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  األوسط ستتخذ قرارات ستغير وجه الشرق  الفلسطينيةالقيادة:  ردينةأبو .1

 في تصريح لوكالة فرانس أمس ردينة أبو الناطق باسم الرئاسة نبيل أكد : وكاالت– نيويورك -رام اهللا 
وص ما يتعلق  القادمة ستكون حاسمة وستشكل مفترق طرق مهما بخصواألشهر األسابيع" أنبرس 

 اختبار كبير فيما يتعلق باتخاذ قرارات أمامالقيادة الفلسطينية " أن وأضاف. "بعملية السالم في المنطقة
  . ردينة طبيعة هذه القراراتأبوولم يوضح . "كبيرة ستغير وجه المنطقة

لياتها الن المنطقة  تتحمل مسؤوأنعلى المجتمع الدولي واللجنة الرباعية وتحديدا الواليات المتحدة "وتابع 
 تغيير خارطة الشرق إلى والتي ستؤدي األمد موجة من التغيرات والتطورات بعيدة إلى تتعرض بأسرها
وحذر  ."ستدخل في حلقة من المواجهات المدمرة والتي لن يسلم منها احد" المنطقة أنورأى . "األوسط

المجتمع الدولي واالعتراض على عضوية  المتحدية للجنة الرباعية وإسرائيل سياسة أنمن " ردينة أبو
 يبقى تحت أن المتحدة لن يمر بال ثمن الن الشعب الفلسطيني لن يرضى األممكاملة لدولة فلسطين في 

  ." األبدإلىاالحتالل 
  4/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   الدوليالوضع الحالي لعملية السالم ال يمكن أن يستمر وال بد من تدخل المجتمع: عباس .2

 الرئيس محمود عباس أن الوضع الحالي الذي تمر به عملية السالم ال يمكن أن يستمر وأن أكد :رام اهللا
  .الخروج من هذا المأزق لن يكون إال بتدخل قوي وفعال من قبل اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي

الخيارات المتاحة في " فتح "وحركة" التنفيذية"جاءت تصريحات عباس في وقت تبحث فيه لجنة مؤلفة من 
 القيادة الفلسطينية التخاذ القرار إلى تقدم توصياتها أن عملية السالم على إليهظل المأزق الذي وصلت 

  .المناسب
 فإسرائيل. ال يمكن القبول باستمرار الوضع على ما هو عليه" انه "القدس"وقال مسؤول فلسطيني لـ

 لحل الدولتين ووقف االستيطان، كأساس 1967لقبول بحدود ترفض متطلبات عمليات سالم جادة وهي ا
 الجانب إلى لذا يوجه ضغوطه اإلسرائيليةكما أن المجتمع الدولي عاجز عن الضغط على الحكومة 

  ".الفلسطيني
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 تجميد تحويالت الضرائب والجمارك اإلسرائيليةقرار الحكومة  "أن إلى المسؤول الفلسطيني وأشار
 شلل السلطة وعدم قدرتها على تقديم الخدمات إلى يؤدي أنفلسطينية من شأنه المستحقة للسلطة ال

  ". عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين في السلطةوأيضاالمطلوبة للسكان 
 أنمشيرا إلى " يجري بحث مفهوم عمل السلطة الفلسطينية" انه "القدس" لـآخر مسؤول فلسطيني أكدكما 

 باجتياح المدن اإلسرائيليلطة الفلسطينية، وتقوم قوات االحتالل  اغتصبت صالحيات السإسرائيل
 وتقيم المستوطنات والحواجز وتغلق األراضي وتعتقل من تريد وتصادر أرادتالفلسطينية متى 

  " هل هناك حقا سلطة؟اآلنحتى المواطن العادي يتساءل : "، وأضاف"الشوارع
 بأنه اإلسرائيلية الحكومة إلىت أخيرا رسالة شديدة اللهجة القيادة الفلسطينية نقل "أن إلى المسؤول وأشار

 فهم الرسالة واصدر اإلسرائيلي الجيش أنلوحظ : "، وقال"ال يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه
 الذي بدوره رفض هذه التوصيات التي شملت توسيع اإلسرائيلي المستوى السياسي إلىعدة توصيات 

  ".اإلجراءات عن معتقلين وتسليم جثامين شهداء وغيرها من واإلفراجلسطينية  الفاألمنيةمناطق السيطرة 
 تلتئم القيادة الفلسطينية بعد التصويت المنتظر في مجلس أن" القدس"ورجح مسؤولون فلسطينيون لـ

 المتحدة من اجل اتخاذ القرار بشأن الخطوة األمم الدولي على طلب عضوية فلسطين الكاملة في األمن
  .ةالمقبل

 في القيادة بما فيه باإلجماعستقدم اللجان توصياتها وسيتم اعتماد القرارات التي تحظى "وقال مسؤول 
موضحا "  عدم حلهاأو بالحديث عن حل السلطة األحداثالقفز على "ورفض  ".مصلحة الشعب الفلسطيني

  .ة بحل السلطة ليس هناك قرار في القياداآلنأن القرارات تتخذها القيادة الفلسطينية وحتى 
  3/11/2011القدس، القدس، 

  
  حكومة هنية تشيد بمكرمة خادم الحرمين لألسرى المحررين .3

إسماعيل هنية رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية بغزة أن اإلجراءات تسير بشكل حثيث  أكد: غزة
وأكد هنية في  .ادمة من أجل تأمين سفر األسرى المحررين ألداء فريضة الحج خالل الساعات القليلة الق

تصريح صحفي أن الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية تواصلت مع الجهات المعنية في رام اهللا 
 ليست غريبة على خادم الحرمين المكرمة السعوديةوشدد على أن هذه  .لترتيب إجراءات السفر

ة في دعم الشعب الفلسطيني الشريفين، عادا هذا القرار تأكيد على الموقف األصيل للمملكة السعودي
  .واألسرى والمحررين

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية بغزة أنها قررت فتح جميع مقارها وتشغيل جميع كوادرها 
  .إلنجاز جوازات السفر لمكرمة الحج لألسرى المحررين

 األسرى كما أكد مصدر مطلع بمعبر رفح البرى، أن كافة االستعدادات جاهزة من أجل استقبال
  .المحررين والعمل على تسهيل سفرهم ألداء فريضة الحج هذا العام

فيما أعلن وكيل وزارة األسرى والمحررين في رام اهللا زياد أبو عين أن طائرة خاصة على نفقة خادم 
الحرمين ستكون موجودة في العريش لنقل األسرى المحررين من قطاع غزة إلى السعودية ألداء مناسك 

  .الحج
  4/11/2011سبيل، عمان، ال
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  قرارات الحكومة اإلسرائيلية تتعارض مع اإلرادة الدولية وتقوض فرص السالم: حكومة فياض .4
. ، برئاسة رئيس الوزراء دأمس رحب مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدت في رام اهللا :رام اهللا

ف بفلسطين عضواً كامل العضوية، سالم فياض، بالقرار التاريخي الذي اتخذته منظمة اليونسكو باالعترا
واعتبر أن ذلك يعكس إرادة المجتمع الدولي نحو إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقه 

  الطبيعي باالعتراف به وبدولته المستقلة، 
وعبر المجلس عن رفضه للمواقف اإلسرائيلية الخطيرة على مستقبل السالم في المنطقة، والتي أعقبت 

 وحدة استيطانية في المستوطنات 2000لسطين في اليونسكو، والتي شملت قرار تسريع بناء االعتراف بف
المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتجميد تحويل األموال الفلسطينية من 

في تحقيق وأكد أن ذلك يظهر مدى استهتار الحكومة اإلسرائيلية الحالية وعدم جديتها . عائدات الضرائب
السالم، واعتبر المجلس أن هذه القرارات تتناقض مع اإلرادة الدولية التي وقفت إلى جانب الشعب 
الفلسطيني في تجسيد هويته وثقافته وتراثه، وإصراره على الوصول بمشروعه الوطني إلى نهايته 

ل أرضنا المحتلة منذ الحتمية، والمتمثلة في تمكينه من العيش حراً كريماً في دولة مستقلة على كام
 . ، في قطاع غزة، والضفة وعاصمتها القدس الشرقية1967عام

العزيز لتقديمه مكرمة  اهللا بن عبد وتقدم المجلس بالشكر واالمتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد
 من أداء ملكية لكافة األسرى واألسيرات الذين تم اإلفراج عنهم في صفقة التبادل األخيرة وتمكينهم

  . لمواقف السعودية الداعمة والمؤيدة للشعب الفلسطينيامتدادفريضة الحج وقال المجلس إن المكرمة هي 
  4/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  األوروبي مع االتحاد إستراتيجيةفياض يؤكد أهمية بناء شراكة  .5

 رئيس الوزراء، رئيس مجموعة خالل استقبال،  شدد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض:رام اهللا
 مارثن شولز، والوفد المرافق له،  األوروبيالتحالف التقدمي لالشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان 

 مستقبل عملية إلنقاذ واألخالقيةعلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته السياسية والقانونية 
 الفلسطينية األرض عن اإلسرائيلي االحتالل إنهاء ، وضماناإلسرائيليةالسالم من مخاطر السياسة 

  .1967المحتلة منذ عام 
، وبما يساهم في تطوير األوروبي بين فلسطين واالتحاد إستراتيجية بناء شراكة أهمية فياض على وأكد

 بمرجعية واضحة، ووقف إسرائيل إلزام مستقبل السالم من خالل إنقاذدور اللجنة الرباعية وقدرتها على 
  .ميع انتهاكاتها لقواعد القانون الدوليج

  4/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  لن نقدم حاليا طلبات عضوية بالمؤسسات األممية وسنركز على معركة مجلس األمن: المالكي .6
 أكد وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، في مؤتمر صحفي عقد في مقر الخارجية برام اهللا، :رام اهللا
مة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية لن تتقدما بطلبات عضوية جديدة للمؤسسات األممية في أن منظ

الوقت الراهن، وسيجري التركيز في المرحلة المقبلة على الحصول على عضوية األمم المتحدة وعلى 
  .النجاح في الحصول على ثقة مجلس األمن منتصف الشهر الجاري

  4/11/2011، )وفا(الفلسطينية وكالة األنباء والمعلومات 
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   تكرر ما قامت به مع عرفاتأن "إسرائيل"لـلن يسمح : عريقات .7

 "القدس العربي" صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ.دنفى : وليد عوض -رام اهللا 
ركة الرئيس  السلطة الفلسطينية باعتزامها الحد من حأبلغت إسرائيل تكون أنالليلة قبل الماضية 

 عمل المافيا منه إلى ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو اقرب أنالفلسطيني محمود عباس، مشددا على 
  . عمل حكومة في القرن الواحد والعشرينإلى

لن .  تكرر ما قامت به مع الرئيس الفلسطيني الراحل الخالد ياسر عرفاتأن إلسرائيللن يسمح "وقال 
 للحصار الذي فرض على الرئيس الفلسطيني الراحل في مقر إشارة، وذلك في  مع عباس"يسمح بتكراره

  . لوفاتهأدى بالتسمم الذي إصابته في رام اهللا لحين إقامته
 ردا على إسرائيل السلطة لم تبلغ بشكل رسمي بالقرارات العقابية التي اتخذتها أن إلى عريقات وأشار

دولية مثل وقف تحويل العائدات المالية وسحب بطاقة قبول دولة فلسطين كعضو كامل في المنظمة ال
  . الفلسطينيين ومنعهم من السفرالمسئولينالشخصيات الهامة من 

  4/11/2011  لندن،القدس العربي،
  

  67 عباس بوقف المفاوضات على اساس دولة في حدود الرئيسيطالب " السراج."د  .8
لرئيس محمود عبـاس بوقـف المفاوضـات مـع     في مبادرة وجهها ل " اياد السراج "طالب الدكتور   : غزة

قـرار   (181 واعتماد القرار األممـي  رقـم         1967اإلسرائيليين  على أساس دولة فلسطينية في حدود         
  .مرجعية أولى للمفاوضات) من حدود فلسطين التاريخية% 46التقسيم الذي يعطي الفلسطينيين 

تجب للمفاوضات ألي من أهداف الفلـسطينيين       أن إسرائيل لم تس   "وقال السراج في رسالته للرئيس عباس       
في تحقيق السالم و إقامة الدولة  وعودة الالجئين، مع أن الفلسطينيين قدموا التنازالت وكـان أخطرهـا                  

فقط من أرض  فلسطين التاريخية حرصا على السالم         % 22 التي تعطي الفلسطينيين     1967قبول حدود   
  ".و استجابة  للضغوط الدولية

لمبادرة أن الفلسطينيين الالجئين من فلسطين التاريخية يستطيعون العودة للدولـة الفلـسطينية             وجاء في ا  
على أن يعطـى الخيـار      .  وأن ذلك يحل مشكلة الغالبية العظمى من الالجئين        181وذلك بحسب القرار    

لسطينية أو النزوح   لليهود المقيمين في حدود الدولة الفلسطينية الحق في البقاء إذا ارتضوا هوية الدولة الف             
  .إلى إسرائيل

بالحماية الدولية وذلك حماية للدولة الفلسطينية وحدودها مـن    "كما طالب السراج في المبادرة الفلسطينيين       
المستوطنين اإلسرائيليين أو تعنت الحكومة اإلسرائيلية في تطبيق القرار األممي، وبمجرد وصول قوات             

طينية استعدادها لتسليم السالح ونبذ العنف و وقف المقاومة المـسلحة           الحماية الدولية تبدى الفصائل الفلس    
هذا وذكر في المبادرة أنه ال بد أن يسبق ذلك كله إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة  حسب                 . بجميع  أشكالها  

  ".ما جاء في اتفاق المصالحة الفلسطينية
 3/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  "إسرائيل" نراجع كل االتفاقيات التعاقدية الملتزمة بها السلطة مع نأاتفقنا : يوسفواصل أبو  .9
 يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة أبو واصل  أكد:وليد عوض - رام اهللا

 الخميس بأن القيادة الفلسطينية "القدس العربي" المتحدة لـاألممالسياسية لبحث التحركات الفلسطينية نحو 
 على التنكر لجميع االتفاقيات األخيرة إقدام في ظل إسرائيل النظر في االتفاقيات الموقعة مع إعادةبصدد 

  .واالستمرار في االستيطان والتنكر للحقوق الفلسطينية
 الساعية إسرائيل النظر في االتفاقيات الموقعة مع إعادة الحديث فلسطينيا يدور حول ضرورة إن قال و

 الذي يرفضه الجانب الفلسطيني ويعمل األمرية سلطة حكم ذاتي محدودة الصالحيات  السلطة الوطنإلبقاء
  .من اجل تعزيز دور السلطة لنقل الشعب الفلسطيني من االحتالل لالستقالل، وليس تقديم الخدمات

 هو موضوع السلطة الوطنية وكيفية وأساسي لبحث موضوع رئيسي األوانآن " يوسف قائال أبو وأضاف
ظائفها لتعزيز الصمود الفلسطيني لمواجهة مخاطر وتحديات االحتالل، وفي مقدمة ذلك الحديث  وإدارة

  .األمنية أو سواء االقتصادية "عن االتفاقيات المجحفة التي تكبل السلطة الفلسطينية
  4/11/2011  لندن،القدس العربي،

  
  ن العودةوزارة األسرى تنصح المحررين للضفة بعدم الذهاب للحج خشية منعهم م .10

قال زياد أبو عين وكيل وزارة األسرى والمحررين في تصريحات نقلتها اإلذاعة  :أشرف الهور - غزة
 وزارته تقوم بتجهيز جوازات السفر الالزمة لألسرى المحررين المشمولين أنالفلسطينية الرسمية 

   .بمكرمة الحج، أوضح أنه تقرر إعفاؤهم من دفع رسوم إصدار الجوازات
وأوضح أن  .رعت وزارة الداخلية بإصدار جوازات سفر لهؤالء األسرى بشكل عاجل جداًوأمس ش

األسرى المحررين الذين أبعدوا للخارج سينقل كل منهم بطريقته، لكنه أشار إلى وجود مشكلة تعترض 
عملية سفر األسرى الذين أطلق سراحهم إلى مناطق سكناهم في الضفة الغربية، خاصة األسرى الذين 

 في مدنهم "إقامة جبرية"وحث أبو عين هؤالء األسرى ممن عليهم  .عوا على تعهد بعدم مغادرة مدنهموق
وبخصوص األسيرات  ."خشية أال تسمح لهم سلطات االحتالل بالعودة إلى الوطن"بعدم المغادرة للحج 

 بعصبة  لن يكن بحاجة لمحرم وسيستعاض عن ذلكإنهنالمحررات، قال المسؤول في وزارة األسرى 
  .من النساء

  4/11/2011  لندن،القدس العربي،
  

  الزعنون يطالب بتصحيح ما لحق بالفلسطينيين من ظلم تاريخي   .11
 94طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى : عمان

ه بريطانيا الحق لليهود في  من كل عام والذي منحت بموجب2/11 والتي تصادف في المشئوملوعد بلفور 
طالب و". أرض بال شعب لشعب بال أرض"إقامة وطن قومي لهم في فلسطين بناء على المقولة المزيفة 

