
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
    

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  ن األوان بعد المفاوضات التي لم تؤد لنتائج ألن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته  آ:عباس
  األسرى  صفقةإتمام ما بعد إلىحماس تؤجل التوقيع على ورقة المصالحة : "القدس العربي"

   ألي مواجهة قادمةالجيش اإلسرائيلي يتدرب على أجهزة إلكترونية متقدمة تحسباً
  تحذر من استغالل األسرى في سجون االحتالل كعينات مخبرية" وزارة شؤون األسرى"

 المنصوص عليهاها يلبي التزاماتتجميد االستيطان ال " يلإسرائ"قرار : كي مون

تواصالن"إسرائيل"وحماس 
 أسيراً خمسينالتفاوض على 
   أسيراتثالثةفلسطينياً بينهم 
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   أسيراتثالثة أسيراً فلسطينياً بينهم خمسينتواصالن التفاوض على " إسرائيل"وحماس  .1

ان الحركة واسرائيل اتفقتا " الحياة"لـ " حماس"كشف مسؤول رفيع في حركة :  محمد يونس–رام اهللا 
 إسم، وان المفاوضات في هذه المرحلة تتركز 400في المفاوضات غير المباشرة الجارية بينهما على 

وأضاف ان من بين .  اسماً في صفقة تبادل االسرى إلطالق الجندي االسرائيلي غلعاد شاليت50على 
آمنة منى من القدس، وأحالم التميمي من قرية البني صالح : االسرى المختلف عليهم ثالث أسيرات هن
 الثالث بلعب دور مركزي في األسيراتعلماً ان اسرائيل تتهم قرب رام اهللا، وقاهرة السعدي من جنين، 
  .عمليات مسلحة أدت الى قتل اسرائيليين
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مروان البرغوثي، واالمين العام " فتح"ومن بين االسماء الخمسين كل من عضو اللجنة المركزية لحركة 
 مثل ابراهيم حامد "حماس"أحمد سعدات، وبعض كبار قادة الجناح العسكري لـ " الجبهة الشعبية"لـ 

  .وعباس السيد وعبداهللا والبرغوثي وجمال ابو الهيجا وحسن سالمة
وقال . كما يجري التفاوض على االسرى الفلسطينيين من حملة الهوية االسرائيلية واالسرى العرب

. المسؤول ان اختراقاً حدث في اسرى القدس بعد ان وافقت اسرائيل على ان تشمل الصفقة عدداً منهم
 اسيراً مقدسياً، بينهم عشرة الى 17أوضحت مصادر في السجون ان اسرائيل وافقت على اطالق و

 .الخارج
  خالف على عدد المبعدين

 أسيراً للخارج، لكن الحركة تعارض وتسعى 130 عرضت إبعاد إسرائيلان " حماس"وقال المسؤول في 
واضاف ان المفاوضات مستمرة بين . فسهمالى خفض العدد، مضيفاً ان اإلبعاد سيكون منوطاً باالسرى ان

  .الجانبين بصورة مكثفة، وان الوسيط االلماني موجود في البالد بصورة دائمة إلنجاز الصفقة
بالتمسك بإدراجهم في الصفقة، وقال األسير كريم يونس، أحد أبرز قادة " حماس"وطالب أسرى الداخل 

طالقهم هي هذه الفرصة، مشيراً الى ان اسرائيل تعاقبهم ان الفرصة الوحيدة ال" الحياة"أسرى الداخل، لـ 
 أسيراً من 22وتابع ان . مرتين مرة بسبب نضالهم، ومرة أخرى ألنهم من حملة هوية الدولة العبرية

الداخل معتقلون منذ ما قبل اتفاق اوسلو، وان هذه الفرصة الوحيدة الطالقهم، مشيراً الى ان اسرائيل 
  .درات واالتفاقات التي تجرى مع السلطة في شأن إطالق أسرىتستثنيهم من كل المبا

  1/12/2009الحياة، 
  

 نتائج ألن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته  لآن األوان بعد المفاوضات التي لم تؤد :عباس .2
آن األوان، بعد كل هذه السنوات من المفاوضات "قال الرئيس محمود عباس، امس، انه : وفا–رام اهللا 

لم تؤد الى نتائج، أن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس األمن، بمسؤولياته ويتخذ االجراءات التي 
الفورية والحازمة التي تعكس مواقف مختلف دول العالم التي طالبت مراراً وتكراراً بحل الدولتين، 

مصداقية لميثاق ، لوضع حد لهذا الصراع، واعطاء ال1967وبانهاء االحتالل االسرائيلي الذي وقع عام 
 . األمم المتحدة ولقراراتها

جاء ذلك في كلمة له، ألقاها نيابة عنه السفير رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة 
في نيويورك، خالل احتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني نظمته، امس، اللجنة المعنية بممارسة 

للشعب الفلسطيني، وذلك في مقر األمم المتحدة في نيويورك، كما ألقى الحقوق غير القابلة للتصرف 
السفير ابراهيم خريشي ممثل فلسطين لدى األمم المتحدة في جنيف، نفس الكلمة في اجتماع خاص نظمته 

 .  األمم المتحدة في مقرها في جنيف، لمناسبة يوم التضامن مع شعبنا
 1/12/2009الحياة الجديدة، 

  
   الشهر الجارياألسرىيتوقع انجاز صفقة تبادل  المقالة حكومة اللية فيوزير الداخ .3

قال وزير الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس امس االثنين ان  :غزة ـ اشرف الهور 
  .صفقة تبادل االسرى بين حركته واسرائيل ربما تنجر الشهر الجاري

ال ألهالي االسرى في سجون اسـرائيل بمناسـبة عيـد           ونقل عن حماد تصريحات مقتضبة خالل احتف      
، متوقعا ان يتم انجازها خالل شـهر كـانون          "ان الحكومة تأمل انجاز صفقة التبادل     "االضحى قال فيها    

  ).ديسمبر(االول 



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1625:         العدد       1/12/2009 الثالثاء :التاريخ

 14نحن نأمل ونعمل على ان تتم صفقة التبادل لتتزامن مع ذكرى انطالقة حركة حماس في                "وقال حماد   
حتى تكـون   ) ديسمبر( كانون االول    27والذكرى االولى للحرب االسرائيلية في      ) يسمبرد(كانون االول   

  ".المناسبتان عيدا لتحرير االسرى من سجون االحتالل
  1/12/2009القدس العربي، 

  
  "إسرائيل"و بتعطيلها صفقة تبادل االسرى بين حماس اإلسرائيلية األنباءالسلطة تنفي  .4

