجري في الـضفة الغربيـة فقـط      
ب الفلـسطيني   النتخاب تيار التفاوض مع االحتالل، وليبقى قطاع غزة محاصراً ومنبوذاً، فقد تحمل الشع            

الكثير من العذابات واألألم والمعاناة بسبب الحصار، وما زال يتحمل، ولكن أن يشارك فـي انتخابـات                 
مفصلّة على مقاييس الرباعية الدولية ستُفقده القرار الفلسطيني المستقل، فعلى الرغم من أننّا لسنا حماسـاً                
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سالمية في القطاع، إال أن واجبنا األخالقـي        أكثر من حماس، وعلى الرغم من أننّا نرفض إقامة إمارة إ          
والوطني يحتم علينا أن نعترف بأنّه وللمرة األولى في تاريخ شعبنا، في غزة هنـاك قـرار فلـسطيني                   
مستقل، وعندما يقول عباس إن قرار حماس ليس بيدها، فإنّه أو يستخف بالـشعب الفلـسطيني أو أنّـه                   

 صحيحاً، فقرار السلطة التي يتزعمهـا بيـد مـن؟ االحـتالل             يستخف بنفسه، وحتى لو كان هذا األمر      
اإلسرائيلي؟ اإلدارة األمريكية؟ الرباعية الدولية؟ دول محور االعتدال العربي؟ الجنرال كيث دايتون؟ أم             
جميعهم سوية؟، وال نبالغ البتة إذا جزمنا بأن جميع الخطط التي يوافق عليها التيار األوسلوي البغـيض                 

  .قطاع غزة من حركة حماس، وهذه المؤامرة باتت ال تنطلي على أحد" ريرتح"هدفها 
ال يخفى على أحد بأن الضفة الغربية تحولت إلى كيان دكتاتوري فاسد، يـتم فيـه                : حين يفسد الفاسدين  *

الل قمع المقاومين والمجاهدين، ولكن خالفاً للدول العربية، فإن القمع يتم من قبل السلطة الحاكمة، واالحت              
اإلسرائيلي في إطار ما يسمى بالتنسيق األمني بين األجهزة األمنية الفلـسطينية التابعـة لعبـاس وبـين                 

  .األجهزة األمنية التابعة للدولة العبرية وبإشراف أمريكي، هذا هو الثالوث غير المقدس
، يتمتع بلقـبٍ ال     "يةالقيادة الفلسطين "الدكتور صائب عريقات، الذي يعتبر اليوم من        : حبل الكذب قصير  *

كبير المفاوضين، مع من يتفاوض؟ على ماذا يتفاوض؟ هل كلّفه الشعب الفلسطيني بهذه المهمة؟              : نفهمه  
أسئلة تبقى بدون جوابٍ، والدكتور عريقات، الذي ال نعرفه شخصياً ولسنا متأسفين على ذلك، كذب مـن                 

فلسطين لن يطلب تأجيل النظر فـي تقريـر         على شاشة التلفزيون وقال بدون لف أو دوران إن مندوب           
غولدستون، وبعد مرور عدة ساعات انكشف الطابق برمته واتضح حجم المؤامرة، الـصحيفة الـسويدية       
اتهمت االحتالل اإلسرائيلي بقتل الفلسطينيين وسرقة األعضاء لالتجار بها، أما سلطة رام اهللا وتيار البقاء               

اً في العدوان على غزة، وما زال يشارك بالتنسيق مع مـصر فـي          في السلطة بكل ثمن، فقد شارك عملي      
تجويع أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، إنّهم يتاجرون بدماء الشهداء الذين قُتلـوا مـن قبـل                  

 1400أصدقائهم اإلسرائيليين، وأحبائهم األمريكيين الذين زودوا االحتالل باألسلحة المحرمة دولياً لقتـل             
  .فهم من األطفالفلسطيني، نص

لألسف الشديد نقولها وبصراحة متناهية، اليسار الفلـسطيني يمـر فـي أزمـة              : أين اليسار الفلسطيني  *
عويصة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تسير فـي وحـل عبـاس                   

        ا "الرئيس"وتوافق على قراراته، وتُصدر البيانات المائعة ضدالجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين،      ، أم 
فهي أيضاً ارتمت في أحضان السيد الرئيس، وميوعة مواقفها من التطورات على الـساحة الفلـسطينية                
ليست بحاجة إلى دالئل وبراهين، واختفاء اليسار الفلسطيني عن الساحة يقّوي تيار أوسـلو، ويـضعف                