دول العالم بتحمل مسؤوليتها القانونية والتاريخية واألخالقية بتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على 
جلس األمن الدولي للحصول على العضوية الشعب الفلسطيني وأرضه ودعم الطلب الفلسطيني في م

  .  في الهيئة األممية194الكاملة في األمم المتحدة لتكون دولة فلسطين رقم 
  4/11/2011الدستور، عمان، 
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  تهديد االحتالل لسفينتي أمواج الحرية يعبر عن طبيعته اإلجرامية: النائب الشرافي .12
نية يوسف الشرافي أن تهديدات االحتالل باقتحام أكد النائب عن كتلة حماس البرلما:  حامد جاد-غزة

 .ومنع سفينتي أمواج الحرية من الوصول إلى غزة يعبر عن الطبيعة اإلجرامية لالحتالل كعدو لإلنسانية
إن االحتالل يعكس طبيعته اإلجرامية من خالل فرض الحصار المتواصل والظالم على أبناء "وقال 

  . لتهويد القدس والجرائم التي يرتكبها بحق المقدسات وحرق المساجدالشعب الفلسطيني في غزة باإلضافة
  4/11/2011الغد، عمان، 

  
   الوحيدة في العالم التي تنفذ عقوبات بحق أسرى عزل على المأل"إسرائيل: "قراقع .13

إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ عقوبات "قال وزير األسرى والمحررين عيسى قراقع إن 
بحق أسرى عزل على المأل، من خالل مجموعة من القوانين التي اقرها الكنيست، كقوانين العزل 

  . "االنفرادي ومنع الزيارات وغيرها من القوانين التي تجعل من إسرائيل دولة فوق القانون
 آالف أسير خلف 5000وأضاف إنه، وعلى الرغم من صفقة التبادل األخيرة، إال انه ال يزال نحو 

 عاماً 25 أسيراً امضوا 23 عاماً، بينهم 20 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 52القضبان، منهم 
  . امرأة11 طفالً و230وأكثر، و 

  4/11/2011البيان، دبي، 
  

  "القسام" على بيت الهيا أحدهما من صهيونيشهيدان في قصف  .14
فذته طائرات االحتالل الصهيوني أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطنين فلسطينيين جراء قصف ن: غزة

  .على بيت الهيا شمال قطاع غزة
المركز "وأكد أدهم أبو سلمية الناطق باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ في تصريحات خاصة لـ

جراء )  عاما23(ونصر عليان )  عاما22(استشهاد المزارعين محمد أبو حليمة " الفلسطيني لإلعالم
 بيت الهيا، حيث وصلوا أشالء إلى مستشفى كمال عدوان جراء القصف الذي القصف الصهيوني على

  .نفذته قوات االحتالل
إن مجموعة من المقاومة تصدت لقوة " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت مصادر محلية لمراسل 

  .صهيونية توغلت في المنطقة، وأصابتها بشكل مباشر
إلى المنطقة، كما حلقت طائرات مروحية أطلقت وذكرت المصادر أن تعزيزات صهيونية وصلت 

عسكري لجيش االحتالل " جيب"وقالت وسائل إعالم عبرية إن  .صاروخين ما أدى إلى ارتقاء شهيدين
  .أصيب بشكل مباشر بعدما استهدف مقاومون وحدة هندسة صهيونية كانت تقوم بالدورية في المكان

، استشهاد أحد مجاهديها جراء "حماس"ناح العسكري لحركة ، الج"كتاب الشهيد عز الدين القسام"أعلنت و
  .القصف الصهيوني على بيت الهيا شمال القطاع 

نسخةً منه، إن الشهيد " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) 11-3(وقالت الكتائب في بيان اليوم الخميس 
 في بيت الهيا شمال قطاع "أولو العزم"من مسجد )  عاما23(القسامي المجاهد نصر إبراهيم عليان، 

غزة، استشهد عصر اليوم الخميس إثر قصف صهيوني غادر استهدفه أثناء تواجده في أرضه ببيت الهيا 
  .شمال قطاع غزة

  3/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  في السجون الصهيونية في طريقها للحل التسعاألسيرات قضية : الرشق .15

عزت الرشق أن قضية االسيرات التسع الالتي " حماس"قاومة اإلسالمية أكد القيادي في حركة الم: دمشق
  .ما زلن في السجون الصهيونية في طريقها إلى الحل

موضوع ": "فيس بوك"وقال الرشق في تصريحات على صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 
.. مصريين الذين يرعون صفقة التبادلاألسيرات التسع ما زلنا نتابعه بشكل حثيث ويوميا مع اإلخوة ال

ونرجو أن يتم ذلك في األيام القادمة حتى قبل موعد ..وهم يؤكدون أن الموضوع في طريقه للحل
  ".استحقاق تنفيذ المرحلة الثانية

من جهة أخرى ثمن الرشق مكرمة العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد 
ألداء فريضة " وفاء األحرار" أسيرا وأسيرة ممن تم تحريرهم ضمن صفقة 477العزيز، باستضافة 

هذا تعبير صادق عن مشاعر التقدير لألسرى الفلسطينيين على معاناتهم وصبرهم : "الحج، وقال
  ".وجهادهم

  3/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  لقول المصالحة الوطنية هو الفعل وليس التحقيقالمطلوب : أبو زهري .16
إلى " فتح"سامي أبو زهري قادة حركة " حماس"دعا المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

، وفقا لصيغة "دائرة الشعارات إلى دائر الفعل لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام الخروج من"
  .االتفاق الذي تم التوقيع عليه في القاهرة برعاية مصرية

أن المطلوب في المرحلة الراهنة لقاء قمة بين " قدس برس" تصريحات خاصة لـ وأكد أبو زهري في
  .للتوافق على استراتيجية وطنية تمكن من مواجهة التعنت اإلسرائيلي" فتح"و" حماس"حركتي 

  3/11/2011قدس برس، 
  

  "إسرائيل"مستعدون لحرب شاملة مع : اإلسالميالجهاد  .17
قال متحدث باسم حركة الجهاد االسالمي الفلسطينية ان الحركة  :كريسبيان بالمر ونضال المغربي-غزة

  . وان لديها ثمانية آالف مقاتل على االقل مستعدون للحرب مع إسرائيلهدنة طويالًالال تتوقع أن تدوم 
وقال أبو أحمد المتحدث الرسمي باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد االسالمي في مقابلة 

  ."الجمهورية االسالمية االيرانية تقدم لنا الدعم ونحن نفخر بذلك"لة مع رويترز نادرة وطوي
ونفى أبو أحمد تقارير انتشرت على نطاق واسع وأفادت بأن ايران زودت حركة الجهاد االسالمي 

ولم . بأسلحة وابتسم عندما سمع مزاعم بأن الحركة تتلقى حاليا أسلحة اكثر تطورا من طهران وحماس
  .المتحدث على شائعات عن تلقي مقاتلي الجهاد تدريبات في ايرانيعلق 
وقال  ."ما أقوله بشكل عام هو اننا نملك الحق في التوجه الي مكان للحصول على مصادر القوة"وقال 

وذكر أن اسرائيل تتوق لحرب في  ."التهدئة موجودة بشكل نظري ولكن عمليا ال توجد تهدئة"أبو أحمد 
  .ادل السجناء التي ُأبرمت الشهر الماضيغزة بعد صفقة تب
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وقال ان الدليل على ذلك أن الذي أطلق على إسرائيل ونفى أبو أحمد اي مسؤولية للحركة عن الصاروخ 
 تمكنت من تحديد مكان القادة الخمسة الكبار في الحركة في الهواء الطلق فهم لم يتوقعوا إسرائيل
  .استهدافهم

رايا القدس اسرائيل وأجبرتها على اعادة التفكير في حساباتها انا ال أعتقد لقد فاجأت س"وقال أبو أحمد 
وقال أبو أحمد  )."قاذفات الصواريخ المحمولة على شاحنات(بأنهم كانوا يعلمون بوجود مثل هذا السالح 

  . وان كل المحادثات كانت مع مصراألخيرةان حماس ليست لها عالقة بالمواجهة 
ية تقارير أفادت بوجود توتر مع حماس التي بدا أنها تتردد في الدخول في وقلل أبو أحمد من أهم

   .2008مواجهة مباشرة مع اسرائيل منذ أن شنت اسرائيل حربها على غزة أواخر عام 
على صعيد االيديولوجية ال يوجد أي اختالف بين حركتي الجهاد االسالمي وحماس "وقال أبو أحمد 

تكون مرشحة أكثر للضغوط " يعني أنها اإلدارة مضيفا أن دور حماس في " واالختالف هو في األساليب
  ."الخارجية

  3/11/2011وكالة رويترز لألنباء، 
  

   إلنجاز المصالحة الوطنية"وفاء األحرار"يجب أن نثمر عملية : علي فيصل .18
ته شبكة قال علي فيصل مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في لبنان خالل حوار أجر: خاص

 والقدس عاصمتها سيرفع من سوية 67إن اعتراف العالم بدولة فلسطينية ضمن الحدود » الجئ نت«
  ..القضية الفلسطينية ويؤكد أننا يمكن أن ننفذ قرارات الشرعية الدولية

أن الدولة التي تحمل قضيتهم هي الضمانة الرئيسية وتحمل » الجئ نت«ويضيف في حديثه مع شبكة 
  .منابر الدولية واألمم المتحدة، وتقوم نضالهم وتدعم نضال الالجئينحقهم في ال

وعن صفقة تحرير األسرى التي رأى فيها إنجازاً ومكسباً فلسطينياً كبيراً، استبعد فيصل أن تخّل 
لردع : بإنجاز المرحلة الثانية لسببين، إذ إن االسرائيليين يحسبون حساباً كبيراً لمسألتين» إسرائيل«

  .ومة من جهة ولعدم إزعاج الجانب المصري ألنهم قلقون من كل الحراك الذي يجري في مصرالمقا
 في المئة من مطالبه في هذاالشأن، وبالتالي 90لكن نستطيع أن نقول أن المفاوض الفلسطيني حقق و

  .ةيجب أن نفتح هذا األفق فيما بيننا لنثمر هذه العملية باتجاه الضغط إلنجاز المصالحة الوطني
أولويتنا أن نتفق على خطة مشتركة ثابتُها تعزيز «وفيما يتعلق بفلسطينيي لبنان، شدد فيصل على أن 

  .»نضال الالجئين من أجل حق العودة
حتى اآلن لم نجد جواباً شافياً من «وفي العالقة مع الحكومة اللبنانية يقول مسؤول الجبهة الديموقراطية 

المذكرة الموحدة جرى تقديمها من وفد فلسطيني موحد مكون من فصائل الحكومة اللبنانية الجديدة حول 
  .»منظمة التحرير وفصائل التحالف

وعدم تعاطيها مع اللجان .. وتساءل فيصل عن سبب عدم تعاطي الدولة مع المخيمات بخدمات بلدية
 لكافية؟الشعبية كونها بلديات في المخيمات، وتساءل عن سبب عدم تأمين الطاقة الكهربائية ا

  3/11/2011موقع الجئ نت، 
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   من المطلوبين في الضفةجديدة قائمة عن اإلعفاء تقرر "إسرائيل" .19
سلم الجانب االسرائيلي نظيره الفلسطيني قائمة جديدة باسماء مطلوبين صدر قرارا :  خاص معا-نابلس

  .بالعفو الكامل والجزئي عنهم
ان الجانب الفلسطيني تسلم رسميا قائمة جديده تضم " عالوكالة م"هذا ما قالت مصادر فلسطينية مسؤوله

عشرات اسماء المقاومين كانت اسرائيل تالحقهم في الضفة الغربية حيث اعلنت عن جزء منهم بانهم 
  .حصلوا على اعفاء شامل 

واكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها ان هذا االتفاق يجري تنفيذه بعد التوصل الى اتفاق بين 
  .طة والحكومة االسرائيلية النهاء ملف المطلوبين والمطاردين تدريجيا من كافه الفصائل الفلسطينيةالسل

 3/11/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  في تيار المستقبل منسقية بيروت ريزووفد من حركة حماس  .20
 مسؤول وضم الوفد. زار وفد من حركة حماس منسقية بيروت في تيار المستقبل وعقد اجتماعا موسعا

حركة حماس في بيروت رأفت مرة وعضو لجنة العالقات السياسية في الحركة احمد الحاج والمسؤول 
وحضر . السياسي في مخيم شاتيال فؤاد طافش والمسؤول السياسي في مخيم برج البراجنة ابو خليل قاسم

لفعاليات التمثيلية عن تيار المستقبل منسق عام بيروت العميد محمود الجمل ومساعد المنسق لشؤون ا
عدنان فاكهاني وعضو مكتب منسقية بيروت محمد بعاصيري ومنسقا الطريق الجديدة مروان زنهور 

  .ومازن سماك ومنسق رأس النبع زياد الغول
وتباحث المجتمعون في التطورات السياسية على الساحتين اللبنانية والفلسطينية حيث تم كانت وجهات 

واكد المجتمعون التالقي الدوري لما فيه مصلحة .  السياسية واالجتماعيةالنظر متطابقة على الصعد
  .الطرفين والتنسيق الدوري والدائم خصوصا في المسائل االجتماعية

واثنى العميد الجمل على الدور الفلسطيني ودعم تيار المستقبل للجهود الدولية بهدف االعتراف الدائم 
  .والكامل بالدولة الفلسطينية

الوفد الفلسطيني على قيادة المستقبل وعلى رأسها الرئيس سعد الحريري المساعدة في موضوع وتمنى 
تحسين االوضاع االجتماعية والمعيشية ألهالي المخيمات اضافة الى موضوع السماح بدخول مواد 

  .االعمار اليها، فضال عن المساهمة في ايجاد فرص عمل للشباب الفلسطيني
  4/11/2011المستقبل، بيروت، 

  
  ليونسكو ردا على قبولها عضوية دولة فلسطينانتنياهو يأمر بوقف تمويل  .21

أمر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بوقف التمويل اإلسرائيلي          : ب.ف. أ -القدس المحتلة   
امـل  ردا على قبول دولة فلـسطين كعـضو ك        ) اليونسكو(لمنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم       

وقال مارك ريغيف، المتحدث    .  عن التصويت  52 بلدا وامتناع    14 دول ومعارضة    107العضوية بتأييد   
وسيخصص هذا المبلـغ،    . »لليونيسكو) مليوني دوالر (أمر بتجميد مساهمات إسرائيل     «باسم نتنياهو، إنه    

  وأضاف . »في المنطقة ) ةالثقافية والعلمي (حسب مكتب نتنياهو، لمبادرات التعاون التي لها نفس األهداف          
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مثل هذه المبادرات ال تحدث تقدما في السالم بل على العكس ستبعده أكثر، والسبيل الوحيد للوصول                «أن  
  .»إلى السالم هو عن طريق المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة

  4/11/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  زيت على النار يديرها أشخاص يصبون الاإلسرائيليةالحكومة : هرتسوغ .22
 قال عضو الكنيست اإلسرائيلية عن حزب العمل يتسحاق هرتسوغ إن الحكومة اإلسرائيلية تدار              :تل أبيب 

  .بأيدي أشخاص يريدون صب الزيت على النار
وأوضح هيرتسوغ خالل تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هناك وزراء في هذه الحكومة يريـدون               

ة في الضفة الغربية، وفي مقدمتهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الـذي            إعادة احتالل المدن الفلسطيني   
  .' نابلس وقلقيلية وطولكرم'يريد فرض الحكم اإلسرائيلي على 

  3/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

   من مغبة اعتراضهوتحذر "أمواج الحرية" جهود وتضحيات تثمنحنين زعبي  .23
" أمواج الحرية "حيت النائب حنين زعبي، أسطول الحرية، لكسر الحصار عن قطاع غزة            : لةالقدس المحت 

: الذي أعلن عن انطالقه أمس األربعاء، وأثنت على القائمين عليه والمشاركين فيه، وتوجهت إليهم بالقول              
ة سنكـسر الحـصار      بإرادتنا الحر .. نثمن جهودكم وتضحياتكم وأهدافكم النبيلة عاليا، ونشد على أياديكم        "

  ".قريبا
ودعت زعبي، سلطات االحتالل إلى الكف عن سياسة القمع والقرصنة، محذرة من اعتـراض أسـطول                

المتواطئ مع سياسات االحتالل لم يفلح      " بالمر"الحرية الذي اعتبرت انطالقته دليالً قاطعا على أن  تقرير           
  .في إسباغ الشرعية على حصار غير إنساني وجائر

رت زعبي، أن أسطول الحرية هو خطوة هامة لكونها تعري سياسات االحتالل الذي يسعى لحرف               واعتب
  .األنظار عن جرائمه بحق سكان قطاع غزة المحاصر، وعن ممارساته البشعة

يتعين على قوات االحتالل أن تعترف بالحقيقة، وأن تدرك أنه طالما تواصلت سياسـاتها              : "وقالت زعبي 
  . ضدهاتلك سيتواصل النضال