لطة الفلسطينية االثنين االنباء االسرائيلية التي اتهمتها بالعمل مـن اجـل   نفت الس:رام اهللا ـ وليد عوض 
تعطيل صفقة تبادل االسرى بين اسرائيل وحماس خشية من تعاظم نسبة التاييد لالخيـرة فـي اوسـاط                  

  .الفلسطينيين
حجـر  االسرائيلية قد كشفت بان السلطة الفلسطينية في رام اهللا ما زالت تقف             " معاريف"وكانت صحيفة   

  .عثرة في طريق اتمام صفقة تبادل االسرى بين حماس واسرائيل التي تسعى الطالق سراح غلعاد شليط
وردا على االتهامات االسرائيلية للسلطة بانها تقف حجر عثرة في اتمام صفقة تبادل االسرى خشية مـن                 

ـ               رى فـي الـسلطة     تزايد شعبية حماس في االراضي الفلسطينية قال زياد ابو عين وكيـل وزارة االس
الفلسطينية ان تلك االنباء عارية عن الصحة وهي مزاعم اسرائيلية هدفها محاولة التغطية على تهرب تل                

  .ابيب من استحقاقات الصفقة
وشدد ابو عين احد قادة حركة فتح في تصريح صحافي على ان السلطة تدعم صـفقة تبـادل االسـرى                    

  .وترحب بانجازها باسرع وقت ممكن
 عين في تصريح صحافي عن امل السلطة الفلسطينية في ان تشمل صفقة تبـادل االسـرى                 واعرب ابو 

  .اسرى من كافة فصائل المقاومة الفلسطينية
وبشان تدخل السلطة او علمها بتفاصيل الصفقة اوضح ابو عين بان السلطة غير مطلعة علـى تفاصـيل            

  .الصفقة او عناصرها ومكوناتها
  1/12/2009القدس العربي، 

  
 نفيذية المنظمة تدعو المجتمع الدولي إلى االعتراف بحدود الدولة الفلسطينيةت .5

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية وفي : اهللارام 
مقدمتها مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة الى االعتراف الواضح والقاطع بحدود الدولة 

 194 وحل قضية الالجئين استنادا الى القرار 67الفلسطينية العتيدة على جميع االراضي المحتلة عام 
 .والمبادرة العربية للسالم

آن " وقال بيان صادر عن أمانة سر اللجنة التنفيذية بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني إنه 
 وقراراته، للجم نزعات التطرف لدى الحكومة األوان للمجتمع الدولي أن يتقدم لتحمل مسؤولياته

اإلسرائيلية، ووقف مناوراتها السياسية والمعادية في جوهرها للسالم، والتي كان آخرها مناورة تعليق 
االستيطان لمدة عشرة شهور في الضفة الغربية فقط، كخطوة تحايلية مفضوحة على المجتمع الدولي 

 ".هره عن األرض الفلسطينية وفي مقدمتها االستيطانالراغب في انهاء االحتالل بجميع مظا
هذا التضامن الذي نحترمه ونقدره سيبقى " واعتبر البيان أنه من دون القيام بتلك الخطوات العملية فإن 

 ".دعما معنويا يبقي على معاناة شعب رازح تحت االحتالل
ف بمعاناته غير المسبوقة، باعتراف  وأكد البيان أن الشعب الفلسطيني يسعى لتطوير التضامن واالعترا

ودعم سياسي لحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والتقدم لتنفيذ قرارات 
الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، باعتبارها المدخل الوحيد لتحقيق السالم 

 .واالستقرار في المنطقة
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لواليات المتحدة األميركية، الى إعادة النظر في سياساتها السابقة والراهنة، لحل  كما دعا البيان ا
 .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي والعربي اإلسرائيلي على أساس الشرعية والقانون الدولي

فلتكن ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة تعيد فيها بعض القوى العالمية، " وأضاف البيان 
ها الواليات المتحدة األميركية، النظر في سياساتها السابقة والراهنة، وتتقدم بحزم لحل وعلى رأس

ومن دون هذا . الصراع الفلسطيني االسرائيلي والعربي االسرائيلي على اساس الشرعية والقانون الدولي
 ".الموقف الحازم، ستبقى المنطقة برمتها دفيئة خصبة للعنف والصراع الدامي المتواصل
 1/12/2009لغد، ا

  
    االعتداء على النائب منصور يستنكرونالوزراء والنواب األسرى .6

أعرب الوزراء والنواب األسرى في سجون االحتالل الصهيوني ومعتقالته عن إدانتهم : الضفة الغربية
االعتداء والتهجم على النائب عن محافظة نابلس منى منصور من قبل ميليشيا عباس، واعتبروا ذلك 

فياض غير " حكومة"ستمرارا وإصرارا على سياسة العربدة والبلطجة التي تنتهجها ميليشيا عباس وا
الدستورية في الضفة، واستهتارا بدماء الشهداء وعدم وفاء لقادة الشعب الفلسطيني؛ لكون النائب منصور 

- 7-31( من إخوانه يوم زوجة الشهيد القائد جمال منصور الذي اغتالته سلطات االحتالل مع ثلة مباركة
2001 .(  

نسخة منه اليوم " المركز الفلسطيني لإلعالم"وحمل الوزراء والنواب، في تصريحٍ صحفي، وصلت 
بتحمل " فتح"، سالم فياض المسؤولية عن هذه الممارسات المشينة، وطالبوا حركة )11-30(اإلثنين 

ت وهي تمارس غيها وبلطجتها من خالل ميليشياتها مسؤوليتها ووضع حد لعناصرها المنفلتة التي تماد
 . ومؤسسات الشعب الفلسطيني المغتصبة فتحاويا وسلطويا

  30/11/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  بتنفيذ القرارات الدولية" إسرائيل"المجلس الوطني يدعو إللزام  .7
بتنفيذ القرارات ” إسرائيل“لي إللزام دعا المجلس الوطني الفلسطيني، أمس، إلى تحرك دو: )أ.ب.د (

  .الصادرة عن األمم المتحدة فيما يخص القضية الفلسطينية 
وحيا سليم الزعنون رئيس المجلس في بيان صحافي بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني 

يدون تحقيق مطالبه شعوب العالم وحكوماته وبرلماناته الذين يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ويؤ
بتنفيذ القرارات الصادرة عن األمم ” إسرائيل“وناشد الهيئات الدولية ضرورة إلزام . الشرعية العادلة

التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة والتي أقرتها الشرعية الدولية ومنها إزالة “المتحدة 
  .” ء حصار قطاع غزةالمستوطنات وجدار الفصل ووقف إجراءات تهويد القدس وإنها

ودعا الزعنون إلى إنهاء حالة االنقسام وإعادة اللحمة بتحقيق الوحدة الوطنية السياسية والجغرافية 
ليتمكن الشعب الفلسطيني وقيادته من الوقوف في وجه سياسة القمع والسلب والقتل واالعتقال وتحدي “

  .”” يلإسرائ“اإلرادة الدولية والقرارات الشرعية التي تنتهجها 
  1/12/2009الخليج، اإلمارات، 

  
  تتبنى عقوبات تصل لإلعدام لالتجار بالمخدراتهنيةحكومة  .8

أعلن النائب العام في الحكومة المقالة محمد عابد في تصريح نشر على موقع وزارة الداخلية التابعة 
 المخدرات الحكومة صادقت على قرار يقضي بإلغاء القانون العسكري الصهيوني بشأن"لحماس أن 

وأوضح أن القانون المصري . »1962 لعام 19المعمول به حاليا، واعتماد العمل بالقانون المصري رقم 
» أكثر إحاطة في عناصر الجريمة والمجرمين، والعقوبات فيه متقدمة تصل إلى عقوبة المؤبد واإلعدام"
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فيفة تمثل تشجيعا وليس ردعا  عقوبات خ1972 لعام 437القانون العسكري الصهيوني رقم "بينما يحوي 
ال نجد مبررا موضوعيا أو وطنيا أو أخالقيا الستمرار "وأكد عابد أنه . »لمتعاطي وتجار المخدرات

إصدار قانون عن "القانون اإلسرائيلي، موضحا أن العمل بالقانون المصري سيستمر حتى » تطبيق
  .»بحسب األصول التشريعية) الفلسطيني(المجلس التشريعي 

  1/12/2009شرق األوسط، ال
  

   األسرى صفقة إتمام ما بعد إلىحماس تؤجل التوقيع على ورقة المصالحة : "القدس العربي" .9
من مصادر فلسطينية رفيعة المستوى االثنين بأن قيـادة         " القدس العربي "علمت   :ـ وليد عوض   رام اهللا 

ء االنقسام الداخلي الى مـا بعـد        حركة حماس قررت تأجيل التوقيع على ورقة المصالحة المصرية النها         
  .اتمام صفقة تبادل االسرى مع اسرائيل

واوضحت المصادر بان االجتماع الذي ضم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس والدكتور محمود              
الزهار الذي توجه الى مصر قبل ان يغادرها لدمشق قبل عيد االضحى لبحث الصيغة النهائيـة لـصفقة                  

قرارا بتأجيـل التوقيـع علـى ورقـة     - قيادة الحركة في دمشق قد اتخذ ـ االجتماع  تبادل االسرى مع
  .المصالحة المصرية النهاء االنقسام الفلسطيني لحين اتمام صفقة تبادل االسرى

وكان الزهار توجه قبل عيد االضحى المبارك الى مصر ومن ثم الى دمشق لبحـث الـصيغة النهائيـة                   
  .مل الجندي االسرائيلي غلعاد شليط مقابل المئات من االسرى الفلسطينيين لصفقة تبادل االسرى التي تش

وتجري حماس واسرائيل مفاوضات سرية من خالل وساطة المانية ومصرية التمام صفقة تبادل اسـرى               
  .بين الجانبين

وحسب المصادر فان حماس ابلغت الجانب المصري برغبتها التفرغ حاليا لصفقة تبادل االسـرى مـع                
ائيل النها وصلت لمرحلة متقدمة وانها مع ارجاء الحوار الفلسطيني في القاهرة لحين االنتهـاء مـن              اسر

  .تلك الصفقة
ـ    ان القاهرة لن تشهد جلسات حوار وطني خـالل االيـام           " القدس العربي "واكدت المصادر الفلسطينية ل

لتي ستشمل اطـالق سـراح      القادمة وذلك وفق رغبة حماس بالتركيز حاليا على صفقة تبادل االسرى ا           
  .اسرى من جميع الفصائل الفلسطينية

واوضحت المصادر بأن مصر لن توجه دعوات الستئناف الحوار الوطني للفصائل الفلـسطينية خـالل               
االيام القريبة وانها بانتظار موافقة حماس على استئناف جلسات الحوار الوطني وتوقيعها علـى ورقـة                

  .الماضي) اكتوبر( حركة فتح عليها في شهر تشرين االول المصالحة المصرية التي وافقت
هذا ونفت حركة حماس االنباء التي ذكرت بأن الحركة سترسل وفدا منها قريبا للقاهرة تمهيدا الستئناف                

  .جلسات الحوار الوطني والتوقيع على ورقة المصالحة المصرية
  1/12/2009القدس العربي، 

  
 لماني الرد اإلسرائيلي حول صفقة األسرى حماس تنفي تسلمها من الوسيط األ .10

نفت حركة حماس بلسان الناطق باسمها سامي أبو زهري أن يكون لديها أي معلومات :  حامد جاد-غزة 
بشأن ما نقلته إحدى الفضائيات العربية أمس حول وصول الوسيط األلماني في صفقة تبادل األسرى إلى 

 .لرد اإلسرائيلي بشأن الصفقةغزة بهدف اطالع قيادة حركة حماس على ا
وأكد أبو زهري في تصريحات صحافية أنه ليس لدى حركته إي معلومات حول هذه الزيارة، رافضاً 
اإلفصاح عن آخر التطورات في قضية صفقة التبادل المرتبطة بإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد 

 .شاليط مقابل اإلفراج عن نحو ألف أسير من سجون االحتالل
 1/12/2009الغد، 
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  الشعبية تتهم أطرافاً في حماس بالسعي لتأجيل المصالحة  .11

 فـي   أطرافاًاتهم النائب جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهه الشعبية           : وليد عوض  -رام اهللا   
  .حماس وفتح بالسعي لتأجيل المصالحة الوطنية خدمة لمصالحهم

هم المستفيدون من استمرار حالة     "  األجهزة األمنية في رام اهللا     أثرياء األنفاق وأمراء  "وقال مجدالوي ان    
االنقسام، مشددا على ضرورة أن ينتزع الشعب الفلسطيني وحدته وعلى تحرك شعبي ينهي حالة االنقسام               