، وغني عن القول إن هذه المواقف ال تـصب فـي الـصالح              القوى الفلسطينية، اإلسالمية منها والوطنية    
  .الفلسطيني، إنّما تخدم أجندات كانت حتى باألمس القريب من ألذ أعداء هاتين الجبهتين

هذه دعوة موجهة إلى الشعب الفلسطيني، أفراداً ومجموعـات وتنظيمـات، بعـدم             : أخيراً وليس أخراً  *
ألمريكية واألوروبية واإلسرائيلية، وعلى حماس تحديداً، العمل       السماح بإجراء انتخابات على المقاسات ا     

بجدية لقطع الطريق على تيار عباس ومنع إجراء االنتخابات بصرف النظر عما إذا تمت المـصالحة أم                 
                  ال، والعمل فلسطينياً على حّل سلطة رام اهللا والعودة إلى شعب يئن تحت نير االحتالل، ومحتٌل غاصـب

  .اوم، كما نصت الشرعية الدوليةيجب أن يق
  6/11/2009القدس العربي، 

  
  ؟»نوبة حرد«أم » عودة وعي«: كبير المفاوضين .60

  عريب الرنتاوي
وخـرج صـاحب نظريـة      ...بلغ سيل كبير المفاوضين زباه ، بعد أن ناله من السيدة كلينتون ما كفـاه              

ـ      عن سكته المعهودة والمحفوظة سلفا وعن ظهر قل       " المفاوضات حياة " حل "ب ، وطلع علينا بإعالن نعي ل
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 ومعه خيار المفاوضات حيـاة  -، ودعوة عباس لمصارحة شعبه بوصول خيار الدولة المستقلة     " الدولتين
مشددا على أن الشعب الفلسطيني ليس مجردا من البدائل ، ملوحا بالنضال            ... إلى طريق مسدود   -بالطبع  

  .؟،" الدولة الواحدة"من أجل خيار 
إلى طريق مسدود ، وقطع االستيطان الطريـق علـى خيـار            " المفاوضات حياة "د وصل خيار    ، لق حسنا

، التـي   " الدولة الواحـدة  "من أجل   " النضال"، ولم يعد أمام الفلسطينيين من سبيل سوى         " دولتين لشعبين "
، إلسرائيلميل االستعماري التوسعي    يعرضها عريقات كما لو كانت ردا فلسطينيا من العيار الثقيل على ال           

  .واالنحياز األمريكي الداعم والمبارك لالستيطان ولمشروع فصل القدس عن الضفة الغربية
ـ       " الدولة الواحدة "إن كنا سنعاقب إسرائيل بخيار       دولة جميع أبنائهـا    "، وإن كان هذا الخيار عقابا حقيقيا ل

وإذا ...واللهاث وراء الدولة والعاصمة   " الدولتين"، فلماذا أضعنا كل هذا الوقت في مطاردة خيار          " اليهود
حتى في الظـروف    " دولتين لشعبين "أيسر من فرص قيام     " الدولة الواحدة ثنائية القومية   "كانت فرص قيام    

العصيبة الراهنة ، فلماذا بددنا أعمار جيلين أو ثالثة أجيال من أبناء شعبنا في مالحقة خيـوط الـدخان                   
  ".لمفاوضات العبثيةا"وسراب الحلول والتسويات وأوهام 

ال شك أن خيار الدولة الواحدة ، مطروح من قبل النخب الفلسطينية منذ عدة سنوات ، وال شك أن هـذه                     
النخب تدرك تمام اإلدراك أن فرص إنجاز هذا الخيار أعقد وأصعب من فرص خيـار الـدولتين ، وأن                   

 التنفيذ ، أي بمعنى أنه خيار كفاحي        جهدا نضاليا معقدا ومديدا ، يجب أن يبذل من أجل إخراجه إلى حيز            
مكلف للشعب الفلسطيني أيضا ، ويحتاج إلى استراتيجيات مغايرة ، ومناضلين مختلفين لم يتوقـف بهـم                 

  .، ولم ينظروا يوما للسالم كخيار استراتيجي وحيد" المفاوضات حياة"التاريخ عند نهج 
سـورة  "إن كان توجها بـديال بالفعـل ، ال          ال بأس ، سنأخذ بما قاله األخ صائب عريقات وسنرحب به            