  3/11/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   تركية تهدف إلى تحقيق مصالحة بين الطرفين- إسرائيليةمحادثات سرية  .24

مع اإلعالن عن إطالق سفينتين جديدتين ضمن أسطول الحرية، لكسر الحصار علـى قطـاع          :  تل أبيب 
تركية تهدف إلى تحقيق مصالحة      -غزة، كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن محادثات سرية إسرائيلية            

بين الطرفين، يديرها من الطرف اإلسرائيلي المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء، ديفيد ميـدان، والـذي               
  .حول صفقة الجندي األسير جلعاد شاليط» حماس«اشتهر مؤخرا بإدارته الناجحة للمفاوضات مع 

تنياهو، اختار ميدان إلدارة المفاوضـات      وأكدت مصادر أمنية في إسرائيل أن رئيس الوزراء، بنيامين ن         
. بسبب نجاحه في صفقة شاليط، التي كان لتركيا أيضا دور غير بسيط فيها، إلى جانب الدور المـصري                 

وأضافت أن ميدان أجرى جولة محادثات أولية في أنقرة، وسيسافر مرة أخرى في األيام القريبة لجولـة                 
سرائيلية هو أن تركيا معنية فعال بإنهاء األزمة بين البلـدين،           وقالت إن االنطباع لدى الحكومة اإل     . ثانية
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والدليل على ذلك أنها فوضت شخصية كبيرة إلدارة المفاوضات مع ميدان، هو رئيس المخابرات، هاكان               
  .ميدان

وحـسب أوسـاط مطلعـة، فـإن        . والجديد أن الطرفين، وبغطاء أميركي، قررا إجراء مفاوضات سرية        
ولكـن مـن غيـر      . لب التركي وتعتذر بشكل علني عن قتل تسعة مواطنين أتراك         إسرائيل سترضخ للط  

المعروف إذا كان هذا االعتذار سيعيد العالقات بين البلدين إلى طبيعتها عندما كانا حليفين مقربين طيلـة                 
  .سنين عديدة أم ال، خصوصا أن إسرائيل تقيم عالقات بديلة مع اليونان ورومانيا وقبرص

 4/11/2011، ، لندنالشرق األوسط
 

  مساعدات اإليرلندية والكنديةال تستعد لمنع سفينتي "إسرائيل" .25
لمنع سفينتي المساعدات اإليرلندية والكنديـة      " كافة االستعدادات "أكد الجيش اإلسرائيلي أنه اتخذ      : وكاالت

دهم التـدخل   المتوقع وصولهما اليوم إلى قطاع غزة لكسر الحصار، وناشد ناشطون إيرلنديون حكومة بل            
لمنع ذلك، في حين أعلنت الواليات المتحدة أنها تلقت تأكيدات من تركيا بعدم مصاحبة سفن حربية تابعة                 

  .لها للسفينتين
وقال جيش االحتالل اإلسرائيلي إنه سيمنع السفينتين من الوصول إلى القطاع، وأكد الناطق باسمه أفيخاي               

  ". التحضيرات الالزمة لصد السفينتينقوات البحرية اإلسرائيلية أنهت"أدرعي أن 
 متضامنا من جنسيات مختلفـة، ومـن المتوقـع          27وذكر راديو إسرائيل أنه يوجد على ظهر السفينتين         

وكان مصدر عسكري إسرائيلي قد ذكر أن البحرية اإلسرائيلية تتابع         .وصولهما إلى شواطئ القطاع اليوم    
  . إلى ميناء أسدود، ولن يسمح لها بالتوجه إلى قطاع غزةوأنه سيسمح للقافلة بالتوجه فقط. السفينتين

 3/11/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
 

   بالتفكير جديا بالتبعات"إسرائيل"داغان يحذر من الهجوم على إيران ويطالب  .26
السابق، أن ضرب إيران فكرة غبيـة،       ) الموساد(اعتبر مئير داغان رئيس     : زهير أندراوس  - الناصرة
ن التحدي اإلقليمي الذي ستواجهه إسرائيل سيكون مستحيالً، وقد أوضـح أن رئـيس الـوزراء،                وقال إ 

: ، وتابع قائال  بنيامين نتنياهو ووزير األمن، إيهود باراك يقودان إسرائيل إلى حرب ال يمكن أن تفوز بها              
  .أخشى اآلن عدم وجود أحد لردع نتنياهو وباراك، على حد تعبيره

 يتحتم على صنّاع القرار في تل أبيب، أن يأخذوا بعين االعتبار تـداعيات الـضربة                أنّه حيث عاد وأكد  
العسكرية إليران، وأن يفكروا جيدا وجديا في اليوم الذي سيلي الضربة، في تلميح واضح إلى الرد المؤلم                 

   .الذي ستتلقاه الدولة العبرية من طهران ومن حليفاتها في المنطقة بالتالي
لمصادر في تل أبيب، فإن داغان يعتبر أن تكاليف أي ضربة إسرائيلية على إيـران سـتفوق                 وبحسب ا 

المكاسب المتوقعة، وفق تحليالته لن يكون أي اعتداء مماثل مشابهاً للتفجير اإلسرائيلي الـذي اسـتهدف                
أما  .حد، ألن العراق ركز برنامجه النووي في مكان وا        1981مفاعل أوزيراك النووي في العراق، عام       

بأن إيـران سـتأمر     ) الموساد(كذلك، يثق محللون في     . برنامج إيران النووي، فهو منتشر في أنحاء البلد       
عمالءها في حزب اهللا اللبناني بإطالق آالف الصواريخ على إسرائيل، نتيجةً لذلك، قد تـضطر القـوة                 

  .اعتداء متعدد الجبهاتالجوية اإلسرائيلية إلى وقف هجومها على إيران للدفاع عن إسرائيل ضد 
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وتشدد المصادر عينها على أنّه ثمة حرب داخل منظومة األمن اإلسـرائيلية، وحـرب علـى مـستوى                  
لكن داغان أغفل أمراً واحداً، أن انتقاداته العلنية قد تؤدي إلى حث إسـرائيل علـى                 .التحليالت الصادرة 

  .ام الردع اإلسرائيليفهو أضعف بمواقفه مصداقية نظ .إطالق الهجوم في مرحلة أبكر
  4/11/2011، القدس العربي، لندن

 
 "غراد"ذرائع اسرائيلية لتفسير فشل القبة الحديدية على مواجهة الـ  .27

، العبرية يوسي ميلمان، أن     "هارتس"كشف المحلل للشؤون السياسية واالمنية في صحيفة        : القدس المحتلة 
لقت من غزةـ في الهجمة األخيرة واشار ملمان في         القبة الحديدية فشلت في التصدي للصواريخ التي أنط       

اشار الى ان القبة    " بين القبة الحديدية وشهاب االيراني    "مقال نشرته الصحيفة اليوم الخميس، تحت عنوان        
الحديدية تمكنت من انزال أربعة او خمسة صواريخ على األكثر من بين ثالثين صاروخاً، تـم اطالقهـا                  

  .على اسرائيل من قطاع غزة
األجهزة االمنية تذرعت بالعديد من الذرائع لتفسير عجز القبة الحديدية عن إنزال صواريخ الغراد، على               
حدقول ميلمان، من بينها ان المنصة نصبت في رحوفوت بينما اطلقت الصواريخ علـى أسـدود، أو ان                  

كانـت مـن    الظروف الجوية أعاقت رصد الصواريخ الوافدة، أو ان مواقع اطالق صـواريخ الغـراد               
استحكامات جيدة وان اإلطالق تم بواسطة تكنولوجيا متطورة، أو أن جهاز المراقبة لم يعمل كـالالزم أو                 

  .أن انتشار القبة الحديدية لم يكن كما هو مطلوب وغيرها
ميلمان يقول، ان هذه الذرائع هي محاوالت لذر الرماد في عيون الجمهور وهي تذكر بسلسلة االدعاءات                

دمها المحامون، مثل، ان موكلي لم يتواجد في ساحة الجريمة أو لم يثبت تواجده ، او أدعي انه                  التي يستخ 
كان مخموراً تماماً واذا ثبت انه لم يكن مخموراً أدعي ان رجليه كانتا مكسورتين وأذا ثبت انه كان واقفاً                   

  .على رجليه أدعي أنه أصيب بنوبة صرع وهكذا دواليك
ن كيفية عمل القبة الحديدية تجعلنا نصل الى إستنتاج موجع آخر وهو أن صاروخ              وختم ميلمان بالقول، إ   

، من شأنها ان تواحه مشاكل شبيهه أمام الـصواريخ الوافـدة            3 وحيتس المستقبلي، من طراز      2حيتس  
  وتستصعب مواجهة أخطار الشهاب اإليراني

 3/11/2011وكالة سما اإلخبارية، 
 

  ينية بالتحرش الجنسي بتالميذه القاصرين الدالصهيونيةاتهام أحد قادة  .28
أحـد أبـرز الزعمـاء الـروحيين        " موطي ألون "أدانت محكمة الصلح في القدس اليوم شكوى الحاخام         

بتهمة التحرش الجنسي واستغالل عالقاته التعليمية لممارسة أفعـال شـاذة           , الرئيسيين للصهيونية الدينية  
بارتكاب أعمال مشينة بالقوة بحق تالميذه مرتين في عـامي          ويتهم الحاخام موطي     .بالقوة مع القاصرين  

  .في البلدة القديمة بالقدس" هلوتل"خالل توليه منصب رئيس معهد ، 2005 و 2003
ويرددهـا  " بنعمة الكهـان  "وبحسب الئحة االتهام فإن الحاخام كان ينهي لقاءاته العاطفية كل مرة بمقولة             

  .بصوت مرتفع
 3/11/2011، موقع عكا اون الين
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   بسبب تورطها بأعمال عنف ضد الفلسطينيينإسرائيليةإغالق مدرسة دينية  .29
                أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، قراراً بإغالق مدرسة دينية في مستوطنه يتـسهار، بنـاء
على معلومات وردت لجهاز األمن العام الشاباك، تفيد بتورط عدد مـن الحاخامـات العـاملين داخـل                  

  .لمدرسة، بعمليات تحريض للعنف ضد الفلسطينيينا
إلى أن جهاز الشاباك اإلسرائيلي، تلقـى معلومـات تفيـد بـأن             " يديعوت احرونوت "وأشارت صحيفة   

الحاخامات العاملين بالمدرسة، يدعمون أعمال عنف ضد الفلسطينيين، باإلضافة إلـى أنهـم يـسمحون               
  .لتالميذهم بالمشاركة فيها

، كانوا قد ألفوا كتاب     "إيتسك شابيرا "، و "يوسي اليتسور "لى أن اثنين من رؤساء المدرسة       ولفتت الوزارة إ  
  .، والذي يسمح فيه بقتل أشخاص من غير اليهود"توراة الملك"بعنوان 

 3/11/2011، موقع عكا اون الين
 

   من مسيرات حاشدة تجاه الحدود في ذكرى قرار التقسيمتخشى "إسرائيل" ":معاريف" .30
يفة معاريف أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية ترصد تخطيط منظمات مؤيدة للفلسطينيين مـن             ذكرت صح 

  .أجل تنظيم مسيرات من سوريا واألردن باتجاه الحدود اإلسرائيلية في ذكرى قرار التقسيم
وأشارت الصحيفة إلى ان جماعات إسالمية تخطط لمسيرات ضخمة نحو إسـرائيل فـي نهايـة شـهر                  

كمـا يخططـون    , 1947 نوفمبر   29بة ذكرى قرار التقسيم الصادر عن األمم المتحدة في          بمناس, نوفمبر
  .2012لمسيرات أخرى في شهر مارس 

حيث تسمى المسيرة   , ولفتت الصحيفة إلى أن مسئولي االستخبارات في إسرائيل يرصدون هذه التحركات          
 25ان واألردن تجاه القدس في      األولى مسيرة المليون ويفترض أن تخرج من ثالث دول هي سوريا ولبن           

  .و ويقف خلف المسيرة عدد من المنظمات على رأس حركة اإلخوان المسلمون نوفمبر الحالي
وكذلك من المقرر أن يشهد شهر مارس العام المقبل مسيرة أخـرى ينظمهـا ناشـط هنـدي منـاهض                    

اك إلى سـوريا واألردن     ووفق التخطيط فإن القافلة ستخرج من ثالث دول هي تركيا ومن هن           , إلسرائيل
ومن الهند وستعبر إلى    , ومن المغرب وستعبر إلى الجزائر ومصر وصوال إلسرائيل       , وصوال إلسرائيل   

  .باكستان وإيران وتركيا وسوريا وصوال إلى إسرائيل
 3/11/2011، موقع عكا اون الين

  
   عاما  44سماء عربية ألول مرة منذ با الشرقيةتسمية شوارع القدس  .31

سيتمكن سكان القدس الشرقية من استقبال بريدهم وفواتيرهم في بيوتهم للمرة االولى :  ا ف ب-القدس 
 عاما بعد ان قررت بلدية القدس االسرائيلية اطالق اسماء عربية على شوارعها الول مرة منذ 44منذ 

  .1967احتالل المدينة عام 
ن اسمه ان المشروع الجديد انه بفضل وقال مسؤول مطلع على المشروع في البلدية طلب عدم الكشف ع

سيتمكن السكان من استقبال البريد بشكل صحيح ووصف اماكنهم للناس وسيحسن بعض «المشروع 
بحلول «وقالت انه . وتخطط البلدية لترقيم بيوت القدس الشرقية بعد تسمية الشوارع. »جوانب الحياة

. فيها»  وسيكون هناك اسم لكل شارع سيصبح هناك رقم لكل بيت في القدس الشرقية2012اواخر 
وستطلق البلدية اسماء عربية على شوارع القدس الشرقية، ولكنها طلبت من السكان عدم اختيار اسماء 
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وسيكون بامكان الفلسطينيين في المدينة اقتراح اسماء يتوجب عرضها على لجنة في . »استفزازية«
  .البلدية تتولى فحصها

  4/11/2011، الدستور، عمان
  

   حملة للتحذير من مخططات هدم طريق باب المغاربةتطلق" مؤسسة األقصى" .32
إطالق حملة إعالمية للتحذير من مخططات االحتالل " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"تعتزم : القدس

  .الصهيوني الستكمال هدم طريق باب المغاربة المالصقة والمؤدية للمسجد األقصى المبارك
رات ورسائل من قبل مهندس بلدية االحتالل الصهيوني في القدس المحتلة لكلٍّ يأتي ذلك في ظل إخطا

أعلن فيها أن جسر باب " مكتب رئيس الحكومة الصهيونية"و ") صندوق إرث المبكى"ما يسمى بـ (من 
  . يوما30المغاربة في القدس القديمة هو مبنى آيل للسقوط أو االحتراق ويجب هدمه خالل 

أنه سيتم نشر إعالن ملون في الصحف المحلية العربية في الداخل الفلسطيني " ألقصىمؤسسة ا"وأعلنت 
يتضمن صور هدم طريق باب المغاربة، ونداء إلنقاذ المسجد األقصى المبارك، وستقوم المؤسسة بتعميم 

 نصرة تصميم البوستر المذكور عالميا، داعية كل وسيلة إعالم إلى نشر هذا التصميم كمساهمة منها في
  .المسجد األقصى المبارك 

  3/11/2011، المركز الفلسطيني لالعالم
  

  اعفاء األسرى المحررين من رسوم تجديد رخص القيادة والرسوم الجمركية على سيارة واحدة  .33
أعلنت وزارة شؤون األسرى والمحررين إعفاء األسرى المحررين في صفقة تبادل األسرى من : رام اهللا

  .قيادة والرسوم الجمركية على سيارة واحدة لكل أسير محرررسوم تجديد رخص ال
م 25/10/2011وأكدت الوزارة أن هذا القرار جاء خالل جلسة مجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 

والقاضي بإعفاء األسرى المحررين المفرج عنهم في الدفعة االولى من صفقة األسرى وفاء األحرار، 
ي وزارة النقل والمواصالت ووزارة المالية بتطبيق هذا القرار إلجراء وقد تم إبالغ الجهات المختصة ف

  .التسهيالت الالزمة لألسرى
وبينت الوزارة أن هذه االجراءت تأتي في سياق الدور الطبيعي الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية ألجل 

سني عمرها، وأقل ما تكريم هذه الشريحة من أبناء الشعب الفلسطيني التي قدمت التضحيات على مدار 
  .يفعل أن يتم تعويضهم عن سنوات الحرمان والعزل التي قضوها في سجون االحتالل

  4/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   إسرائيليون ضالعون في تعذيب األسرى أطباء: "إسرائيليتان منظمات" .34
أن أطباء إسرائيليين شاركوا ، 2011-10-3أظهر تقرير نشرته منظمتان إسرائيليتان، الخميس : وكاالت

  . في إساءة معاملة األسرى الفلسطينيين وانتهاك واجباتهم الطبية المعهودة
وركز التقرير على العاملين في المجال الطبي الذين شاهدوا أو شاركوا أو كانوا على اتصال بأسرى 