  .واستعادة الوحدة الوطنية
  1/12/2009القدس العربي، 

  
  حماس تنفي وجود ترتيبات الستئناف الحوار .12

، أمس، وجود أي ترتيبات رسمية جديدة بخصوص استئناف جهود "حماس" حركة نفت: )يو بي آي(
الحوار الداخلي الذي ترعاه القاهرة، بخالف ما أعلنه قياديون فلسطينيون مستقلون عن لقاءات متوقعة 

  .ستدعو لها القاهرة للبحث في مالحظات الحركة على الورقة المصرية 
الحركة متمسكة بمشروع المصالحة، "زهري، في تصريح سامي ابو " حماس"وقال المتحدث باسم 

وحريصة على التوصل إلى إبرام اتفاق بهذا الشأن، ولكن في الوقت ذاته ال توجد أي ترتيبات جديدة بهذا 
  .وجدد التأكيد على أهمية المالحظات التي أعلنتها حركته في وقت سابق" . الشأن حتى اآلن

  1/12/2009الخليج، اإلمارات، 
  

   عن مطارد فلسطيني" اإلعفاء"تتراجع عن " إسرائيل" .13
تراجعت رسمياً عن اإلعفاء الشامل الذي منحته       " إسرائيل"أكدت مصادر أمنية فلسطينية، أمس، أن       : معا

بنابلس، وطالبت السلطة بأن يلتزم سجن      " فتح"ألحد قادة كتائب شهداء األقصى، الجناح العسكري لحركة         
  .الجنيد وأال يخرج منه

عفواً شامالً ضمن صفقة اإلعفاءات التي      )  عاما 37(منحت مهدي مرقة    " إسرائيل"وأضافت المصادر أن    
وأكدت أن مرقة الذي يعمل ضـابطا فـي   . تم التفاهم حولها ما بين السلطة واالحتالل منذ أكثر من عام          

نه طلب منـه التـزام      جهاز المخابرات في نابلس كان قد غادر إلى األردن منذ أكثر من شهر وعاد إال أ               
ورفض مرقة التعقيب على الخبر، مؤكداً أن اتـصاالت تجـري لمعرفـة             . سجن الجنيد وعدم مغادرته     

  .                             األسباب التي أدت إلى هذا القرار، مؤكدا التزامه بكافة بنود اإلعفاء
  1/12/2009الخليج، اإلمارات، 

  
   ألي مواجهة قادمةجهزة إلكترونية متقدمة تحسباًالجيش اإلسرائيلي يتدرب على أ .14

يواصل الجيش اإلسرائيلي استعداداته ألي مواجهة مقبلة في قطاع غزة، أو على جبهات أخرى مثل 
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن األمر لم يعد مقتصرا على التدريبات العسكرية برا وجوا وبحرا، بل . لبنان

  .رونية متقدمة، وقد خصصت لذلك موازنة كبيرةيجري التدرب على أجهزة إلكت
وقالت اإلذاعة إن الجيش خصص موازنة لصناعة طائرات من دون طيار من النوع الذي يمكن تفكيكه 
ووضعه داخل حقيبة مع جهاز مشغل للطائرة، ويمكن استخدامها الستكشاف الهدف من بعد ثالثمائة متر 

 على شكل كرة، تحسبا لتجدد المواجهات في "روبوت"عة كما يعمل الجيش أيضا على صنا. على األقل
األراضي المحتلة وداخل قطاع غزة، إذ يساعده على استكشاف المخابئ واألنفاق والبيوت الملغومة، 

  .وإمكان تفكيكها قبل اقتحام الوحدات العسكرية للمكان
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توجيه ضربات مكثفة وأكدت اإلذاعة أن الجيش يتدرب على كيفية استخدام هذه األجهزة وأخرى، ل
وتشمل التدريبات التي يقوم بها الجيش أيضا .  في األحياء وبين البيوت"معادية"وصائبة نحو عناصر 

محاكاة سيناريوهات تتوقعها تقارير عسكرية إسرائيلية، بينها احتمال اختطاف جنود، وهو أكثر ما يقلق 
  . في هذه الفترة"إسرائيل"

  1/12/2009الشرق األوسط، 
 

  يحذر السلطة الفلسطينية من التوجه لمحكمة الهايياهو نتن .15
رأى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن توجه السلطة الفلـسطينية           : ـ عبد القادر فارس    غزة

 في ارتكاب جرائم حرب فـي غـزة         "إسرائيل"، الذي يدين    "جولدستون" ومتابعة تقرير    "الهاي"لمحكمة  
آمل أن يفعل الفلسطينيون األفضل لهم وللسالم، وإال فـإن  : وتابع يقول. يرهمحاولة سخيفة ـ حسب تعب 

وأشار نتنياهو إلى الخطوات التي      . وشريكتها إيران وحلفائهم اآلخرين    "حماس"البديل سيكون في استفادة     
لسواتر اتخذتها الحكومة، ومنها تعليق البناء في المستوطنات وإزالة المئات من الحواجز ونقاط التفتيش وا             

مجددا القول بـأن    . الترابية في الضفة الغربية، األمر الذي يساهم في تشجيع النمو االقتصادي الفلسطيني           
الحل العملي للصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي يكمن في إقامة دولة فلسطينية منزوعة الـسالح تعتـرف    

م عملية السالم، شكك رئيس الحكومة      وبعد أن وضع تعنته العراقيل أمام كل السبل لتقد         .بالدولة اليهودية 
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في تصريحات صحافية البارحة األولى في التزام الرئيس الفلسطيني محمـود              

 تجميـدا مؤقتـا علـى بنـاء         "إسـرائيل "عباس بالسالم، قائال إن الوقت حان للتفاوض بعد أن فرضت           
 .المستوطنات

  1/12/2009عكاظ، 
  

  ئيلية في جنوب أفريقيافضيحة تجسس إسرا .16
اعترفت مصادر إسرائيلية أن حكومة جنوب أفريقيا أبعدت مسؤوال فـي شـركة             : ـ ردينة فارس   غزة

شين "األسبوع الماضي، في أعقاب اتهامات بأن جهاز المخابرات اإلسرائيلية          ) العال(الطيران اإلسرائيلية   
لومات عن مواطني جنوب أفريقيا، وبشكل       تسلل إلى مطار جوهانسبرج الدولي في محاولة لجمع مع         "بيت