على طريقة االستقاالت الوهميـة أو     " نوبة حرد "ناجمة عن إحساس عميق بالخيبة والخذالن ، أو         " غضب
باألحرى على طريقة التلويح المتكرر باالستقاالت من دون اإلقدام عليها أبدا ، فإن كـان األخ عريقـات             

أحسب أنه يلعب بأوراق مكشوفة ، فما عاد أحد فـي إسـرائيل             ف" الطرف اآلخر ورعاته  "يريد أن يخيف    
يأخذ السلطة وتلويحاتها وتهديداتها على محمل الجد ، وما عادت فرائص واشنطن والعواصم األوروبيـة               

  .ترتعد لحرد هذا أو تلويح ذاك باالستنكاف ، فاللعبة باتت مكشفة من ألفها إلى يائها
ة الغضب الفلسطيني ، ومجاراة نـبض الـشارع العربـي المـصاب             أما إذا كان المقصود ، احتواء حال      

بالصدمة والغضب ، فهذه أيضا لعبة قصيرة األمد ، ألننا إن نقدم شيئا ملموسا للرأي العـام الفلـسطيني                   
والعربي ، فإن ما تبقى من صدقية وماء وجه ، سيراقان سريعا ، وحين نحتاج هذا الشارع ذات يـوم ،                     

لنا مثل الراعي الذي مازح أهله أو كذب عليهم بحكاية الذئب مرتين مـن دون أن                فلن نجده ، ويصبح مث    
يكون هناك ذئبا ، وعندما هاجم الذئب قطيعه بالفعل في المرة الثالثة ، لم يجد من يـصغي لمزاحـه أو                     

  .يستمع ألكاذيبه
ـ                ة مـن مؤسـساتها     إن كنا ذاهين إلى الدولة الواحدة ، فلنعمد إلى حل السلطة وتقديم اسـتقاالت جماعي

المختلفة ، ونقترح على الدكتور عريقات أن يكون أول المبادرين على هذا الطريـق ، وأن يأخـذ معـه      
، قبـل أن يـصبح   " خيار الدولة الواحـدة "الوزير صاحب الصيت الذائع في مجال الدعوة لحل السلطة و 

ى مسار سـير األحـداث      وزيرا في تصريف األعمال بالطبع ، وسنرى كيف ستؤثر هذه االستقاالت عل           
  .والتطورات الالحقة للقضية الفلسطينية

 وإن كنـت أتمنـى شخـصيا أن أكـون اول            -لسنا في الحقيقة في موضع المصدق لهذه التصريحات         
 وأحسب أننا لن ننتظر طويال قبل أن نقـرأ          -المبادرين لالعتذار عن خطئي للدكتور عريقات ومرجعيته        

   عن وزير خارجية السلطة الذي سبق وزيـر خارجيـة الـشقيقة             تصريحات أخرى على شاكلة ما صدر     
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الكبرى في إعالن الرضا عن مواقف السيدة كلينتون ، والقبول باسـتئناف المفاوضـات قبـل تجميـد                  
  .االستيطان

  6/11/2009الدستور، 
  

  نتانياهو نجح في إخضاع أميركا من جديد .61
  راغدة درغام 

 غير اعتيادية في هذه المرحلة الحرجة من انحسار األمل بتقدم تزداد الحاجة الى طروحات واستراتيجيات
العملية السلمية في الشرق األوسط في ضوء ازدياد الغطرسة اإلسرائيلية وتصاعد السخرية اإليرانية 

السؤال البديهي في كل هذه الملفات . وتفاقم االنقسامات الفلسطينية والعربية وتراجع السياسات األميركية
 اإلسرائيلية –ما المطلوب؟ فإذا كان المطلوب من المفاوضات الفلسطينية : معنيين بها هوولجميع ال

 –دولتين تعيشان جنباً الى جانب بسالم وأمن، ما هو شكل كل دولة من وجهة النظر اإلسرائيلية 
على الفلسطينية، ومن يتولى مهمة االستيضاح النزيه كي يكون للتفاوض جدوى وصدقية ونتيجة ملموسة 

األرض وليس ليكون مجرد عملية إلهاء وسلوى؟ الجواب الواضح هو ان على الرئيس باراك أوباما، إذا 
كان يريد للواليات المتحدة أن ترعى وتدير العملية السلمية، أن يتوجه بالسؤال الى كل من رئيس 