، وقال التقرير إنه غالبا ما "تالشين بي"أثناء استجوابهم من قبل جهاز االستخبارات اإلسرائيلية الداخلي 
  . كان يستخدم العنف الجسدي أو النفسي خالل هذه االستجوابات
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كل من اللجنة العامة " تزوير األدلة والتخلي عن الضحية" صفحة بعنوان 61وأعدت الدراسة المؤلفة من 
  ". أطباء من اجل حقوق اإلنسان"وفرعها في جمعية ) إسرائيل(لمناهضة التعذيب في 

 ضحية تعذيب مفترضة وإساءة معاملة تعاملت معها 100تستند النتائج إلى شهادات وملفات أكثر من و
، وتظهر أن المختصين الطبيين 2007منذ العام )" إسرائيل(اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في "
  ". يشاركون مرارا سواء بشكل نشط أو غير نشط في التعذيب وإساءة معاملة السجناء"

ايدان رينغ المتحدث باسم اللجنة لوكالة فرانس برس إن الضحايا المفترضين هم جميعا من وقال 
، فيما ذكر التقرير انه سواء من خالل العمل المباشر أو "المشتبه بأن لهم عالقة بقضايا أمنية"الفلسطينيين 

  . من خالل الصمت، فان العاملين الطبيين مشاركون في ما يجري في غرف التحقيق
ضاف أن األدلة تظهر أن العاملين الطبيين كانوا يقومون بذلك من خالل فشلهم المنهجي في توثيق وأ

إصابات السجناء بالشكل المناسب، وعدم اإلبالغ عن إساءة المعاملة أو من خالل إعادة المعتقلين إلى 
  . المحققين حتى بعد رؤية الجروح التي أصيبوا بها

سليم بيانات طبية للمحققين، وفي حاالت كثيرة كانوا يعطون األولوية وفي بعض الحاالت قام هؤالء بت
  . لحاجات التحقيق على حساب حالة المريض، بحسب الدراسة

هذا التقرير يكشف أدلة مهمة تثير الشكوك في أن العديد من األطباء كانوا يتجاهلون "وقالت الدراسة إن 
  ". إلسرائيلي باستخدام التعذيبشكوى مرضاهم، وأنهم سمحوا لمحققي جهاز األمن ا

وافقوا على استخدام أساليب تحقيق محظورة وعلى إساءة معاملة :"وأضافت أن العاملين الطبيين 
  ". المعتقلين الضعفاء، وإخفاء المعلومات وبالتالي سمحوا بالحصانة الكلية لممارسي التعذيب

اكمة وعقاب من قبل سلطات تطبيق وقال التقرير إن محققي الشين بيت محميون من أي إشراف ومح
  .القانون التي ترفض التحقيق معهم، كما أنهم محميون من العاملين الطبيين الذين يتعاملون مع المعتقلين

  3/11/2011 ، موقع فلسطين أون الين
  

   "أمواج الحرية"قافلة ل الدولي بتوفير حماية عاجلة المجتمعمنظمات أهلية تطالب  .35
البت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية يوم أمس من المجتمع الدولي بتوفير ط: غزة ـ أشرف الهور

حماية عاجلة لقاربين يقالن متضامنين أجانب ومساعدات إنسانية يبحران تجاه قطاع غزة المحاصر، بعد 
  .أن هددت إسرائيل باعتراضهما

فة المنظمات الحقوقية الدولية للمجتمع الدولي وبخاصة األمم المتحدة وكا' نداء عاجال'ووجهت الشبكة 
  .'من أجل التحرك الفوري والعاجل لضمان سالمة هؤالء المتضامنين ووصولهم اآلمن إلى قطاع غزة'

أمواج 'يبحران ضمن قافلة ' الحرية االيرلندي'و' التحرير الكندي'وأكدت أن القاربين التضامنين وهما 
هدفها التضامن مع ' مهمة إنسانية مدنية'مان بـ وذكرت أنهما يقو .إلى قطاع غزة المحاصر' الحرية

  .'جراء الحصار الظالم والالشرعي'الشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على معاناته 
  4/11/2011، القدس العربي، لندن
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  شمال غزة" 3تاج الوقار "مخيماتتكريم لحفظة القرآن في  .36
طالب من حفظة كتاب اهللا " 203"اع غزة كرمت دار القرآن الكريم والسنة في محافظة شمال قط: غزة

تعالى وتثبيته، إلى جانب الطالب الذين حفظوا أجزاء من القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية المطهرة 
  .وذلك على مستوى منطقة معسكر جباليا شمال القطاع, "إبداع وتميز "3ضمن مخيمات تاج الوقار

تور عبد الرحمن الجمل على أهمية هذه االحتفاالت في تشجيع أكد رئيس دار القرآن الكريم والسنة الدكو
  .طالب حلقات التحفيظ على مواصلة مسيرتهم القرآنية بهمة عالية

إضافة للسعي الحثيث لتطبيق , وطالب الجمل الحفظة االهتمام بحفظهم والمداومة على المراجعة والتثبيت
  .أحكام القرآن في حياتهم العملية

  3/11/2011، ي لإلعالمالمركز الفلسطين
  

   تدخل قطاع غزة"7 –أميال من االبتسامات "قافلة  .37
، اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح  '7 -أميال من االبتسامات 'دخلت قافلة : العريش
وأشاد المتحدث الرسمي للقافلة عصام يوسف بالتسهيالت المقدمة من السلطات المصرية  .البري

سير مهمة القافلة وسرعة إدخالها إلى قطاع غزة، مشيرا إلى قرار المنظمين بتعديل اسم وحرصها على تي
، عرفانا لدور '7 -أميال من االبتسامات ' بدال من ' عاشت مصر نبراس الحرية ألسرانا 'القافلة ليصبح 

بادل  أسيرا فلسطينيا من سجون االحتالل اإلسرائيلي، من خالل صفقة ت1027مصر في إطالق سراح 
  .األسرى التي تمت مرحلتها األولى مؤخرا تحت رعاية مصرية

 صنفا من الدواء التي تعاني من نقصها المستودعات 30القافلة تحوي أكثر من 'وأضاف يوسف أن 
 كرسيا كهربائيا وسيارات إسعاف مخصصة لذوي 120الطبية في وزارة الصحة بغزة، إضافة إلى 

  .'زمات الطبية األخرىاالحتياجات الخاصة، وبعض المستل
سيتم مشاركة الفلسطينيين باالحتفال بعيد األضحى وذبح األضاحي وتوزيع لحومها على 'وأشار إلى أنه 

  .'عدد من األسر في القطاع المحاصر
  3/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  منهم نساء% 53 عاماً و25نصفهم دون   في زيادة السكانعربياًفلسطينيو لبنان األنشط  .38

 7 المخيمات الفلسطينية في لبنان ليست في معزل عن حدث وصول عدد سكان العالم الى :باسكال عازار
مليارات نسمة، فهي مساحات ضاقت بقاطنيها، وتشكّل بؤراً لكل أشكال الحرمان والفقر والبطالة وتردي 

ى أخرى وفق األرقام التي تكشف عنها وتشهد زيادة سكانية من سنة إل. شروط الصحة والتعليم
 بلغ عدد الالجئين المسجلّين 2008 كانون األول 31ففي .  األونروا–إحصاءات وكالة غوث الالجئين 

 الى 2010 كانون الثاني 1، وترتفع مجدداً في 421993 الى 2009 حزيران 3، لتنخفض في 422188
 2011 كانون الثاني 1، لتصل في 427057 الى 2010 حزيران 30وواصلت ارتفاعها في . 425640

من الالجئين في لبنان والذين يبلغ عددهم % 53"وتشير األونروا الى أن نحو .455373الى
  ". مخيما12ًشخص مسجلون في 455000

، معلومات 2010يقدم مسح قامت به األونروا، بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت في صيف 
 25 ألفاً، نصفهم دون سن 280 ألفاً و260عدد الالجئين المقيمين يراوح بين  "ديموغرافية تشير الى أن
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 سنة، يعيش ثلثا عددهم 30المعدل العمري للفلسطينيين هو . منهم من النساء% 53عاماً، في حين أن 
  ".داخل المخيمات في حين يعيش ثلثهم اآلخر في محيطها

". منهم فقراء% 66.4نون من الفقر الشديد، في حين أن من الفلسطينيين يعا% 6.6"ويشير المسح الى أن 
منهم في سن العمل يعملون، في حين ان ثلثيهم % 38منهم عاطلون من العمل و% 56"ولفت الى أن   

  ".هم فقراء) بائعون متجولون وعمال بناء ومزارعون(اللذين يعمالن في وظائف بسيطة 
سن المرحلة الثانوية من الدراسة يرتادون المدرسة او نصف الشباب الذين هم في "وخلص المسح الى ان 
ممن هم في سن الذهاب الى المدرسة لم يرتادوا اي مدرسة في العام % 8وان . معاهد التدريب المهني

  ".منهم يحملون شهادات جامعية% 6وان . 2010
. اجون الى مساعدة ملحةمن الفلسطينيين يعانون فقداناً حاداً لألمن الغذائي ويحت% 15"ويالحظ المسح ان 

يعانون من فقدان االمن الغذائي الى حد ما، واكثر من ربع االسر ال يتناول كميات % 63في حين ان 
مناسبة من الفاكهة والخضار واللحوم ومنتجات الحليب، وال يحصل ثلث الفلسطينيين على متطلبات 

  ".الغذاء االساسية
منهم ليس لديهم تأمين صحي وتؤمن االونروا % 95وثلث السكان من امراض مزمنة، "ويعاني نحو 

  ".الرعاية الصحية االولية والثانوية لهم مجاناً
  2/11/2011، النهار، بيروت

  
   الفلسطيني الوطني مليون حنجرة للنشيد11 .39

مخيمات ضدكم «هل وصل الربيع العربي إلى الشارع الفلسطيني؟ هذا ما يبشّرنا به شباب مجموعة 
...  لن يكون الموعد المرتقب لمسابقة عجائب الدنيا السبع الجديدة فحسب2011/ 11/ 11يوم . »كلكم

، تبادر المجموعة إلى إحياء بثّ مباشر عبر صفحتها على 11 والثانية 11 والدقيقة 11فعند الساعة 
 مليون 11« مليون فلسطيني، إلنشاد نشيدهم الوطني، تحت شعار 11فايسبوك، بهدف حشد صوت 

المهجور » مستشفى غزة« وقد اختارت المجموعة لهذا الغرض إعادة الحياة إلى ملجأ يقع تحت .»فدائي
  .، حيث ستلتقي في الموعد المذكور)بيروت(في مخيم صبرا 

com.gmail@studiopalestine:mailto  
  4/11/2011، االخبار، بيروت

  
   في الضفة يطالبون باإلفراج عن أبنائهم قبل حلول العيدالسياسيينأهالي المعتقلين  .40

للتدخل "ناشد أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية جميع األطراف الفلسطينية والعربية : الخليل
، "مباركالجاد من أجل إطالق سراح أبنائهم من سجون السلطة الفلسطينية، قبل حلول عيد األضحى ال

  .الذي يصادف األحد المقبل
إن الفرحة : "نسخة عنه" قدس برس"، في بيان صحفي تلقت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين"وقالت 

الفلسطينية بحلول عيد األضحى المبارك تبقى غائبة باستمرار أسر أبنائنا في سجون السلطة، واصفين 
  ". فلسطينياالعتقال السياسي بالغصة الكبيرة في حلق كّل

  3/11/2011قدس برس، 
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    يتيم من أطفال غزة1500يتكفل العاهل األردني  .41

اهللا الثاني أمس، لنداء استغاثة أطلقته جمعية الوئام الخيريـة            عبد عاهل األردن  استجاب   :)بترا (- عمان
 الـف   800 عاما، بكلفة تصل إلى مليون و      13 يتيم ممن تقل أعمارهم عن       1500في قطاع غزة، لكفالة     

  .دوالر سنويا
وفي موازاة ذلك، أمر بدعم جميع المراكز والجمعيات التي تقوم على رعاية وكفالة األيتام في مختلـف                 

  .محافظات المملكة
واعتمدت االستجابة الملكية لنداء االستغاثة، الذي وجهته جمعية الوئام الخيرية في قطـاع غـزة، علـى                 

ي في غزة، التي أكدت صعوبة وتردي الظروف التـي يعيـشها            تقارير قدمها المستشفى الميداني األردن    
  .األيتام في القطاع بعد وفاة معيليهم

4/11/2011، ، عماندستورال  
  

  "افتراء" ويصفونه بـ الفلسطينية عن حراك داخل المخيماتإشاعاتنواب ينفون : األردن .42
المخيمـات للمطالبـة    نفى أربعة نواب في بيان لهم أمس، صحة ما يشاع عـن حـراك داخـل                 : عمان

  ".محض افتراء ومحاولة إلشعال الفتنة باسم المخيمات فوق ثرى الوطن"باإلصالح، واصفين ذلك بـ
المخيمات مكون رئيـسي    "أن  " صمت المخيمات والء وانتماء للوطن    "وأكدوا في البيان الذي حمل تسمية       

أبناء المهـاجرين   "، مشددين على أن     "من مكونات المجتمع األردني، لها حقوقها الوطنية وعليها واجباتها        
  ".في المخيمات هم جزء ال يتجزأ من جسد الوطن األردني الواحد

المخيمات الفلسطينية وفكرها السياسي، ينطلق من مبادئ حب الوطن األردني والعمـل بيـد              "وقالوا إن   
 القادمة والكفاح مـن     واحدة مع جميع أطيافة للمضي بالوطن نحو المستقبل، لما فيه خيرنا وخير األجيال            
  ".أجل الحفاظ على حق العودة المقدس، وعدم التفريط بالحقوق التاريخية في فلسطين

4/11/2011، الغد، عمان  
  

  استغرب عدم جدية الداخل اللبناني في دعم فلسطين" االتحاد من أجل لبنان" .43
ـ     " "اإلتحاد من أجل لبنان   " استغرب   :موقع النشرة   االعتـراف شعبي تجـاه    الصمت العربي الرسـمي وال

بفلسطين كدولة عضو في منظمة اليونسكو وإعالن الواليات المتحدة وقف التمويل عن هـذه المنظمـة                
  ".الدولية بسبب هذا الموقف

مدى الجدية في دعم القضية الفلسطينية وخاصة في الداخل اللبنـاني الـذي             "وسأل اإلتحاد في بيان عن      
  ."ره على لبنان الدولةيرفض بعض سياسييه فكرة التوطين وخط

3/11/2011، موقع الجئ نت  
  

   التحويالت المالية للسلطة الفلسطينية"إسرائيل"ستنكر منع ت الجامعة العربية .44
استنكر مجلس جامعة الدول  :وكاالتال ،اهللا  عبدى مصطفاألصمعي، خالد - عواصم ، فيينا،رام اهللا

 المستحقة عليها للسلطة واألموالات الضرائب  صرف عائدإيقافالعربية قرار الحكومة اإلسرائيلية 
 تهديداتها المستمرة بالعدوان علي ى إلإضافة ، وحدة استيطانية جديدة2000وإعالنها بناء، الفلسطينية
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 المستوي الوزاري في ى مجلس الجامعة علإنوقال بيان للجامعة العربية الليلة قبل الماضية  .قطاع غزة
 تجميد مساهماتها المالية ى الواليات المتحدة علإلقدام استغرابه الشديد عنيعرب  ،دورته غير العادية

  .اليونسكو بعد قرار المنظمة قبول عضوية فلسطين بها
  4/11/2011األهرام، القاهرة، 

  
   يؤكد أن األسرى المحررين في بيتهم وبين أبناء شعبهمالقدس في القنصل التركي .45

ي العام شاكر تورنوالر بأن األسرى المحررين هم في بيتهم أكد القنصل الترك:  خالد محمود–القدس 
 . جميع األسرىالستقبال تركيا واستعدادوبين أبناء شعبهم، كما أكد على دور تركيا في إتمام الصفقة، 

 عصب أمس في مقر أبوجاء ذلك خالل لقائه رئيس لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد 
وشدد القنصل على أن الشعب الفلسطيني مرحب به بكافة أطيافه،  .يخ جراح بالقدسالقنصلية التركية بالش

إن أطفال تركيا  ":وقال تورنوالر .و أن أبواب القنصلية والسفارات مفتوحة أمام أبناء الشعب الفلسطيني
لن يتربون منذ الصغر على حب فلسطين، ويكبر هذا الحب في قلوبهم، مع أن الكثير منهم لم يزور أو 

  ."يتمكن من زيارة فلسطين، إال أن هذا الحب متجذر في قلوب األتراك
  3/11/2011، 48موقع فلسطينيو 

  
   فلسطينيا444ً لـ الجنسيةمصر تقرر منح  .46

 يقضي بمنح الجنسية ، قرارا3/11ً أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء منصور عيسوي، يوم الخميس
  .) مواطنًا فلسطينيا444ً (الفلسطينيينالمصرية لخمسمائة شخص غالبيتهم من 