وقد اتخذت حكومة جنوب أفريقيا هذه الخطوة فـي أعقـاب           . خاص عن المسافرين من السود والمسلمين     
 جوناثان غارب، الذي قـال إن       "العال"تقرير تلفزيوني محلي اشتمل على شهادة من الحارس السابق في           

  . في جنوب أفريقيا منذ عدة سنوات"شين بيت" ـشركة الطيران اإلسرائيلية ليست إال واجهة لل
وإثر الكشف عن ذلـك،     . وقالت المصادر إن هذه عملية لالستخبارات السرية خالفا لقانون جنوب أفريقيا          

أرسلت وزارة الخارجية اإلسرائيلية فريقا إلى جنوب أفريقيا في محاولة لتخفيف حدة األزمة الدبلوماسية              
.  اإلسرائيلية هناك  "العال"نسبرج بترحيل جميع موظفي األمن في شركة        بعد أن هددت الحكومة في جوها     

 بتهريب األسلحة المرخص بها للسفارة اإلسرائيلية، بحيث تصل إلـى           "العال"واتهمت جوهانسبرج شركة    
وقال أحد عمالء المخابرات اإلسرائيلية لقد تدربنا في        . المطار ليستخدمها العمالء السريون اإلسرائيليون    

، إذ يجري تدريب القوات الخاصة اإلسـرائيلية ودربونـا علـى اسـتعمال              "إسرائيل"ر سري في    معسك
  .المسدسات واألسلحة الرشاشة والقتال غير المسلح

وقد رفض مسؤولون إسرائيليون التعليق على أقوال رجل المخابرات اإلسرائيلي، رغم أنه أبرز رسـالة               
 "شين بيـت  "نوب أفريقيا تفيد بأنه كان يعمل لدى جهاز الـ           في ج  "العال"موقعة من المدير العام لشركة      

  ."العال"وليس شركة 
، وهما الجمعيـة العربيـة      "إسرائيل"وقد ورد في تقرير نشرته منظمتان من منظمات حقوق اإلنسان في            

لحقوق اإلنسان ومقرها الناصرة، ومركز مكافحة العنصرية أن موظفي شـركة الطيـران اإلسـرائيلية               
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 التصنيف العرقي في معظم مطارات العالم الرئيسية، ويخضعون المسافرين العرب والمسلمين            يستخدمون
  .لمعاملة تمييزية ومحبطة خالفا للقانون الدولي وقوانين الدول المضيفة

  1/12/2009عكاظ، 
  

  االحتالل يزعم تطبيق الرقابة على البناء في المستعمرات .17
 بدأوا، أمس، تطبيق "إسرائيليين" أن مفتشين "إسرائيلي"ري أعلن بيان عسك: )ب.ف .آي، ا .بي .يو (

أوامر وقف األشغال في مستوطنات في الضفة الغربية طبقا للقرار الذي اتخذه مؤخرا رئيس الوزراء 
 مفتشين نشروا في الضفة الغربية لفرض األوامر األولى أنوأضاف البيان . بنيامين نتنياهو" اإلسرائيلي"

 .ادرة معدات البناء، من دون أن يذكر أي أرقامبتعليق ورشات ومص
 للسهر على تطبيق التعليق الجزئي والمؤقت لالستيطان "في أسرع وقت"وأمر باراك بتعبئة مفتشين جدد 

 هناك إن"وقال بيان الوزارة . الذي قرره نتنياهو ووافق عليه مجلس الحرب الذي يضم وزراءه الرئيسيين
ناء في الضفة الغربية وسيتم تأهيل أربعين مفتشا آخرين خالل أسبوعين  مفتشا مكلفين مراقبة الب14

  ."وسيلتحق بهم عشرات آخرون للسهر على تطبيق تجميد عمليات بناء جديدة
  1/12/2009الخليج، اإلمارات، 

  
   ملطخة بدماء الفلسطينيينأياديهم نتنياهو وجميع الوزراء :وزيرة المعارف السابقة .18

 نارية من الوزن الثقيـل ضـد        أعيرة السابقة شلوميت الوني     اإلسرائيلية الوزيرة   ت أطلق :زهير اندراوس 
 شخـصية   أكثـر  بأنه األمن، ولم تتورع عن نعت وزير       أبيبالدولة العبرية، وضد صنّاع القرار في تل        

  .إسرائيلخطيرة في 
 إنني: دها الحادي والثمانين   السابقة، بمناسبة احتفالها بعيد ميال     اإلسرائيليةوقالت الوني، وزيرة المعارف     

 أخالقيـة  نعيش في محنـة      إننا عنها كلمات طيبة،     أقول أن، فمن الصعب    إسرائيلغير راضية عن دولة     
  .إسرائيلواجتماعية، وفي محنة قضائية صعبة، لم يعد اليسار موجودا في 

صـفقة تبـادل     كل معارضي    أدين: على االنترنت " يديعوت احرونوت " موقع صحيفة    أفاد، كما   وأضافت
 األيدي سراح ذوي    بإطالق مع حماس الستعادة الجندي غلعاد شليط محتجين بان حماس تطالب            األسرى

 آالف قتلنـا  2000 يتذكروا بأننا منذ االنتفاضة الثانية التي بـدأت عـام   أنالملطخة بدم الجنود، وعليهم  
راح كل الذين طالبت بهم حماس فورا        س إطالق وعلينا   أيضا بدم الفلسطينيين    أياديناالفلسطينيين وتلطخت   
  .وبدون شروط مسبقة

 بـساتين الزيتـون     أشـجار  بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة الذين يقتلعـون          أيضاونددت الوني   
ال تقتلعـوا   :  وهو انتهاك حتى للشريعة اليهودية التي قالت       أخالقي االقتالع عمل ال     إنالفلسطينية، وقالت   

  . المثمرةاألشجار
 بـاليهود،   اآلخـرون نعم نحن شريرون، ما نفعله في الضفة هو قمة الشر وهو يفوق ما صنعه               : تابعتو

لقد منحونـا الـدعم     :  اوباما وقالت  إدارة التوجه السيئ نحو     وأدانت. فيما عدا النازيين  : وتداركت قائلة   
 هي تصريحات تـدل  يةاألمريك اإلدارة التصريحات ضد  إنوالسالح والمال، ونحن نقوم بالهجوم عليهم،       

  . وال اقلأكثر شعب رذيل، ال بأننابشكل غير قابل للتأويل 
 باراك، انّه اخطر الرجال، فهـو متكبـر         أيهود وزعيم حزب العمال،     اإلسرائيلي األمنوقالت عن وزير    