فإذا تبين له ان نتانياهو . الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبإلحاح
يتحايل على فكرة الدولة الفلسطينية وفي ذهنه شكل مبتور ومبعثر لتلك الدولة، فمن واجبه إما إعالن 
تراجعه عن جهوده مهما كان لديه من حسن النية وصدق العزيمة، أو أن يبادر الى تقديم تصور الرئيس 

تي، في رأيه، يجب أن تسفر عنها المفاوضات وأن يعقد األميركي المتكامل لشكل الدولة الفلسطينية ال
 تشكل حجراً مهماً في المصلحة القومية – بحسب قوله –العزم على العمل نحوها ألن معالجة هذا النزاع 

الفلسطينيون والعرب اآلخرون مطالبون من جهتهم بتبني استراتيجية بديلة عن التفاوض . األميركية
هذا . إلصرار اإلسرائيلي على عدم الرغبة بصيغة حل الدولتين بصدقيةالمفتوح األفق لدى وضوح ا

البديل متاح بمختلف الوسائل للعرب، وليس للفلسطينيين، إذا شاء العرب استخدام سالح الموارد الطبيعية 
لن يفعلوا ألنهم ال يريدون محاربة إسرائيل وألن الخيار .  ولن يفعلوا–أو المقاومة المسلحة جماعة 

الفلسطينيون ال خيار أمامهم سوى إما االستمرار في العملية . اوضي السلمي هو خيارهم االستراتيجيالتف
السلمية حينما يقومون ببناء المجتمع والبنية التحتية للدولة الفلسطينية بمؤسسات، أو أمامهم خيار 

المسلحة أو تسليح أي كالم عن خيار المقاومة .  ربما في موازاة بناء المؤسسات–العصيان المدني 
وربما من الدواعي الملحة اليوم أن . االنتفاضة إنما هو فخ ينصب للفلسطينيين وهم وحدهم يدفعون ثمنه

تعتمد الدول العربية استراتيجية متكاملة تتضمن إنشاء صندوق بأموال سخية يوضع تحت إشراف 
 حال المقاومة المدنية وكجزء من وتصرف السلطة الفلسطينية فقط، بهدف دعم المدنيين المتضررين في

ربما من الملح اليوم لبعض الدول العربية أن يتبنى . دعم البنية التحتية للنسيج االجتماعي في فلسطين
سياسة اإليذاء التدريجي للدول المتعالية عليه في المنطقة والتي تسبب عدم االستقرار والتوتر له وفي 

الوسائل المدنية كثيرة من النفط والغاز، الى حملة ذكية توجه و. جيرته، وفي مقدمته إسرائيل وإيران
فليس صحيحاً أن الدول الخليجية .  إيرانية–المعركة السياسية في الموضوع النووي الى ساحة إسرائيلية 

. تؤيد ضربة عسكرية إسرائيلية ضد إيران أو منشآتها النفطية، على رغم مزاعم إسرائيلية تفيد بالعكس
إنما الصحيح ان عدداً من الدول المهمة في مجلس التعاون . لعسكرية مكلفة الستقرار المنطقةفالضربة ا

الخليجي في وسعه إيذاء إيران اما عبر تقييد حركتها في موانئ دول المجلس أو عبر رفع مستوى انتاج 
كيد، ان أفضل وسيلة وبالتأ. النفط، تدريجاً أو دفعة واحدة، ما يؤدي الى افالس إيران وإغراقها في بلبلة

إليذاء عربي ذكي إلسرائيل هو في تسريع بناء مقومات الدولة الفلسطينية بزخم استثمارات عربية 
  .ضخمة توحد الفلسطينيين وراء بناء الدولة إلنهاء االحتالل
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عبر  اإلسرائيلية آخرها أتى –إدارة باراك أوباما ارتكبت أخطاء كثيرة في تناولها المسألة الفلسطينية 
خطأ استراتيجي خطير للواليات المتحدة وعلى منطقة الشرق األوسط ارتكبته اإلدارة على لسان وزيرة 

في وصفها » غير مسبوق«باستخدامها الخاطئ أساساً لتعبير . الخارجية هيالري كلينتون هذا األسبوع
ينتون عن العجز مواقف حكومة بنيامين نتانياهو من المستوطنات اإلسرائيلية، عبرت هيالري كل

التي مارستها شتى اإلدارات األميركية السابقة بما » اللوم«األميركي ازاء اسرائيل وأعادت إحياء لعبة 
  .فيها إدارة زوجها بيل كلينتون