  3/11/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  انتهاء إقامتهم أو دخولهم بغير الطرق الشرعيةبعد  فلسطينياً إلى غزة 14مصر تعيد  .47
 فلسطينياً سبق توقيفهم داخل األراضي المصرية 14 أعادت مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح :سيناء

  . دخولهم البالد بغير الطرق الشرعيةالنتهاء إقامتهم أو
  4/11/2011الحياة، لندن، 

  
  "ترد الزيارة"وأخرى مصرية ..  المصريةاألجواءطائرة إسرائيلية تخترق  .48

بعد يومين من نشر أخبار عن قيام طائرة إسرائيلية مدنية باختراق األجواء المصرية بالخطأ، : تل أبيب
طابع عسكري، حيث اخترقت األجواء اإلسرائيلية طائرة ذي ..  مماثل ولكن"خطأ"رد المصريون بـ

  .وفقط بعد إطالق النار التحذيري، عادت أدراجها.  دقيقة25هليكوبتر عسكرية مصرية وأمضت فيها 
  ."حادث خطير لم يسبق له مثيل"وقالت عن مصادر في سالح الجو اإلسرائيلي إن هذا 

  4/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  "ضربة قاتلة"واشنطن من و" ل أبيبت"طهران تحذر  .49
 "بريس تى في"الموقع اإللكتروني لقناة ، أن وكاالتنقالً عن ال 4/11/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

. "نهاية إسرائيل"التلفزيونية اإليرانية ذكر في افتتاحيته أن أي هجوم إسرائيلي على إيران سوف يعنى 
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ئيل سوف تشن هجوماً على المواقع النووية اإليرانية، وإذا هناك تكهنات قوية بأن إسرا"وقال الموقع 
  ."شنت هجمات على األرض بالفعل فإن ذلك سوف يمثل نهاية الكيان الصهيوني

وزير الخارجية اإليراني علي أكبر صالحي ، أن وكاالت نقالً عن ال4/11/2011الحياة، لندن، وأضافت 
األربعاء صاروخاً باليستياً قادراً على حمل رأس  "إسرائيل" عن إطالق في بغازيسئل أجاب حين 

ونقلت صحيفة حرييت التركية  ."هذا ليس مهماً، وليس شيئاً نشغل به أنفسنا": نووي، ويطاول مداه إيران
هذا ليس . إيران كانت دوماً مهددة من إسرائيل": ، مضيفاً"مستعدة دوماً لحرب"عن صالحي أن إيران 

  ."نثق كثيراً بأنفسنا، ويمكننا الدفاع عن بلدنا. ائيل منذ ثماني سنواتنسمع تهديدات إسر. جديداً
لكن السفارة اإليرانية في أنقرة نفت أن يكون صالحي تحدث عن استعداد إيران لحرب، مشددة على أن 

  ."لم تبدأ مطلقاً أي حرب، بل بقيت مستعدة دفاعياً، في إطار مقاومة طبيعية وشرعية"طهران 
  

  ف من عواقب إسقاط طلب فلسطين في مجلس األمنخوت :غربيونديبلوماسيون  .50
أفاد ديبلوماسيون غربيون وعرب في األمم المتحدة أن الدول األوروبية تمارس           :  علي بردى  -نيويورك  

لتجنب تصويت مجلس األمن في الوقت الحاضر على طلب فلسطين العضوية الكاملة في األمم              " ضغوطاً"
  .المجتمع الدولي في التعامل ايجاباً مع هذه المسألة" اقب فشلعو"المتحدة، متخوفين من 

قـد  "وعلى هامش مشاورات أجراها مجلس األمن أمس في شأن الطلب الفلسطيني استعداداً لجلسة أخرى            
 تشرين الثاني الجاري، أفاد ديبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه أن المندوبة األميركية             11في  " تكون حاسمة 

من هذا الملـف،    " استطالع مواقف بعض الدول   "م المتحدة السفيرة سوزان رايس حاولت       الدائمة لدى األم  
". األونيسكو"غداة تصويت فرنسا على عضوية فلسطين في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة              

الروسـي  " اجرت مشاورات مع نظرائها في الدول الدائمة العضوية في مجلس األمـن           "وقال أن رايس    
يتالي تشوركين والبريطاني السير مارك ليال غرانت والفرنسي جيرار آرو والصيني لي باودونغ بغيـة               ف
بدل "عن عمل لجنة العضوية التابعة للمجلس في شأن الطلب الفلسطيني           " اقناعهم بإصدار تقرير اجرائي   "

تعرف مـا إذا  تريد أن "واضاف أن رايس ". تقرير شامل يفصل مواقف كل دولة عضو في مجلس األمن        
  ".كان الفلسطينيون سيمضون الى النهاية في تصويت مجلس األمن على طلب العضوية

سـيتخذ علـى مـستوى      "وأكد ديبلوماسي غربي أن القرار في شأن عضوية فلسطين في األمم المتحدة             
مـن  لذلك لن تكون هناك أهمية للتقرير الذي ستصدره لجنة العضوية التابعة لمجلـس األ             . رؤساء الدول 

  ". تشرين الثاني الجاري11قبيل 
بعـد  " تتفق الدول األعضاء على ضرورة اجراء مزيد مـن المناقـشات        "وإذ رجح ديبلوماسي عربي أن      

 تشرين الثاني في شأن طلب الفلسطينيين عضوية األمم المتحدة لـدولتهم، قـال ديبلوماسـي                11موعد  
اء أحصل طلب فلسطين علـى األصـوات        نحن قلقون جداً مما سيحصل في مجلس األمن، سو        : "أوروبي

في الحالين، ذلـك ان مـا       " التسعة أم على أقل من األصوات التسعة، ألن هذا سيكون فشالً للفلسطينيين           
لذلك اعتبر أنـه    ". وإما استخدام الواليات المتحدة حق النقض     "تسعة أصوات   " إما ال أكثرية  "سيحصل هو   

ة العمومية حيث هناك أمر ما ذو جدوى يمكن أن يثمر نتيجة            من األفضل للفلسطينيين الذهاب الى الجمعي     "
برفع مستوى التمثيل الفلسطيني من منظمة مراقبة الى دولة مراقبة، موضحاً أن دوالً أوروبيـة               " ايجابية

  .في الجمعية العمومية" مستعدة لمساعدتهم"أبلغت الفلسطينيين أنها 
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جمعية العمومية، واحد أعدته جامعة الدول العربيـة،        ثالثة اقتراحات لمشروع قرار أمام ال     "وتحدث عن   
هذه االقتراحات وضعت جانباً بطلب مـن       "غير أن   ". وآخر اعدته بريطانيا وفرنسا، وثالث أعدته نروج      

  ".الفلسطينيين الذين يصرون على خيار التصويت في مجلس األمن
  4/11/2011، النهار، بيروت

  
  يري يؤيد ضربة إسرائيلية للمواقع النووية اإليرانية الجمهوري بالمرشح: الواليات المتحدة .51

 قال المرشح الرئاسي الجمهوري ريك بيري انه اذا أصبح رئيسا للواليـات المتحـدة فـسيؤيد                 :واشنطن
 .ضربة جوية إسرائيلية الي إيران اذا كانت هناك أدلة على ان طهران تقترب من امتالك سالح نـووي                 

بـالطبع  "اذيعت يوم الخميس    ) ان.ان.سي(في مقابلة مع شبكة تلفزيون      واضاف حاكم والية تكساس قائال      
وقد قلت اننا سندعم اسرائيل بكل طريقة في استطاعتنا سواء كانت دبلوماسـية او              . نحن سندعم اسرائيل  

ومضى بيري   ."بما في ذلك العمل العسكري    ... سواء كانت عقوبات اقتصادية او عمليات علنية أو سرية        
كننا ان نتحمل تبعة السماح بان يكون هناك رجل مجنون في ايران يضع يـده علـى سـالح                   ال يم "قائال  
  ."نووي

  4/11/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   على متن قافلة مساعدات متجهة الى غزةمواطنيهاالواليات المتحدة تحذر  .52
لجديـدة لناشـطين     حذرت الواليات المتحدة يوم الخميس من خطورة المحاولة ا         :أندرو كوين  - واشنطن

مناصرين للفلسطينيين إلرسال سفينتي مساعدات لخرق الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غـزة              
وقالت فيكتوريا نوالند المتحدثة باسم وزارة الخارجية االمريكية ان          .وحثت مواطنيها على عدم المشاركة    

قافلة وانها تحدثت ايضا مع مـسؤولين       واشنطن على اتصال بالحكومة التركية يوم الخميس فيما يتعلق بال         
مع االخذ في االعتبار الطريقة التي تم بها هذا االمر أعتقد انه تضمن بعـضا               "وقالت نوالند    .اسرائيليين

اوضحنا لهم اننا نعتقد انها ستكون فكرة       "وقالت   ."من عنصر المفاجأة لكل من الحكومة التركية وحكومتنا       
  ."ن انهم ال يفعلون ذلك في تلك الحالةسيئة للغاية وهم اكدوا لنا اال

وكررت نوالند تحذيرات الواليات المتحدة بشأن خطط القافلة السابقة قائلة ان المواطنين االمريكيين الذين              
. يشاركون في محاوالت توصيل المساعدات او غيرها الى حماس قد يواجهوا عقوبات مدنيـة وجنائيـة               

  . منظمة ارهابيةوتعتبر الواليات المتحدة حماس رسميا
 ناشطا من استراليا وكندا وايرلندا والواليات       27ويقول المنظمون ان السفينتين الكندية وااليرلندية تقالن        

  .المتحدة كما يوجد بينهم فلسطينيون ومواطن اسرائيلي عربي واحد على االقل
  .راكوأكدت تركيا على ان السفينتين ال ترفعان العلم التركي وليس على متنهما أت

  3/11/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   سرية تسبق حرباً تقودها الواليات المتحدة ضد ايرانوزياراتخطط ": ديبكا فايل" .53
وسط سحب من دخان التضليل والخداع والتـصريحات المتـضاربة مـن جانـب مـسؤولين      : تل ابيب 

وجيه ضربة عسكرية الى ايـران،      اسرائيليين وغربيين بشأن ما اذا كانت الواليات المتحدة تعتزم فعال ت          
االسرائيلي المعروف بصالته باالستخبارات والمؤسـسة العـسكرية االسـرائيلية          " ديبكا فايل "نشر موقع   
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الواليـات المتحـدة تقـود،      : حرب اعصاب عسكرية ضد ايـران     "تقريراً عن الموضوع تحت عنوان      
  :وهنا نص التقرير". واسرائيل والمملكة المتحدة ترافقانها

، هو جزء من مـسرحية غربيـة        )نوفمبر( تشرين الثاني    2لتدفق المفاجىء لالنباء العسكرية االربعاء،      ا"
منسقة القناع طهران بان الواليات المتحدة، وبريطانيا واسرائيل على وشك شن عملية عـسكرية ضـد                

مكن ان تتحول   والقصد من هذا االداء المسرحي الموجه من واشنطن هو ان المسرحية ي           . منشآتها النووية 
وقد يقرر الـرئيس بـاراك      . الى عرض حقيقي اذا رفضت التخلي عن اندفاعها نحو حيازة اسلحة نووية           

اوباما عندئذ ضرب اهدافا لقوات حرس الثورة، حصن النظام االسالمي، وبنيته التحتيـة االسـتراتيجية،               
  .ليدمر بذلك الدعامات الرئيسة التي تسند نظام حكم آيات اهللا

 وقـد  –اهم في اجواء الخطر المخيمة على ايران اربعة احداث متصلة باسرائيل وجذابة العناوين           ومما س 
اسرائيل اجرت اختباراً ناجحا الطـالق صـاروخ جديـد          : جاءت كلها في يوم واحد هو امس االربعاء       

 لمسافة  ، الذي تقول مصادر اجنبية انه قادر على حمل رأس نووية          "3اريحا  "باليستي عابر للقارات، هو     
  . كيلومتر000،7

بعد ذلك، وزع الجيش االسرائيلي صور قادة سرب من طائرات سالح الجو االسرائيلي وهم يتحدثون من                
على مدارج قاعدة جوية ايطالية الى وسائل االعالم عن تمرينات مشتركة اجروها على مناورات طويلة               

لتعريف سالح الجو االسرائيلي بتكتيكـات  " ودول اخرى اعضاء في ناتو"المدى مع سالح الجو االيطالي     
سالح الجو االسرائيلي يقوم بتعزيز تعاونه مع الحلفاء الغربيين         : وكان االستنتاج واضحاً   .العسكرية" ناتو"

وسنحت الفرصة لسالح الجو االسرائيلي ايضاً لدراسة العبر التي         . على ايران " ناتو"تحضيراً لهجوم من    
حة الجو الغربية من عمليتهم التي استمرت ثمانية شهور فوق ليبيا وانتهـت             استمدها خبراء تكتيكات اسل   

ثم اعلنت قيادة الجبهة الداخلية في اسرائيل تمرينا واسع النطـاق ضـد              ).اكتوبر( تشرين االول    31في  
  ).نوفمبر( تشرين الثاني 3الصواريخ في وسط اسرائيل بدءًأ من يوم الخميس 

هود باراك الى لندن في رحلة غير مقررة بعد وقت قصير من رحلة سـرية               واخيراً غادر وزير الدفاع اي    
الى اسرائيل قام بها رئيس هيئة اركان القوات البريطانية السير ديفيد ريتشاردز في وقت سابق من هـذا                  

  .االسبوع كضيف على نظيره االسرائيلي الجنرال بيني غانتز
 االسبوع، فلماذا كان بارك في عجلة من امره لزيـارة           واذا كان الجنرال البريطاني قد زار اسرائيل هذا       

جاء الجواب من وسائل االعالم البريطانية التي ذكرت بمجرد وصوله ان وزارة الدفاع في لنـدن                 لندن؟
وقـد  . قد سرعت وحدثت خططها االحتياطية للمشاركة في هجوم تقوده الواليات المتحدة علـى ايـران              

  .رية كبيرة بما فيها غواصات في الخليجنشرت اوصافا لخطط لنشر وحدات بح
وذكرت وسائل االعالم ان المملكة المتحدة طلبت من واشنطن االذن الرسال قاذفات قنابلها المقاتلة الـى                

  .قاعدتها في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي لشن غارات على ايران
النشر الوشيك لتقرير الوكالـة الدوليـة       وذكر ان هذا النشاط العسكري المتالحق بسرعة العاصفة وراءه          

: واالستنتاج الذي توصلت اليه الوكالة    ) نوفمبر( تشرين الثاني    8للطاقة الذرية عن ايران الثالثاء المقبل،       
 شهرا ستكون ايران قد اخفت كل منشآتها النووية ومنشآت صواريخها الباليـستية فـي               12في غضون   

  . معرضة لمخاطر اي هجماتانفاق عميقة تحت االرض حيث ستكون غير
بريطانية استباقية محتملة لتأتي في الفترة الـسابقة النتخابـات          -وسيجري توقيت توقيت ضربة اميركية    

  .2012) نوفمبر(الرئاسة االميركية في تشرين الثاني 
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رى العسكرية انه اذا شاركت في الهجوم الواليات المتحدة وبريطانيا ودول اخ          " ديبكا فايل "وتقول مصادر   
وسيدافع جيشها وسالحها الجوي    . مثل المانيا وفرنسا وايطاليا، فان اسرائيل لن تشارك       " ناتو"اعضاء في   

وسالحها البحري عن جبهتها الداخلية وتكون جاهزة لالشتباك مع حلفاء ايران لمنعهم من ضرب قـوات                
اهللا اللبنـاني   وسيأتي الخطـر مـن سـوريا وحـزب          . الهجوم من الخلف وتعمل كاحتياطي استراتيجي     

وهذه الخطط للطوارىء عرضة للتعديل، خـصوصا       . حماس والجهاد االسالمي الفلسطينيتين   ) حركتي(و
. اآلخرون في نهاية االمر عدم شن هجوم على ايران في السنة المقبلة           " ناتو"اذا قرر الرئيس اوباما وقادة      

ى في معضلة تقرير مـا اذا كـان         وسيتراجع عندئذ النشاط العسكري المحموم وتغرق اسرائيل مرة اخر        
  .ينبغي عليها او ال ينبغي ان تقوم بعملية عسكرية وحدها ضد ايران

العسكرية ان سوريا وحـزب اهللا فـي خـضم          " ديبكا فايل "وتقول مصادر   . وال يوجد وقت طويل للتأمل    
ر تقـدر   وفي الوقت الحاض  . تحضيرات منفصلة لمهاجمة اسرائيل اذا ما اضعفت قبضتاهما على السلطة         

او حزب اهللا بانها اعلى من فـرص        /تلك المصادر فرص مواجهة اسرائيل اشتباكا عسكرياً مع سوريا و         
  .اسرائيلي ضد ايران-هجوم اطلسي

  3/11/2011، القدس، القدس
  

   اإلسرائيلية الى وقف خطط لتوسيع بناء المستوطنات بالضفةالحكومةالعفو الدولية تدعو  .54
ة العفو الدولية الحكومة اإلسرائيلية الخميس إلى وقف خطط لتوسيع البناء دعت منظم: لندن ـ يو بي آي 