وساقت . انّه يظن بأنه اكبر من كل شيء حوله       :  عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقالت      أمامتغطرس،  
 القنابل المحرمـة دوليـا،      بإلقاء، المدرب جيدا    اإلسرائيليقائلة انّه في حرب لبنان الثانية قام سالح الجو          

بـل   قنا بإلقـاء ث قام سالح الجـو      ه الدولة العبرية على غزة، حي      في العدوان الذي شنت    األمروتابع نفس   
ـمت صنّاع القـرار    ضاء، كما اته   البي األعالم رفعوا   أنهمزل، على الرغم من     الفسفور على المدنيين الع   
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ـ         انتقموا من فشلهم في الحرب مع حزب ا        بأنهم أبيبفي تل    يس هللا بقتل المدنيين في غزة، واتهمـت رئ
 ملطخة بدماء الفلسطينيينأياديهمالوزراء وجميع الوزراء في الحكومة بان .  

  1/12/2009القدس العربي، 
  

  "ول معاديةد"ن مشروع قانون إسرائيلي يسمح باستيراد الكتب م .19
 دعم مشروع قانون جديد "إسرائيل"قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في :  أسعد تلحمي-الناصرة 

يسمح باستيراد كتب مترجمة، بما في ذلك إلى اللغة العربية، ترجمت في دول تُعتبر وفقاً للقانون 
مين تتسم بالتحريض أو تنكر مضا" شرط أال تتضمن الكتب المستوردة "دوالً معادية"اإلسرائيلي 

  ."الهولوكوست أو تشجع على اإلرهاب
ـامة الدولة العبرية ويعود إلى فترة االنتداب ملياً إلغاء القانون القائم منذ إقويعني قرار اللجنة الوزارية ع

معلومات من "ع استيراد عد الحرب العالمية األولى لمنـشريعه بالذي تم تـ) 1939العام (ني البريطا
  ".ادية قد تشكل تهديداً أمنياًول معد

ـرف من أجل تأمين التع"ويتيح القانون الجديد استيراد الكتب من أي بلد والسماح بالترجمة إلى أي لغة 
  ".إلى طائفة واسعة من األدبيات وتوسيع حقوق المواطنين في حياة ثقافية غنية بلغاتهم األصلية

كونه يؤمن حرية "يم سابقاً يولي تمير مشروع القانون الجديد مهماً ، وزيرة التعل"العمالية"واعتبرت النائب 
  . "األدب والثقافة لكل مواطن في إسرائيل سيتمكن من قراءة األدب بلغته األم

غير ان النائب تمير أضافت الى مشروع القانون بنداً يتيح لألجهزة األمنية حرية إلغاء استيراد أي كتاب 
 وإنكاراً للهولوكوست وتشجيعاً أو تعليمات للقيام بعمليات إرهابية، أو كيفية تتضمن تحريضاً"او مطبوعة 

  ."تحضير عبوات ناسفة
 القانوني لحقوق المواطنين العرب توجه قبل نحو عام إلى المحكمة العليا بالتماس "عدالة"وكان مركز 

 من دول عربية، بما في لتمكين أكبر شركة عربية لبيع الكتب من استيراد كتب للتدريس ونصوص أدبية
  . ذلك كتب تصدر في سورية ولبنان

وكانت وزارة الصناعة والتجارة اإلسرائيلية أبلغت الشركة العربية صيف العام الماضي أن الرخصة 
  .  مثل لبنان وسورية، انتهى مفعولها"دول معادية"التي أعطيت لها الستيراد كتب تطبع في 

 تصدر "إسرائيل"في المئة من الكتب التي تحتاجها األقلية العربية في  80وأكد المركز القانوني أن نحو 
 .في سورية ولبنان حيث تتمتع دور النشر بامتياز حصري إلصدارها

  1/12/2009الحياة، 
  

 "إسرائيل" في رفض اقتراح بإلغاء العربية لغة رسمية .20
اء مكانة اللغة العربية لغةً رسمية رفضت لجنة وزارية اقتراحاً قدمه ثالثة نواب من اليمين المتطرف بإلغ

ين العبرية والعربية رسميتين كما تقرر عند لوضع الراهن الذي يعتبر اللغتـ، وأبقت على ا"إسرائيل"في 
  .إقامة الدولة العبرية

) شاس(وأبراهام ميخائيلي ) إسرائيل بيتنا(وموشي مطلون ) ليكود(وكان النواب الثالثة ياريف ليفين 
  . للغة العربية لغة ثانوية، مثلها مثل اللغة اإلنكليزية، على أن تضاف إليهما اللغة الروسيةطالبوا بجعل ا

، كما ابتغوا "يمس بهوية إسرائيل كدولة يهودية"وسوغ هؤالء طلبهم بأن مكانة اللغة العربية كلغة رسمية 
ا يفعلون في بعض من اقتراحهم منع نواب عرب في الكنيست من إلقاء كلماتهم باللغة العربية كم

  . المناسبات، خصوصاً في األعياد حين يتوجهون إلى المواطنين العرب بالتهاني
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إنما يبتغون "وقال النائب ليفين إن النواب العرب عندما يتحدثون بالعربية من على منصة الكنيست 
يه بأنه ووصف قرار اللجنة الوزارية رفض اقتراحه وزميل. "المساس بالهوية اليهودية إلسرائيل

  ."يتعارض والقيم الصهيونية"
 ملزمة نشر بياناتها الرسمية باللغتين العبرية والعربية، "إسرائيل"يشار إلى أن المؤسسات الحكومية في 

  .بينما ابتغى اقتراح النواب الثالثة اقتصار اللغة العربية على البيانات الموجهة إلى المواطنين العرب
  1/12/2009الحياة، 

  
  "قرار تجميد البناء"نون يلتمسون للمحكمة العليا اإلسرائيلية ضد لمستوطا .21

 توجه مركز قضائي تابع لعصابات المستوطنين في الضفة الغربيـة المحتلـة، أمـس               :برهوم جرايسي 
الـذي اتخذتـه    " قرار تجميد االسـتيطان   "، إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية بالتماس ضد ما يسمى          االثنين

 .لية األسبوع الماضيالحكومة اإلسرائي
حق المشتري من مـواطني     "وتزعم عصابات المستوطنين أن قرار الحكومة اإلسرائيلية يمس بما يسمى           