الملفت ان بعض رجال الشرق األوسط في إدارة باراك أوباما الذين يتولون توجيه السياسية األميركية 
عملية » إدارة«ان هم رجال إدارة بيل كلينتون الذين كلفهم الرئيس السابق نحو إسرائيل والعرب وإير

أحد هؤالء الرجال هو . السالم لسبع سنوات قبل أن يستفيق الى صنع سيرته التاريخية في السنة الثامنة
دنيس روس الذي يعتبر اليوم، بحسب المسؤولين والديبلوماسيين في إدارة باراك أوباما، الرجل المكلف 

انه الرجل القوي في مجلس .  اإلسرائيلي ونحو إيران–صياغة السياسة األميركية نحو النزاع العربي 
  .األمن القومي المحاذي للبيت األبيض، وبصماته واضحة على ما قامت به هيالري كلينتون هذا األسبوع

اء االنتفاضة األولى، في أولى وأهم مهماته عندما عمل في اإلدارة الجمهورية أيام جورج بوش األب أثن
لعب دنيس روس دوراً رئيساً في هندسة عملية السالم للشرق األوسط، وبإقراره كان هدف تلك العملية 

دنيس روس لم يخف . حسب تصوره لها احتواء االنتفاضة ونزع الفتيل عنها لحماية إسرائيل منها
ه وخروجه من البيت األبيض عبر بوابة عاطفته نحو إسرائيل وهو كان شفافاً دائماً في هذا الصدد بدخول

  .التي تقوم باللوبي في الواليات المتحدة لصالح إسرائيل» ايباك«
الملفت في األمر ليس دنيس روس وانما اختيار باراك أوباما دينيس روس كأحد ركائز صنع سياسته 

أوباما وبين تاريخ نحو الشرق األوسط والعالم اإلسالمي، ذلك ان التوفيق بين آراء وأفكار وعاطفة 
  .استهجاناً» حك الرأس«وتجربة ورؤية والتزامات روس يستحق بالتأكيد 

على أي حال، سواء كانت بصمات دنيس روس أو رؤية باراك أوباما أو هفوة هيالري كلينتون، ان 
يلي من  السيدة األولى السابقة هو ان ادارة أوباما تصادق على الموقف اإلسرائ–معنى ما قالته الوزيرة 

االستيطان مهما حاولت السيدة كلينتون بعد ذلك إرضاء زمالئها العرب في مراكش بكالمها حول 
  .من االستيطان» المعروف«الموقف األميركي 

معنى ذلك أن بنيامين نتانياهو نجح في تكتيك تسجيل النقاط وفي استراتيجية إخضاع الواليات المتحدة 
 يذكر ال من اإلدارة الجديدة التي تعهدت الحزم وعدم التراجع وال مرة أخرى لما يريد من دون احتجاج

من الداخل اإلسرائيلي الذي يستاء تقليدياً من رئيس وزراء له يتحدى ويعارض ويسلك طريق المواجهة 
  .مع الواليات المتحدة

تصرفات معنى ذلك ان الواليات المتحدة فقدت تماماً أدوات النفوذ مع إسرائيل حتى عندما تأتي ال
بل أكثر، من ذلك فقدت القدرة على الضغط ليس . اإلسرائيلية على حساب المصلحة القومية األميركية

فقط بسبب مواقف الكونغرس التلقائية في تبنيها الموقف اإلسرائيلي حتى وان كان استيطاناً غير شرعي 
 وانما أيضاً بسبب توغل –يوتها أو انتهاكاً لقواعد وسلوك الحرب أو تشريداً لعائالت مدنية بريئة من ب

اللوبي اإلسرائيلي القوي وتأثيره داخل إدارة باراك أوباما، وهذا سيكون مكلفاً للغاية لفترة طويلة وبعيدة 
المدى ألن استعادة النفوذ في أعقاب إجهاض كهذا لن تكون سهلة، فلقد أطلقت إدارة أوباما النار على 

  .قدميها وعطبت نفسها بنفسها
 األمر ان الفلسطينيين اليوم يقفون بمفردهم في زاوية االتهام فيما أميركا بجانب إسرائيل، وروسيا حصيلة

ممتنعة عن الخوض في صميم هذه المسألة، وأوروبا تختبئ وراء اصبعها متظاهرة بأنها ال تعلم ماذا 
ات إسرائيل ضد المدنيين في عليها أن تفعل، واألمين العام لألمم المتحدة أخيراً اتخذ موقفاً ينتقد إجراء