في المستوطنات التي وصفتها بغير الشرعية في الضفة الغربية، وإلغاء قرارها تعليق تحويل الـضرائب               
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق األوسط وشمال افريقيا في منظمة العفـو               .للسلطة الفلسطينية 

يبدو أن الحكومة اإلسرائيلية ترد على المساعي الفلسطينية األخيرة للحصول على اإلعتراف            'دولية إنه   ال
  .'الدولي من خالل اإلعالن عن توسيع المستوطنات غير القانونية

هذه التحركات غير مقبولة ويمكن أن تؤدي إلى وقوع المزيد من اإلنتهاكات للحـق فـي                'واضاف لوثر   
سبل العيش بالتجمعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات، كما أن تعليقها تحويل عائدات            السكن المالئم و  

الضرائب سيؤثر تأثيراً مباشراً على قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الخدمات األساسية بمختلف أنحاء              
  .'الضفة الغربية، ودفع رواتب الموظفين وغيرها من أشكال الدعم المقدمة للشعب في غزة

انتهاك القانون الدولي من خالل اقامة مستوطنات مدنية في األراضـي           'واتهمت الحكومة االسرائيلية بـ     
، مشيرة إلى أن تبني دولة محتلة سياسة رسمية لنقل اجزاء من سكانها المدنيين              'الفلسطينية والحفاظ عليها  

ضة للتحقيق من قبل المحكمة     يرقى إلى جريمة حرب، ويمكن أن يكون عر       'إلى داخل األراضي المحتلة     
  .الجنائية الدولية

  4/11/2011، القدس العربي، لندن
  

   القانون وتطالبها بوقف كامل وفوري لالستيطانبانتهاك "إسرائيل"ألمانيا تتهم  .55
اتهمت الحكومة األلمانية أمس إسرائيل بانتهاك القانون الـدولي بـصورة غيـر         :  اسكندر الديك  -برلين  

بوقف كامل وفوري للنشاطات االستيطانية التي تمارسـها فـي األراضـي الفلـسطينية             مقبولة وطالبتها   
  .المحتلة
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وانتقد الناطق باسم الحكومة األلمانية شتيفن زايبرت بلهجة قاسية وغير معهودة من برلين قرار الحكومة               
 إن هـذا القـرار      اإلسرائيلية األخير بناء ألفي مسكن جديد في القدس الشرقية والضفة المحتلتين، قـائالً            

بالتوقف الفوري والكامـل عـن جميـع النـشاطات          «وطالب إسرائيل   . »يشكل انتهاكاً للقانون الدولي   «
  .»االستيطانية التي تمارسها

وأجمع مراقبون على أن برلين لم تنتقد علناً السياسة اإلسرائيلية في المنطقة بمثل هذه الشدة إال نـادراً،                  
قبول فلسطين عضواً كامالً فيها،     » يونيسكو«ا أكثر فأكثر دولياً بعد قرار       ورأوا أن إسرائيل عزلت نفسه    

مشيرين إلى أن من تبقى من أصدقائها أصيب بخيبة أمل من خطوتها األخيـرة، وعـاد إلـى توجيـه                    
  . االنتقادات إليها

االت مـع   ووفق وزير الخارجية أول من أمس، فإن مبادرة اللجنة الرباعية الدولية األخيرة إلجراء اتص             
  .السلطة الفلسطينية وإسرائيل تحضيراً لبدء مفاوضات مباشرة فشلت حتى قبل أن تبدأ

  4/11/2011، الحياة، لندن
 

   تدعو إلى وقف التهويل اإلعالمي حول مخيم عين الحلوة"شاهد"مؤسسة  .56
م خالل شهر بقلق شديد ما تناقلته بعض وسائل اإلعال) شاهد(تابعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

 –ولخطورة النتائج المترتبة على هذه التقارير اإلعالمية .  حول ما جرى في المخيم2011تشرين أول 
مخيم عين الحلوة والتقى معظم القوى السياسية " شاهد" زار وفد من –بغض النظر عن صحتها 

  :وأصدر التقرير التاليالفلسطينية الوطنية واإلسالمية، وتجول في أنحاء المخيم وفي السوق التجاري 
  :مخيم عين الحلوة باختصار: أوال

 كلم 3.5هو أكبر المخيمات الفلسطينية الموجودة في لبنان، يبعد عن وسط مدينة صيدا الجنوبية حوالى 
يعيش في مخيم عين الحلوة بحسب أرقام تتداولها اللجان . وهو يعتبر امتداد عمراني لمدينة صيدا. فقط

 ألف نسمة، في حين تقول األونروا أن عدد سكان المخيم 75لمجتمع المدني حوالى الشعبية ومنظمات ا
يعيش سكان المخيم في ظروف إنسانية بالغة السوء، .  نسمة47500 هو 2010حتى نهاية كانون أول 

حيث االكتظاظ السكاني على بقعة جغرافية محدودة جداً، وظروف السكن السيئة، والبطالة المرتفعة، 
فقر المرتفعة أيضاً، فضال عن ارتفاع معدالت التسرب المدرسي، وعمالة األطفال، وانتشار ونسب ال

  .األمراض على أنواعها، مع غياب المستشفيات والمراكز الصحية المناسبة
ولمخيم عين الحلوة أربع مداخل رئيسية للسيارات، يضع الجيش اللبناني نقاط تفتيش عندها، وال يسمح 

خول إال من خاللها بعد خضوعه للتفتيش، كما أن السيارات تخضع للتفتيش اإللكتروني ألي فلسطيني بالد
  . عند بعض المداخل

  لماذا الخوف على مخيم عين الحلوة؟: ثانياً
على اإلنسان بشكل عام واإلنسان الفلسطيني " شاهد"إن الخوف على مخيم عين الحلوة نابع من حرص •

  .الذي يسكن في المخيمات بشكل خاص
إن التهويل اإلعالمي الذي ال يستند إلى حقائق موضوعية موثقة قد يكون القصد منه تهيئة الرأي العام •

  .المحلي واإلقليمي والعالمي ألحداث سياسية وأمنية خطيرة
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إن تجربة مخيم نهر البارد والمآسي اإلنسانية التي لحقت باإلنسان الفلسطيني وال زالت لغاية اآلن ماثلة •
وأن أي خطأ من أي طرف كان، سوف تترتب عليه . وإن القلق مسألة ضرورية.  المراقبينأمام كل

  .نتائج وخسائر انسانية ومادية باهظة
إن التركيز اإلعالمي على مخيم عين الحلوة وتضخيم األحداث بشكل مريع سوف يغيب حتماً الوجه •

  .سانية المتفاقمة مسألة ثانويةاإلنساني اآلخر للمخيم وسوف يجعل آالم الناس وأوضاعهم اإلن
  :زيارة شاهد الميدانية للمخيم ولقائها عدداً من ممثلي القوى الوطنية واإلسالمية: ثالثاً

بزيارة ميدانية إلى مخيم عين الحلوة بتاريخ ) شاهد(قامت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان •
حياة طبيعية وليس هناك أية مظاهر ، وتجولت في معظم أزقته وشوارعه والحظت أن ال27/10/2011

وتابعت بشكل . تثير الريبة أو عدم االرتياح، كما التقت عدداً من فعاليات المخيم الوطنية واإلسالمية
  .مكثف ما تنشره وسائل اإلعالم اللبنانية والعربية حيال مخيم عين الحلوة

  .خراً كانت معظمها شخصية وفرديةلقد أجمعت كافة القوى التي تم لقاؤها أن األحداث التي حصلت مؤ•
ثمة توافق سياسي وأمني داخل المخيم بين كافة القوى والفصائل، وأن لقاءات ميدانية متواصلة تتم •

  .لمعالجة قضايا يومية
يلتقي ممثلون عن القوى الوطنية واإلسالمية بشكل متواصل مع قادة سياسيين وأمنيين لبنانيين، وينسقون •

  .وعةمعهم في قضايا متن
انتقد الجميع بعض وسائل اإلعالم المرئي والمسموع والمكتوب والتي تكتب أو تنشر دون أدنى •

مصداقية وطالبوا بتدخل النيابة العامة التمييزية للتأكد من المعلومات المنشورة وما يتم تداوله في اإلعالم 
لقضاء، لما يسببه ذلك من حالة وتحميل المسؤولية لكل من ينشر دون وثائق أو تأكيدات وإحالتهم إلى ا

  .قلق وتشويه إعالمي لمخيم عين الحلوة وسكانه
انتقدت القوى السياسية الفلسطينية اإلجراءات األمنية التي ينفذها الجيش في معظم األحيان عند مداخل •

األهداف وأن هذه اإلجراءات قد ال تحقق . المخيم والتي تأتي نتيجة تقارير إعالمية أو كيدية غير موثقة
  .المرجوة منها بل تتسبب بحالة من التضييق على سكان المخيم

 2011األحداث األمنية بحسب ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم اللبنانية خالل شهر تشرين أول : رابعاً
  :ورأي القوى الوطنية واإلسالمية

فت القوى والفصائل ن. دخول عشر سيارات مفخخة إلى المخيم خالل األسبوع األول من تشرين أول.1
من أين دخلت هذه السيارات، ومن أدخلها؟ ولماذا دخلت المخيم، وفي : الفلسطينية نفياً قاطعاً، وتساءلت

العادة فإن االتهام يكون أن سيارات مفخخة خرجت من مخيم عين الحلوة لتنفيذ عمليات تفجير في 
  األراضي اللبنانية، فلماذا تدخل هذه المرة المخيم؟

 عناصر من تنظيم فتح اإلسالم، ومخيم عين الحلوة يتحول إلى قاعدة جديدة لهذا التنظيم بعد دخول.2
نفت القوى السياسية الوطنية واإلسالمية هذا النبأ . عناصر فتح اإلسالم تقيم متاريس. مخيم نهر البارد

صر، وما هي جنسيتها، نفياً قاطعاً وسألت وسائل اإلعالم التي سربت هذا الخبر، من أين أتت هذه العنا
ومن أي المداخل األربعة دخلت؟ وأين كانت األجهزة األمنية خصوصاً مخابرات الجيش اللبناني ونقاط 

  تفتيشه من هؤالء، هل مروا من أمام أعينهم، وأين رفعت المتاريس في المخيم؟
لة وتفصيالً، كما نفته القوى نفت القيادة العامة هذا الخبر جم. القيادة العامة ترفع المتاريس في مواقعها.3

وذكّرت هذه القوى أن مخيم عين الحلوة مكشوف وواضح، وأي . الوطنية واإلسالمية أيضا نفياً قاطعاً
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تعديل أو تغيير في سلوك القوى السياسية أو في مكاتبها أو مواقعها فإن كافة سكان المخيم سوف يعرفون 
  األمر، فكيف بالقوى األمنية في المخيم إذن؟ 

ذكرت القوى الوطنية واإلسالمية أن البيانات ): المنشور األول، والمنشور الثاني(توزيع منشورات .4
والقوى السياسية المعروفة في . التي وزعت عادية ولها طابع فردي وتجاري أكثر منه سياسي وأمني

البيان (قضايا المخيم سواء كانت وطنية أم إسالمية تتصرف بشكل مكشوف وتظهر موقفها حيال هذه ال
  .بشكل علني) األول

ذكرت القوى الوطنية واإلسالمية أن األحداث التي . إطالق نار وانفجارات وأحداث جنائية أخرى.5
حصلت خالل شهر تشرين أول هي أحداث فردية في معظمها، وليس لها أي طابع سياسي أو أمني، فهي 

 حرق جزء من مؤسسة السبيل الخيرية هو متنوعة بين تجارية، واجتماعية وتحصل في أي مكان، وأن
عمل محدود ونتيجة خالفات داخلية، كما أن إحراق سيارة للبيع المتجول ليس له أية أبعاد أمنية، وإنما 

  .نتيجة خالف على موقف السيارة
تقول القوى الوطنية واإلسالمية أن .  تجرح ثمانية مواطنين24/10/2011عبوة ناسفة في السوق في .6

وقد حصلت في ظل التهويل .  الناسفة التي انفجرت عرضاً في سوق المخيم مريبة وتثير الشكالعبوة
وأن اختيار السوق . اإلعالمي واستفادت من بعض األحداث الفردية التي حصلت في اآلونة األخيرة

 وضع وأن التاريخ السياسي واألمني للمخيم لم يسجل فيه. يهدف إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا
واستنفرت كافة القوى الوطنية واإلسالمية بعد هذا الحادث لمعرفة من . عبوات ناسفة في سوق تجاري

حيث أشارت بعض القوى إلى أنه من المحتمل أن يكون الموساد . وضع العبوة الناسفة في سوق المخيم
  .وراءه، وأن ثمة إجماع فلسطيني على تجنيب المخيم أي مشاكل أمنية

  )شاهد(ي المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان رأ: خامساً
ثمة تهويل إعالمي مقصود ضد مخيم عين الحلوة تقوم به بعض وسائل اإلعالم، وأن الحقائق الميدانية .1

وأن بعض وسائل اإلعالم ال تتمتع بالمصداقية وال بالمهنية عند تعاطيها مع . تثبت عكس ذلك تماماً
  .ا يكون إما تحقيق سبق إعالمي وإما اإلساءة المقصودة لسكان المخيمقضية مخيم عين الحلوة، وأن هدفه

إن األحداث الجنائية واألمنية التي تحصل في كل مكان في لبنان من الممكن أن تحصل في مخيم عين .2
وإن معدل األحداث الجنائية في مخيم عين الحلوة إذا ما قورنت باألحداث الجنائية خارجه، وفق . الحلوة
وإذا ما أخذنا الظروف . ره وسائل اإلعالم اللبنانية في صفحة الحوادث، تعتبر ضئيلة للغايةما تنش

االجتماعية واإلقتصادية والسكنية الضاغطة التي يعيشها سكان مخيم عين الحلوة، فإن المخيم يعتبر بيئة 
  .آمنة نسبياً

قوى السياسية واألمنية اللبنانية من إن التنسيق المتواصل بين القوى السياسية الفلسطينية من جهة وال.3
  .جهة أخرى هو أمر مطلوب، وهو ما يقلل من أية مخاطر متوقعة

إن اإلجراءات األمنية التي يتخذها الجيش اللبناني عند مداخل المخيم والتي تعتمد على تقارير إعالمية .4
  . من القلق والتذمرأو كيدية في بعض األحيان، يوجِد لدى سكان المخيم وقواه السياسية حالة

  :بما يلي) شاهد(توصي المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان :سادساً وأخيراً، توصيات
أن تتوخى وسائل اإلعالم الدقة والحذر عند نشر أي خبر يتعلق بالمخيمات الفلسطينية بشكل عام .1

. السكان هناكومخيم عين الحلوة بشكل خاص، لما يسببه ذلك من أضرار فادحة على سمعة وحياة 
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وتدعو كافة وسائل اإلعالم التي تنشر أخبار غير صحيحة إلى زيارة مخيم عين الحلوة واإلطالع عن 
  .قرب على واقعه بدل االعتماد على مصادر غير مسؤولة

إن (أن تتدخل النيابة العامة التمييزية وتتعاطى مع التقارير اإلعالمية بما يرد فيها من أسماء وتفاصيل .2
 على أنها بمثابة إخبار، فإن صحت اتخذت اإلجراءات القانونية الالزمة، وإن لم تصح جعلت من )وجدت

  .الوسيلة اإلعالمية محل مساءلة قانونية
األجهزة األمنية اللبنانية إلى عدم اتخاذ إجراءات ) شاهد(تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان .3

فة الداخلين والخارجين إلى التفتيش الروتيني الطويل، وأن أمنية تطال كافة سكان المخيم وتخضع كا
  .تعتمد على وسائل تدقيق حديثة عند نقاط التفتيش األربعة

تدعو كافة القوى والفصائل الفلسطينية في المخيمات في العموم وفي مخيم عين الحلوة في الخصوص .4
 األحداث بمسؤولية عالية انطالقاً من إلى رفع مستويات التنسيق الميداني فيما بينها وأن تتعاطى مع

وأن تبذل هذه القوى قصارى جهدها إلى تحييد المخيمات . الحرص على مصلحة الالجئين الفلسطينيين
  .الفلسطينية عن أي توترات سياسية أو أمنية سواء كانت محلية لبنانية أم إقليمية

  3/11/2011، موقع الجئ نت
  

  لى االقتساممن االنقسام إ.. الوضع الفلسطيني .57
  محسن صالح. د

ما زال مشروع المصالحة الفلسطينية يفتقد إلى قوة دفع كافية، تجعل منه برنامجاً عملياً ينزل على أرض                 
، دون أن تظهر أيـة مبـادرات        )3/5/2011(مضى نحو ستة أشهر على توقيع اتفاق المصالحة         . الواقع

، 2009ن فتح وحماس أخذ شطراً كبيراً من سـنة          جدية لتطبيقه، بالرغم من أن التفاوض على االتفاق بي        
 وحتى نهاية أبريـل     2009تشرين األول   /بينما استغرقت االستجابة لمالحظات حماس الفترة من أكتوبر       