 في يهودا والسامرة، وأن األمر ليس مرتبطا باألمن، وال يمكن إصدار قرار كهـذا، بـإجراء                 "إسرائيل"
  .االلتماس خالل األيام المقبلةومن المفترض أن تنظر المحكمة اإلسرائيلية بهذا  ،"سريع وخاطف

 1/12/2009الغد، 
  

   يقيد المعتقلين الفلسطينيين بالسالسل الحديدية خالل استجوابهم "الشاباك" .22
عن كيفية تقييده المعتقلين الفلسطينيين الجاري التحقيق ) الشاباك (اإلسرائيلي  كشف جهاز األمن العام 

  .يمعهم بالسالسل الحديدية وهم جالسون على كرس
هذا التقييد ليس من أساليب التحقيق بل يأتي كإجراء احترازي للجم المعتقلين " أن "الشاباك"وزعم 

قرر قبل عامين إطالة السالسل الحديدية المذكورة "وأضاف أنه . "والحيلولة دون اعتدائهم على محققيهم
  . "ي الشاباك لهذه الخطوة سنتمتراً للتسهيل على المعتقلين رغم معارضة الحراس العاملين ف48لتبلغ 

 عن هذه المعلومات ضمن الئحة جوابية مفصلة قدمتها النيابة العامة إلى محكمة "الشاباك"وقد كشف 
العدل العليا التي تنظر في التماس للجنة اإلسرائيلية العامة ضد التعذيب طالبة بإلغاء أسلوب تكبيل 

  .  المعتقلين عند التحقيق معهم كلياً
  1/12/2009مارات، البيان، اإل

  
 الكنيست يقر تسهيل إقامة المستوطنات في النقب .23

، يجيز )كاديما( بالقراءة األولى على مشروع قانون تقدم به يوئيل حسون اإلسرائيليصادق الكنيست 
مزرعة رئيس الوزراء (تنظيم إقامة المزارع الفردية في صحراء النقب، على غرار مزرعة الجميز 

 ". طريق النبيذ"، التي يطلق عليها اسم )ناألسبق اريئيل شارو
اإلقليمي والذي يضم مستوطنات " رمات نيجيف" صحيفة هآرتس في هذا الصدد إن مجلس وأشارت

يهودية في صحراء النقب، يعمل على تسريع إقامة مثل هذه المزارع الفردية والتي يقع عدد كبير منها 
 .ضمن مسطح نفوذه

 تقدم عدد منهم إلى المحكمة أنسليم األراضي للمستوطنين بعد ويسهل مشروع القانون عملية ت
اإلسرائيلية بشكوى ضد البيرقراطية القائمة في تسليم وإقامة هذه المزارع، إذ تقوم الحكومة بتخصيص 

 . مئات الدونمات للمزرعة
 1/12/2009الدستور، 
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  لعالمتجميد نتنياهو الجزئي والمؤقت لالستيطان والعجز عن مواصلة خداع ا .24
أقر المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر وقـف البنـاء الجزئـي والمؤقـت فـي                :حلمي موسى كتب  

وأثار القرار ردود   . المستوطنات في الضفة الغربية واستثنى بشكل واضح االستيطان في القدس الشرقية          
بقة ورأى آخرون أنهـا     فعل متباينة إلى حد كبير قرأ فيها البعض مواقف نتنياهو واليمين اإلسرائيلي السا            

, وبين هذا وذاك كان المعيار تقريباً موقـف اليمـين اإلسـرائيلي           . تنطوي على تمرد على تلك المواقف     
 .من هذا القرار, الحاكم منه والمستوطن

والواقع أن القرار كان جزءاً من خطة أميركية متكاملة لتحريك العملية السياسية في المنطقة وإلثبات أن                
 أوباما فعل شيئاً يستحق عليه جائزة نوبل التي نالها تشجيعاً له على محاولة صنع الـسالم                 الرئيس باراك 

ولكن ال يبدو أن القرار اإلسرائيلي أسهم في تحريك أي شيء علـى الـصعيدين اإلقليمـي                 . في المنطقة 
 تشبه الكثيرات   فعلى الصعيد العربي لم تجد السلطة الفلسطينية في القرار أكثر من لعبة إعالمية            . والدولي

كما أن أحداً مـن األنظمـة       . أمثالها لكنها أسوأ منها ألنها ال تقع في سياق رغبة صادقة في صنع السالم             
العربية الداعمة لعملية التسوية مع إسرائيل لم تهرع لشراء هذه البضاعة ولم تر أنها كافية إلثارة األمـل                  

 .من جديد بإعادة الحياة للتسوية الميتة
إلسرائيلي في أحسن األحوال تجميد جزئي ومؤقت النتهاك الشرعية الدولية التي لم تقـر البتـة                فالقرار ا 

ورغـم أن إسـرائيل بحكوماتهـا    . إلسرائيل بجواز البناء االستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة  
خـصوصا  , بـي السابقة والحالية حاولت انتزاع ثمن عربي مقابل التجميد إال أن الموقف الرسـمي العر             

 .رفض مكافأة الدولة العبرية على توقفها عن انتهاك القانون الدولي, الموقف السعودي
ورغم الترحيب األميركي األولي بالقرار اإلسرائيلي إال أن اإلدارة األميركية رأت أنه يـصعب تـسويق                

يه هو اعتبار القرار    القرار على أنه اختراق حقيقي في الموقف اإلسرائيلي وأن أقصى ما يمكن الذهاب إل             
 .وكان هذا فعلياً موقف العديد من القوى الدولية وفي مقدمتها االتحاد األوروبي. »خطوة مشجعة«

فإن اإلدارة األميركية تعرف أنه في األشهر األخيـرة تـشهد           » يديعوت«وبحسب المراسل العسكري لـ     
في الحـاالت القانونيـة     . غير قانوني على اساس قانوني و   «الضفة الغربية زخماً استيطانياً غير مسبوق       

 3000يدور الحديث عن بناء على اساس تراخيص قديمة لم تتحقق على مـدى الـسنين وتنفيـذ نحـو                    
المحافـل  . ترخيص بناء اصدرتها وزارة الدفاع لغرض استكمال المباني التي سبق ان بدأ البنـاء فيهـا               

ة التجميد التام للبناء، وهي تمارس منذ بـضعة         المسؤولة عن االستيطان بين المستوطنين استعدت إلمكاني      
 .» حيز التنفيذإلى قائد المنطقة أمرأشهر مساعي مركزة لبناء اكبر قدر ممكن الى ان يدخل 