التي تضم هؤالء األطراف باتت » اللجنة الرباعية«وبالتالي ان . بيوتهم ويدعو الى تجميد االستيطان
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الى قيام دولة فلسطين بجانب إسرائيل، ألن تلك الخريطة طالبت » خريطة الطريق«شاهد زور على 
حسب تعبير وزير » غير المسبوق«ها أساساً إسرائيل بتجميد نشاطات االستيطان كلها وليس بعض

  .الخارجية األميركية
واقع األمر أن ال هيالري كلينتون وال مبعوث الرئيس األميركي الخاص جورج ميتشل حاوال ضمان 

كالهما كان حاضراً في اللقاء الثالثي في نيويورك بين الرئيس الفلسطيني . التنفيذ التام لخريطة الطريق
ثم أتى . االستيطان بدالً من تجميده» ضبط«باما ونتانياهو حين زج تعبير محمود عباس والرئيس أو

أوباما في اليوم التالي ليصحح الخطأ واالنطباع وتحدث عن عدم شرعية االستيطان وعن القدس وعن 
  .1967أهداف المفاوضات وعن الحل النهائي وعن قيام دولة فلسطين مكان االحتالل الذي وقع عام 

السياسة األميركية؟ فإذا كانت مجرد القبول بما تقدمه إسرائيل، الدولة القائمة باالحتالل، ألن فما هي حقاً 
  .هذا هو سقف القدرة األميركية في التأثير مع إسرائيل، عندئذ ان الورطة كبيرة

 مهمة إنهاء االحتالل معهود بها للمجتمع الدولي وليست«رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض يقول ان 
وضعت إنهاء االحتالل في عهدة الدولة » أوسلو«ويشير الى ان عملية . »منوطة بالقوة القائمة باالحتالل

 سنة، وان اإلدارة األميركية 15كأمر واقع لمدة » نصف الرغيف«القائمة باالحتالل وكرست أسلوب 
: ن الدولي، ويقولفشلت في ضمان أمر بديهي وأساسي وهو إقناع إسرائيل بالتوقف عن انتهاك القانو

من يضمن لنا ما ستؤدي اليه المفاوضات إذا استمرت على هذا : معقول اذن للفلسطينيين ان يسألوا«
  .»األساس؟

 فهذا السؤال –اسألوا نتانياهو ماذا في ذهنه عندما يتحدث عن دولة فلسطينية : ما يقوله سالم فياض هو
لى طريقة نتانياهو وحسب تصوره ألن هذا ما ترتئيه إذا كان شكل الدولة الفلسطينية مفصالً ع. معقول

آن األوان إلعادة النظر في مبدأ إعطاء القوة القائمة باالحتالل اليد العليا «الدولة القائمة باالحتالل، 
  .»فهذا القرار هو مسؤولية الدول والمجتمع الدولي. وصالحية هذا القرار

ميد االستيطان انما يشكل حافزاً ضرورياًَ لتشييد البنية فشل اإلدارة األميركية في إقناع إسرائيل بتج
التحتية للدولة الفلسطينية ويتطلب دعماً عربياً سخياًَ ومتماسكاً في استراتيجية ذكية لبناء الدولة وتوحيد 

  .الفلسطينيين وراء بناء الدولة بعيداً من المهاترات السياسية والمزايدات الفلسطينية والعربية
 مدني إلسرائيل هو عصيان االحتالل عبر بناء مؤسسات الدولة والبنية التحتية للمجتمع فأهم عصيان

الفلسطيني ليكون مرفوع الرأس شامخاً وواثقاً وهو يواجه بالبناء محاوالت إسرائيل استدراجه الى تدمير 
وق دعم يزيل واجب الدول العربية توفير هذه اإلمكانيات بما في ذلك بصورة مؤسساتية عبر صند. الذات

  .عبر التوسل أو االستعطاف» المعونة«أساليب 
أما إدارة أوباما فعليها أن تصون رئيسها من االستهتار به وتصون الواليات المتحدة من استحقاقات 
االنصياع إلسرائيل حتى وهي تنتهك القانون والشرعية الدولية، فآخر ما تحتاجه الواليات المتحدة اليوم 

لغضب منها تكراراً بسبب دعمها األعمى بال محاسبة إلسرائيل مهما كابرت هو توسيع رقعة ا
  .وتغطرست

  6/11/2009الحياة، 
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