  . أي أكثر من سنة ونصف2011
 صفحة، فإن كل    22 كلمة موزعة على     4100وبالرغم من أن االتفاق كان شامالً ومفصالً وجاء في نحو           

  .والتحوطات لم تتمكن من بثّ الحياة والحيوية فيهالتفصيالت 
وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه فإن األيام القادمة قد ال ترى انفراجات جدية في عملية المصالحة،                   
وستشهد مزيداً من التأجيالت في تشكيل الحكومة الفلسطينية، واالنتخابات، وإعادة بناء األجهزة األمنية،             

  .ة التحرير الفلسطينيةوفي إصالح منظم
، مع إبقاء جوهر المـشكلة حيـث ستـستمر          "هدنة"وبالتالي فإن إعالن إنهاء االنقسام سيكون أقرب إلى         

" انقـسام "سيطرة طرفين مختلفين على الضفة الغربية وقطاع غزة، ليصبح الوضع انتقاالً معنويـاً مـن                
ن ربما دون ضجيج ودون صراع مكشوف في        للصالحيات والنفوذ في المنطقتين، ولك    " اقتسام"معلن، إلى   

  .وسائل اإلعالم
وليس هذا بالتأكيد ما سعى ويسعى الفلسطينيون إلى تحقيقه، غيـر أن األمنيـات والنوايـا الحـسنة، إن                  

  .وجدت، ال تكفي
  ليس تحركاً إستراتيجياً
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 ومكة، إلى آليات حقيقية     افتقد اتفاق المصالحة األخير، كما افتقدت االتفاقات السابقة في القاهرة وفلسطين          
وإنزال البرامج على األرض مرتبطاً بـأبي       " األوركسترا"وقد جعل اتفاق المصالحة قيادة      . ملزمة للتنفيذ 

  .مازن بصفته رئيس المنظمة ورئيس السلطة
 عـضواً   16فمثالً لم تتشكل اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية التي يفترض أن تتشكل من               

فصائل والمستقلين، وتسمي كل من فتح وحماس ثمانية أعضاء، ولم يصدر أبـو مـازن مرسـوماً                 من ال 
  .بتشكيلها بالرغم من أنه كان من المفترض أن تبدأ عملها فور توقيع االتفاق

وكان من المفترض أيضاً أن تبدأ اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير باستكمال تـشكيلها وعقـد أول                 
كما لم يعمل شيء على صعيد      . ر البدء بتنفيذ االتفاق، لكنها لم تتشكل ولم تجتمع حتى اآلن          اجتماعاتها فو 

  .الترتيبات لالنتخابات التشريعية والرئاسية، وال على صعيد إعادة بناء وتأهيل قوات األمن الفلسطينية
بتوظيـف اتفاقيـة    والذي يستقرئ تجربة شهور السنة الماضية يالحظ أن أبا مازن وقيادة السلطة قامت              

المصالحة توظيفاً تكتيكياً للحصول على حالة إجماع فلسطيني خلف قيادتها، وتمكينها من الظهور أمـام               
المجتمع الدولي باعتبارها القيادة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني، بما يمكنها من تقديم أوراق اعتماد              

 من استخدام ذلك كأداة ضـغط علـى اإلسـرائيليين           وبما يمكنها أيضاً  . الدولة الفلسطينية لألمم المتحدة   
  .واألميركان بوجود بدائل أخرى لديها

وقد استفاد أبو مازن من هذه الورقة بالفعل، لكنه لم يتقدم بأية خطوات عملية في مسار تشكيل الحكومـة                 
رفـض  أو في المسارات األخرى، واكتفى بترشيح اسم سالم فياض لرئاسة الوزراء وهو يعرف مـسبقاً                

  .حماس له، وليتم إضاعة الوقت ألشهر عديدة في مناقشة اسمه
وربما رغب أبو مازن أال يتم تشكيل حكومة يكون لحماس دور في عضويتها أو تـشكيلها، بمـا يثيـر                    

ولذلك لـم يكـن أبـو    . حفيظة اإلسرائيليين واألميركان، في الوقت الذي يقدم فيه طلب الدولة الفلسطينية       
  . تطبيق االتفاق بانتظار نتائج تقديم الطلب لمجلس األمن ولألمم المتحدةمازن مستعجالً في

وإذا ما استمرت هذه السياسات على حالها، فلن نرى حكومة فلسطينية تعبر عن حالـة وحـدة وطنيـة                   
حقيقية، ولن نرى أجهزة أمنية يتم إصالحها، كما لن نرى أجواء صحية تؤدي إلـى انتخابـات نزيهـة                   

 إذا ما أظهرت التوقعات احتماالت فـوز حمـاس، حيـث سيـسعى اإلسـرائيليون                وشفافة، خصوصاً 
  .واألميركان وأطراف أخرى لقطع الطريق على ذلك

  المعوقات الفعلية للمصالحة
من الناحية العملية نحن نجد أنفسنا أمام شريكين متشاكسين اضطرا للدخول في المصالحة وهما يعانيـان                

 ومن عدم وجود مرجعية مؤسسية مشتركة، ومن أزمة عميقة في الثقـة             من اختالفات أيديولوجية حادة،   
  . المتبادلة، ومن التدخالت الخارجية في صناعة القرار الفلسطيني

فمن جهة أولى ال توجد مرجعية فكرية وأيديولوجية واحدة مشتركة تحدد ما هو ثابت وما هو خط أحمر                  
ك والتقدير السياسي والظروف الذاتيـة والموضـوعية        ال يقبل التنازل والمساومة، وما هو خاضع للتكتي       

  .وموازين القوى
وقد انعكس ذلك على البرنامج الوطني لكال الطرفين، وكيفية تحديد األولويات، وما يمكن تقديمـه مـن                 

  .تنازالت، ورؤية الطرفين اإلستراتيجية والتكتيكية لمشروعي المقاومة والتسوية
اً يمكن التعايش معه، غير أن التجربة العملية في الحالة الفلسطينية أثبتت            وقد يبدو ذلك للوهلة األولى أمر     

ـ    . وجود عقبات حقيقية ال يستهان بها      من أرض  % 77وحقها في   " إسرائيل"ومثال ذلك مسألة االعتراف ب
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فلسطين، التي ترفضها حماس على أسس إسالمية مبدئية؛ بينما تتقبلها قيادة منظمة التحريـر والـسلطة                
بار ذلك استحقاقاً سياسياً نتيجة اتفاق أوسلو، الذي تشكلت على أساسه السلطة الفلـسطينية، وانبنـى                باعت

  .عليه حلم تحويل السلطة إلى دولة فلسطينية
ـ               ، ودون  "إسـرائيل "أما حماس فتريد أن تمارس حقها في خدمة شعبها وإدارة السلطة، دون أن تعترف ب

ف باالتفاقيات التي وقعتها المنظمة؛ أي أن حماس تريد أن تفرض           أن تتخلى عن المقاومة، ودون أن تعتر      
  .شروطاً جديدة إلدارة اللعبة، وهو ما يرفضه اإلسرائيليون واألميركان

ومن الناحية التطبيقية يطالب أبو مازن ومعه قيادة المنظمة وفتح بتشكيل حكومة ترفع الحصار، غير أن                
ون االستجابة لشروط الرباعية، وأول شروط الرباعيـة هـو          وأميركا ترفضان رفع الحصار د    " إسرائيل"

  .، وهو ما ال يمكن لحماس القبول به"إسرائيل"االعتراف بـ
ـ   " حكومة ترفع الحصار  "وهكذا، بطريقة أو بأخرى يصبح معنى        ولـذلك  ". إسرائيل"هو حكومة تعترف ب

بعدد الوزراء لهـذا الطـرف أو       فإن جوهر تعطيل تشكيل الحكومة ليس مرتبطاً بكيفية تقسيم الكعكة أو            
تقبل بهـا كـل   " سحرية"ذاك، لكن بكيفية إدارة عملها تحت االحتالل اإلسرائيلي، من خالل إيجاد معادلة  

  . اإلسرائيليون-على األقل-من فتح وحماس، ويسكت عنها 
ستراتيجي؛ بينما  وتنطبق اإلشكالية نفسها على مسار التسوية السلمية الذي تعده قيادة المنظمة مسارها اإل            

ولهاتين الـرؤيتين تطبيقـات     . ترى حماس فيه مساراً عبثياً، وترى في العمل المقاوم مساراً إستراتيجياً          
مختلفة متناقضة على األرض، مرتبطة بتحديد أولويات المشروع الوطني الفلسطيني، وبكيفية التعامل مع             

  .العدو ومع البيئة العربية والدولية
ز إشكالية عدم وجود مرجعية مؤسسية يحتكم إليها الطرفان، وتحدد أولويات المشروع            ومن جهة ثانية تبر   

الوطني، وآليات اتخاذ القرار، وشرعية تمثيل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وآليـات التـداول               
  . السلمي للسلطة

أن حماس ومعهـا حركـة      ومع أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة المفترضة للقيام بهذا الدور إال             
الجهاد اإلسالمي وغيرها ليست أعضاء في المنظمة، بينما تحتكر حركة فتح قيادة المنظمة منذ أكثر من                

  ).1969شباط /فبراير( عاماً 42
وبالرغم من أن اتفاق المصالحة ينص على إصالح منظمة التحرير ومشاركة كافة الفصائل الفلـسطينية               

ي والعملي لقيادة المنظمة كان عادة ما يعطِّل االستحقاقات المرتبطة بإصـالح            فيها، إال أن السلوك السياس    
  .المنظمة وإعادة بناء مؤسساتها، ومحاولة االستمرار في احتكار قيادتها

 كما أن السلوك السياسي لحماس والجهاد اإلسالمي وعدد من الفصائل، ال يسعى فقط للشراكة في قيـادة                 
بناء أولويات المشروع الوطني الفلسطيني على أسس تـرفض التنـازل عـن             المنظمة، وإنما في إعادة     

األرض وتحمي خيار المقاومة، وهو ما يعني إعادة النظر في االتفاقات التي وقعتها المنظمة وربما إلغاء                
أو تعديل عدد منها، وهو ما قد يكون محطّ اعتراض شديد من فتح، التي قد تسعى لقطع الطريـق علـى      

  .اتهكذا تغيير
ويظهر العامل الخارجي من جهة ثالثة كعامل معوق في عملية المصالحة؛ عندما نجد أنفسنا أمام سـلطة                 
فلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية وتحت الحصار في قطاع غزة، وهي سلطة مكبلة               

نع العمـل المقـاوم؛ بينمـا    باتفاق أوسلو الذي يفرض عليها دوراً وظيفياً في حماية األمن اإلسرائيلي وم   
تدمير البنـى التحتيـة،     " إسرائيل"في الحدود، وصادرات السلطة ووارداتها، وتستطيع       " إسرائيل"تتحكم  
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واحتالل مناطق الحكم الذاتي، واعتقال من تشاء، وخنق االقتصاد، واالستمرار فـي التهويـد، وفـرض                
  .واقتصادي وأمنيالعقوبات التي تريد، كوسائل ضغط وابتزاز وتركيع سياسي 

كما تستطيع تعطيل االنتخابات التشريعية، واعتقال مؤيدي تيار المقاومة مثل وزراء حماس ونوابها فـي               
  .المجلس التشريعي، مما يؤدي إلى تعطيل آليات عمل السلطة الفلسطينية

وفـي  والعامل الخارجي يمكن تحسسه في النفوذ األميركي والغربي، سواء في فرض شروط الرباعية،              
الحصار، ومقاطعة حماس، وفي اعتماد حوالي نصف ميزانية السلطة على المساعدات الخارجية، وفـي              

  .إشراف دايتون ومايكل مولر على األجهزة األمنية في الضفة الغربية
وباإلضافة إلى ما سبق فإننا نجد من جهة رابعة أن أزمة الثقة بين فتح وحماس التي تعمقت بين الطرفين                   

ات الماضية تزيد من تعقيد األمور، وتحتاج إلى الكثير من المبادرات اإليجابية لتجاوز حـواجز               في السنو 
  .الخصومة وبناء الثقة بين الطرفين

  نحو مصالحة حقيقية
يتضح مما سبق أن المشكلة أكبر من أن يحلها اتفاق المصالحة، وأن االتفاق وإن كان أسهم في تقريـب                   

د عدداً من اآلليات المقترحة لحل الخالفات وإعادة بناء المؤسـسات؛ إال            العديد من وجهات النظر، وأوج    
أن هناك الكثير المطلوب عمله التخاذ مجموعة إجراءات جادة على األرض، تتجاوز المحاوالت المعتادة              

  .لالستفادة التكتيكية من االتفاق
  : جة إلى إجابة من أبرزهاوإذا كان ثمة إرادة لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، فإن هناك أسئلة بحا

 ما أولويات المشروع الوطني الفلسطيني، وهل يمكن بناء موقف متفق عليـه بـشأن التعامـل مـع                   -
  مشروعي المقاومة والتسوية؟

، ودون  ... كيف يمكن صناعة قرار وطني فلسطيني مستقل، دون تدخل أو ابتزاز إسرائيلي وأميركـي              -
  اشتراطات الرباعية وغيرها؟

يحدد الثوابت، ويحترم العمل المؤسسي، ويقر التعددية السياسية،        " عقد وطني "كن الوصول إلى     كيف يم  -
  والتداول السلمي للسلطة، وينهي عقلية الهيمنة واالحتكار والتسلط؟

 هل ما زالت السلطة الفلسطينية تصلح قاطرة إلنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة؟ وهل ما                -
  ر التسوية يوفر غطاء لذلك؟زال مسا

 وهل أصبح من الضروري إعادة النظر في وظيفة السلطة ودورها، وكيفية تكييفهـا لخدمـة الـشعب     -
الفلسطيني، وليس لخدمة أغراض االحتالل؟ بما في ذلك مناقشة األفكار المرتبطة بحل السلطة أو إنـشاء                

  .سلطة مقاومة
ة والمقاومة؟ وكيفية تطبيق برنامجهـا فـي اإلصـالح           ما تصور حماس عن كيفية الجمع بين السلط        -

  والتغيير تحت االحتالل خصوصاً في الضفة الغربية؟
 كيف يمكن تحقيق تكامل وتفاعل حقيقي لدور الفلسطينيين في الداخل والخارج، واالستفادة من الطاقات               -

إسالمياً ودولياً باتجاه مشروع    الهائلة المذخورة في هذا الشعب؟ وكيف يمكن توسيع دائرة التفاعل عربياً و           
  التحرير واالستقالل؟

باإلضـافة إلـى اإلرادة     -تلك بعض األسئلة برسم اإلجابة من صانع القرار الفلسطيني، وهـذا يحتـاج              
 إلى رؤى ناضجة تقوم بالمساعدة في إعدادها مراكـز األبحـاث والتفكيـر،              -الصادقة والجدية الالزمة  

  . االتجاهاتوالمتخصصون والمعنيون من مختلف
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كمـا  . ويحتاج إلى تكوين رأي عام شعبي ضاغط وفاعل باتجاه إنزال اتفاق المصالحة على أرض الواقع              
يحتاج إلى نبذ التعصب الحزبي والفئوي والخروج من شرنقته، ليرتقي الجميـع إلـى مـستوى تحـدي                  

  . مهما كانتالمشروع الصهيوني، وقبل ذلك وبعده االستعانة باهللا وعدم االستسالم للمصاعب
أما إذا ظلت األمور على حالها، فستظل فرص إنجاح المصالحة الحقيقية ضـعيفة، وسـتظل إمكانـات                 
اإلفشال والتعطيل قائمة، وسيظل التوظيف للمصالحة تكتيكياً، وسيعبر الوضع الحالي عن حالة انتقال من              

حقيقي، أو انفجار الوضع مـن جديـد        للمناطق ولدوائر النفوذ، بانتظار إصالح      " االقتسام"إلى  " االنقسام"
  .حتى تغلب رؤية طرف وإرادته على الطرف اآلخر

  3/11/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  النوويةقنبلة عباس  .58
   العربيرأي القدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعيش ظروفاً صعبة للغاية هذه األيام، فاسرائيل جمدت اموال سـلطته               
 الى منظمة اليونسكو للحصول على عضوية فلسطين فيها، وفتحـت البـاب علـى               عقاباً له على الذهاب   

مصراعيه امام االستيطان المتغول في القدس والضفة الغربية المحتلتين لتوجيه ضربة قاضية الى حـل               
الدولتين الذي كان يأمل في الوصول اليه، واألكثر من ذلك ان وزير خارجيتها افيغدور ليبرمان وصـفه                 

ة في طريق السالم اسوة بسلفه الراحل ياسر عرفات، وبدأ بسحب بطاقات كبـار الـزوار مـن                  بانه عقب 
  .اركان سلطته

انه وضع يبعث على االكتئاب بالنسبة الى رجل راهن دائماً على السالم، وعارض اي عمليـات كفـاح                  
لماضية من  مسلح، وهندس اتفاقات اوسلو، وحمل كل ما تيسر من اغصان زيتون طوال السنوات الست ا              

عمر رئاسته، ولم يجد في نهاية المطاف اال النكران والجحود، خاصة من قبل ادارة الرئيس باراك اوباما                 
ولعل الصدمة الكبرى جاءت من قبل الحكومات       . التي عول عليها كثيراً لنصرة الخط المعتدل الذي يتبناه        

ات اخرى اكثر اهمية بالنسبة اليهـا مثـل   العربية التي بدأت تتجاهله وقضيته بالكامل، وتركز على اولوي    
الوضع في ليبيا وبعد ذلك االنتفاضة الشعبية في سورية وتعاطي النظام السوري الدموي مع المـشاركين                

فالهجمة االستيطانية االسرائيلية لم تحرك ساكنا في العواصم العربية، والفيتو االمريكي المتوقع في             . فيها
  .طته العضوية الكاملة لفلسطين في االمم المتحدة لن يكون افضل حاالًمجلس االمن الدولي ضد طلب سل

ال نعرف كيف سيتعامل الرئيس عباس مع هذا المأزق خاصة ان تعويله على نجاح المصالحة الوطنيـة                 
مع حركة حماس لترتيب انتخابات رئاسية وتشريعية ال يترشح فيها وتؤمن له تقاعداً مشرفاً لم يكن فـي                  

  .محله مطلقاً
السيد نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة في رام اهللا قال في تصريح مفاجئ ان القيادة الفلسطينية بصدد                  
اتخاذ اجراءات ستغير وجه منطقة الشرق االوسط في ظل انعدام افق حل سياسي للـصراع العربـي ـ    

 مفتـرق طـرق مهمـا    االسرائيلي، واشار الى ان االسابيع او االشهر القادمة ستكون حاسمة وستـشكل         
  .بخصوص عملية السالم في المنطقة

ال نعرف ما هي االجراءات والقرارات التي تخطط القيادة الفلسطينية التخاذها او االقدام عليها، وستغير               
وجه المنطقة، فالسلطة الفلسطينية ال تملك الصواريخ وال الطائرات، كما انها ال تملك القـدرة او حتـى                  

  .لى الكفاح المسلحالرغبة في العودة ا
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هناك خيار وحيد ربما يكون بمثابة القنبلة النووية االكثر تأثيراً بالنـسبة اليهـا، وهـي حـل الـسلطة                    
  .الفلسطينية، واالنسحاب كلياً من عملية السالم واتفاقات اوسلو وكل ما ترتب على ذلك من تنسيق امني

بة الى الرئيس عباس الذي سيدخله الى كتـب         تفجير هذه القنبلة، واآلن بالذات، هو جسر الخالص بالنس        
  .التاريخ من ابوابها الكبيرة، وسيغفر له كل ما تقدم وما تأخر من ذنوبه وسيوفر له تقاعداً مشرفاً

هل سيفجر عباس هذه القنبلة ويضع بذلك حداً لمعاناته الشخصية ومعاناة شعبه من خلفه؟ نأمـل بـذلك                  
  .ونصلي له ليل نهار

  4/11/2011، ندنالقدس العربي، ل
  

    أخرى وأهدافالعدوان  .59
  عوني صادق

وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي استمرت ثالثة         ” اإلسرائيلي“الجولة األخيرة بين الجيش     
 12بعد ساعات وأسفرت عن استـشهاد       ” اإلسرائيلي“بوساطة مصرية خرقها الجيش     ” تهدئة“أيام تخللتها   

تحـت  ” التهدئـة “واحد، ليعاد تثبيتها حتى إشعار آخر، تعيد طرح معنـى           ” رائيليإس”مقاتالً فلسطينياً و  
االحتالل، وتعيد التساؤل عن الهدف البعيد منها، وكيفية التعامل معها، إن كان ال بد من التعامل معهـا،                  

فـي هـذا    . ودون أن ينفي ذلك وجود أهداف أخرى للعدو الصهيوني منها في كل مرة يلجأ إلى خرقها                 
  .التي استهدفها العدوان األخير” األهداف األخرى“لمقال سأتوقف عند ا

نهاية ” الرصاص المصبوب “بعد الحرب البربرية التي شنها العدو الصهيوني على قطاع غزة تحت اسم             
قد انتهت إليه تلك الحرب، مثلما كان قد قيل الشيء نفـسه            ” توازن الردع “ قيل إن نوعاً من      2008عام ، 

وقيل أيضاً إن   .  مع المقاومة اللبنانية     2006تموز  / على جنوب لبنان في يوليو    ” اإلسرائيلي “بعد العدوان 
قد سقطت أو ضعفت بعد الحربين، مع الفارق طبعاً بـين قـدرة المقاومـة               ” اإلسرائيلية” “قدرة الردع “

  .اللبنانية وقدرة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
األخير هو اختبار مدى التطور الذي طرأ على قدرات         ” اإلسرائيلي“وان  أول األهداف التي استهدفها العد    

استعادة قـوة   “عن  ” اإلسرائيلية“المقاومة في القطاع، وفي الوقت نفسه تثبيت ما تزعمه القيادة العسكرية            
إلى جانب ذلك، ليظهر بنيامين نتنياهو       . 2006لجيشها التي اعترف الجميع بسقوطها بعد عدوان        ” الردع
) حمـاس (خضوعاً لشروط حركة    ” اإلسرائيليين“ظهر الرجل الحازم، والتغطية على ما اعتبره بعض         بم

وقد حاول نتنياهو في كلمته في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست تأكيـد            . في صفقة شاليط لتبادل األسرى      
” إسـرائيلية “ت طائرة بعد التوصل إلى الهدنة، بينما كان” أن ال وقف إلطالق النار“ذلك من خالل إعالنه     

تقصف منطقة خان يونس وتوقع شهيدين جديدين خارقة التهدئة التي توصل إليها المصريون قبل ساعات               
أعطت نتيجة عكسية لما قصد     ) الجهاد(لكن ما كشفت عنه جولة الصواريخ األخيرة التي أطلقتها حركة           . 

خلـل  “خ واحد، وعزي هذا الفشل إلى       أن تعترض سوى صارو   ” القبة الحديدية “فمن جهة، فشلت    . منها  
، إلى جانـب امـتالك      ”القبة“ومن جهة أخرى سقطت الهالة التي وضعت حول         ! تم إصالحه الحقاً  ” فني

ربما تراجعت  ” قوة الردع “وهكذا ثبت مجدداً أن     . ، والدقة التي رافقت إطالقه      )غراد(صاروخ  ) الجهاد(
وقد جاء في تصريح للجنرال شاؤول موفاز        . 2008) محرقة غزة (أكثر مما كان عليه الحال بعد وقف        

  .”اإلسرائيلية“لقدرة الردع ” تقويضاً إضافياً“قوله، إن كل جولة تضيف 
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وكان للعدوان هدف آخر لعله أكثر خطورة على فصائل المقاومة في القطاع، فبعد عملية إيالت الناجحة                
، )ألوية صالح الدين  (تيال أربعة من قادة     آب الماضي، أقدم العدو الصهيوني على اغ      / في شهر أغسطس  

، وفي الحالتين لم يكن هناك سبب وكـان         )الجهاد اإلسالمي (وفي عدوانه األخير اغتال خمسة من كوادر        
) حمـاس (في العملية األولى لم يتعرض لمواقع أو عناصر حركـة           . الهدوء سائداً على خطوط التماس      

لى ضبط الفصائل األخرى، وفي العدوان األخيـر أيـضاً لـم            ولكن حملها المسؤولية ألنها غير قادرة ع      
يستهدف مواقع أو عناصر الحركة، وإن كان حملها المسؤولية عن عدم االنضباط الذي أظهرته حركـة                

ولهذا السلوك الصهيوني معنى واحد واضح هو االستفراد بفصائل المقاومة، وفـي            ) . الجهاد اإلسالمي (
  .بين هذه الفصائلالوقت نفسه محاولة الوقيعة 
، رون بن يشاي، أرجع التصعيد، الذي       )30/10/2011 -يديعوت أحرونوت (المحلل العسكري لصحيفة    

قامت بهـا الحركـة وتـم    ” عملية خطف كبيرة”، إلى محاولة فاشلة ل )الجهاد اإلسالمي (ألقاه على عاتق    
وقد رأى أن   . عام السابق للحركة    إحباطها في سيناء، فثأرت لها في ذكرى الشهيد فتحي الشقاقي األمين ال           

قادة حماس وعرابها في إيران، وكـذلك إلـى المجلـس           “الهدف منه توجيه رسالة من قيادة الحركة إلى         
العسكرية إن لم تـزد     ) حماس(، ومفادها أن قدرتها العسكرية أصبحت توازي قدرة         ”العسكري في مصر  

فـي  ) حماس(و) الجهاد(ومسعى الوقيعة بين    . اس  عليها، وعلى المعنيين أن يتعاملوا معها على هذا األس        
  .هذا الدس ال يمكن أن تخطئه العين، مثلما أن االستفراد بكل فصيل على حدة واضح أيضاً

فإذا . ” اإلسرائيلية“ويبدو أن نتائج العدوان، رغم ما أوقعته من شهداء وجرحى، لم يكن مرضيا للقيادات               
لطرف في محور تحسبه على طهـران فـي         ” بالون اختبار “غزة  كانت تلك القيادات قد أرادت أن تكون        

وقت وصل الجدل فيه عن توجيه ضربة إليران إلى ذروته، فإن ما عكسته نتيجة العدوان لن يرضـيها،                  
يظل متواضعاً إذا ما قيس بتطور قدرات المقاومـة         ) الجهاد اإلسالمي (ألن التطور الذي بدا على قدرات       

العصبية على تلك النتائج ما يؤكد عدم الرضى        ” اإلسرائيلية“أظهرت ردود الفعل    وقد  . الوطنية اللبنانية   
عمليـة  “وقد دعا كل من سلفان شالوم، نائب رئيس الوزراء، وأفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية، إلى               . 

، ”عسكرية واسعة لتدمير البنى التحتية لإلرهاب وتغيير قواعد اللعبة وإسقاط حكم حماس فـي القطـاع               
على حد تعبيـر رون بـن       ” في إطار عالج عسكري وسياسي جذري للخطر المتعاظم في القطاع         “ذلك  و

إنه “: ، فكتب يقول  )31/10/2011 -معاريف(أما شالوم يروشالمي، المحلل السياسي في صحيفة        . يشاي  
هـا  ، مطالباً حكومة نتنياهو برفع الحصار عنها باتجاه مصر، والتعامـل مع           ”آن وقت التخلص من غزة    

إلى الحل السياسي مع السلطة في رام اهللا، لعل ذلك ينقـذهم            ) الحكومة(كدولة مجاورة، ليتوجه اهتمامها     
  .من صداع غزة

  4/11/2011، الخليج، الشارقة
  

  "!اليونسكو" الفلسطينية لدخولها السلطة تنتقم من "إسرائيل" .60
  جدعون ليفي

، "معادية إلسـرائيل "ولماذا اعتبرت هذه خطوة ". اليونسكو"ما هو السيئ في أن قُبلت فلسطين عضواً في        
وانتقلوا إلى الساحة الدولية؟ لـو أن       " اإلرهاب"وعلى العموم ما هو السيئ في أن الفلسطينيين تخلوا عن           

إسرائيل تصرفت بحكمة وعقل لوجب عليها أن ترفع يدها مؤيدة قبول الفلسطينيين فـي صـفوف كـل                  
  .منظمة دولية نزيهة
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 تصرفت باستقامة أيضا لوجب أن يترجم الكالم الفارغ عن حـل الـدولتين إلـى تأييـد                  لو أن إسرائيل  
إن اعترافا دوليا بدولة فلسطينية هو آخر أمل إلحباط حل          . لخطوات الفلسطينيين السياسية من أجل تحقيقه     

جب على  كان ي ". حماس"وهو أيضا آخر أمل لحفظ قوة السلطة الفلسطينية، ومنع سيطرة           . الدولة الواحدة 
  .إسرائيل أن تؤيد هذا بحماسة

إذا كانت الجماعة الدولية تؤيد إسرائيل، وعلى رأسها الواليات المتحدة، ولو أنهـا تـصرفت باسـتقامة                 
فال يدور الحديث عن أقل من خطوة ودية        . وحكمة لوجب عليها أن تستقبل اإلجراء الفلسطيني بالمباركة       

ها باعتبارهـا دولـة الـشعب اليهـودي، لكـن األميـركيين             نحو إسرائيل، ال مثيل لها لضمان مستقبل      
واإلسرائيليين بدل ذلك يعاقبون والفلسطينيون يعاقَبون؛ ونشك في أنهم عوقبوا هـذا العقـاب فـي أيـام                 

إن اثنتين من قوى العالم، الواليات المتحدة وإسرائيل تضربانهم في جيوبهم، وإن جزءاً             . األشد" اإلرهاب"
  . آثارهما على نحو آلي مخيفمن أوروبا يسير على

قد يكون هذا أحد األمثلة القليلة في التاريخ التي يعاقَب فيها الواقع تحت االحتالل على نضاله العادل غير                  
هذا . العنيف من أجل تحرره، ويحظى المحتل العنيف الذي يتابع االستيطان والحكم بالقوة، بتأييد الغرب             

 اوباما، وهذا هو جنون األجهزة الذي تقوده إسرائيل وهـو وقـف             هو الطبيخ الذي أحرقته أميركا براك     
ومن المثيـر أن    . المساعدة لمنظمة الثقافة والعلوم التي قبلت في صفوفها شعبا يناضل من أجل استقالله            

نعلم كيف يعلل ذلك أوباما الذي بحث عن الحرية إلى أمس أو ما قبله، قبل أن يأوي إلى مخدعه؛ ومـن                     
 كيف يفسر قادة أوروبا الذين رفع بعضهم أيديهم يعارضون قبول فلسطين، كيف يفسرونه              المثير أن نعلم  
فهم يقصفون معمر القذافي باسم الحرية ويؤيدون استمرار االحتالل اإلسـرائيلي، عـدو             : للمصوتين لهم 

  .الحرية، مع إفشال إجراءات ديمقراطية ودبلوماسية للتحرر من قبضته
ود عباس؟ وما الذي سيفكر فيه كل فلسطيني يعيش تحت االحتالل؟ حاولوا فـي              ما الذي بقي ليفعله محم    

البداية أن يجلسوا سنين في هدوء ينتظرون جودو، ولم يأت جودو؛ وحاولوا مكافحة االحتالل بالحجـارة                
والسكاكين ولم يحدث شيء، وحاولوا إجراء تفاوض سياسي واستمر عقيما، مدة سنين ولم يقـدمهم إلـى      

فليس لهم من يتحدثون إليه في القـدس،        . قاسية ولم يتغير شيء   " انتحارية"البتة؛ وجربوا عمليات    األمام  
وهم اآلن يحاولون أن يجندوا العالم، ولكن ما المقابل؟ عقوبة قد تصبح عقوبة بالموت              . وال ما يتحدث فيه   

يكفي اإلصـغاء ألبـو      كان   –ضد السلطة وضد الزعيم الفلسطيني األشد اعتداال ممن كانوا وسيكونون           
كانت تلك مقابلة صحافية كـان      . مازن وهو يعد بإنهاء الصراع في ليل السبت في القناة الثانية لنفهم هذا            

وبدل ذلك استُقبلت بالكره من وجوه المحللـين العـالمين بكـل    . يجب أن تدوي في كل بيت في إسرائيل     
  .شيء

 رأيها على خطوات العقاب لمـن تجـرأ علـى أن            كعصابة من ذوي الزعرنة واستقر    " الثُمانية"اجتمعت  
 شقة في المستوطنات، يعرض ألول مـرة        2000بناء  : يتصرف مخالفا إرادة الحاشية، وكانت الخطوات     

بأنه عقاب، وسرقة أموال الضرائب التي هي ملك للفلسطينيين، وسـلب عـدد مـن قـادتهم بطاقـات                   
 شقة في المستوطنات هي عقاب، وان كل مستوطن       سنعلم منذ اآلن على األقل أن كل      . الشخصيات المهمة 

وسيعلم قادة الفلسطينيين منذ اآلن أيضا أن حركة التنقل النسبية والتفضيلية التي حظوا بها              . يسكنها انتقام 
. لم تكن أكثر من عظم مهين مهين طرحه لهم المحتل بتفضله الكبير عليهم مقابل تعاونهم معه على أفعاله            

إذا اختطفوا جنديا فسيأخذون وإذا توجهوا إلـى        .  فسيأخذون وإذا لم يوجدوا فلن يأخذوا      إذا وجد متعاونون  
فهو عنيف، مشته   : هذا ال يخالف بجوهره جباية المستوطنين     " الثمانية"إن جباية   . األمم المتحدة فسيعاقبون  



  

  

 
 

  

            38ص                                     2313:                العدد4/11/2011الجمعة  :التاريخ

لتزم بها في وضـح     فدولتكم أيضا ت  " جبايتكم"لهذا استمروا أيها المستوطنون في خطوات       . لالنتقام وأهوج 
  .النهار

  3/11/2011، "هآرتس"
 4/11/2011، األيام، رام اهللا
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