وال ريب في أن الفتور الذي واجهت به القوى الفاعلة في األسرة الدولية القرار اإلسرائيلي يظهر علـى                  
تها للسلطة الفلسطينية في مسألتي عدم تبني تقريـر غولدسـتون           هذا النحو في أعقاب الصدمة التي وجه      

وكان يمكـن للترحيـب الواسـع       . وعدم قبول المسعى بإقرار الدولة الفلسطينية في مجلس األمن الدولي         
بالقرار اإلسرائيلي أن يضمن انهيار سقوط آخر مظاهر االحترام الـشعبي العربـي والفلـسطيني لــ                 

 .»الشرعية الدولية«
ك فإن هناك في إسرائيل قوى يمينية داخل االئتالف الحاكم وخارجه تعاملت مع القـرار وكأنـه                 ومع ذل 

ولم يشفع للقرار إقدام وزراء يمينيين أمثال أفيغدور ليبرمان وموشيه          . صفعة للصهيونية وضربة قاتلة لها    
 إلرضـاء اإلدارة  يعلون وبني بيغين على إفراغ القرار من كل معنى عندما قرروا أنه شكلي ويرمي فقط  

 .األميركية وليس للتقدم نحو التسوية
. بعضها شخصي وبعضها اآلخر أيـديولوجي     , ولعبت في االعتراض الداخلي اإلسرائيلي عناصر مختلفة      

ورغـم أن كـل وزراء   . وعلى سبيل المثال ما يجري في الليكود ذاته سواء في الحكومة أم في الكنيست           
لمصغر أيدوا القرار إال أن أغلبية الوزراء الليكوديين فـي الحكومـة            الليكود أعضاء المجلس الوزاري ا    

والسبب أن قسما من هؤالء يشعر أنه لم يكن ضمن صناع القرار مما يسمح              . تحفظوا أو اعترضوا عليه   
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بل أن بعض الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود ذهبوا أبعد من ذلـك             . له بالتحفظ أو االعتراض عليه    
فالوزيرة الليكودية ليمـور ليفنـات اعتبـرت أن إدارة أوبامـا            . إلدارة األميركية وبشدة  بالهجوم على ا  

كما أن أعضاء كنيست مـن الليكـود اعتبـروا الموقـف            . هي أسوأ ما سقط على إسرائيل     » المريعة«
 .يصفون بها أشد أعداء اليهود» ال سامية«األميركي مجرد 

فـال  . ضوع لم يعد يثير كثير اهتمام على الصعيد الـدولي  غير أن السجال اإلسرائيلي الداخلي حول المو      
يجعل من القرار تاريخياً وال اعتبار خـصوم        » تاريخي«اعتبار نتنياهو ومن هو مقرب منه القرار بأنه         

فقرار نتنياهو في الواقع استمرار لقرارات إسرائيلية       . القرار في اليمين أنه صفعة للصهيونية يجعله كذلك       
 بها أبدا بتجميد االستيطان منذ التوقيع على معاهدة كامب ديفيد مروراً باتفاقيـات أوسـلو                لم يتم االلتزام  

 .وقد سبق لحكومة شارون وحكومة أولمرت أن اتخذت قرارات كهذه. وخريطة الطريق
 1/12/2009السفير، 

  
 وزارة شؤون األسرى تحذر من استغالل األسرى في سجون االحتالل كعينات مخبرية .25

ة شؤون االسرى والمحررين الفلسطينية في تقرير مطول لها قيام اسرائيل باستغالل اسرى اكدت وزار
فلسطينيين كعينات مخبرية حية لتجريب االدوية الجديدة المنتجة في مختبرات وزارة الصحة االسرائيلية 

 .على اجسامهم ، وقياس تأثيراتها على الوظائف الحيوية الجسام اولئك االسرى
عديدة حذرت عدة منظمات طبية ومؤسسات صحية وانسانية من استغالل االسرى ومنذ سنوات 

 .الفلسطينيين لتنفيذ تلك التجارب عليهم
وقد أثارت عودة تلك القضية الى السطح تخوفات كبيرة وكثيرة في صفوف االسرى الفلسطينيين وذويهم 

ووضعهم الصحي داخل المعتقالت ، اذ باتت الكثير من االسر الفلسطينية تخشى على مستقبل ابنائها 
 .االسرائيلية

وقال التقرير ان التخوف اآلن ال يرجع الى االهمال الطبي ونقص االدوية وسوء التغذية وضعف الرعاية 
الطبية المالئمة لحاالت االسرى رغم اهمية هذا ، وانما الى تقصير االجهزة الطبية االسرائيلية في 

يتنافى مع اخالقيات مهنة الطب االساسية التي تتلخص اساسا في كون ممارسة دور انساني وهذا الموقف 
الهدف من رسالة الطبيب هو انقاذ حياة المريض وتخليصه من كل ما يمكن ان يؤثر في وضعه الصحي 

 .نفسيا وجسديا
1/12/2009الدستور،   

  
 انفجار غامض يقتل فلسطيني ويصيب ثالثة: غزة .26

ب ثالثة آخرون بجروح، مساء أمس، جراء انفجار غامض في  لقي فلسطيني حتفه وأصي:يو بي أي
  .سيارة في مخيم الشاطئ في غزة

1/12/2009السفير،   
  

    االحتالل يجرف أراضي ويقصف أنفاقاً حدودية في غزة .27
قالت مصادر فلسطينية محلية إن قوات االحتالل اإلسرائيلي توغلت أمس، بشكل :  رائد الفي-غزة 

ا شمال قطاع غزة، في وقت فتحت سلطات االحتالل معبري كرم أبو سالم مفاجئ شرق بلدة جبالي
  . مغلقاً) ناحل عوز(إلدخال مساعدات إنسانية إغاثية، بينما أبقت على معبر الشجاعية ) كارني(والمنطار 

  وسمع دوي . قصفت طائرات إسرائيلية عدة أنفاق في مدينة رفح جنوب القطاع من جهة أخرى 
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في رفح، وهرعت سيارات اإلسعاف الى مكان القصف من دون معرفة حجم انفجارات ضخمة 
  . اإلصابات

1/12/2009الخليج، اإلمارات،   
  

  "األقصى"تزايد عدد الجماعات اليهودية الساعية لبناء الهيكل المزعوم على حساب  .28
توطنين اليهود المختص في شؤون الجماعات اليهودية أن تكالب المس" أكد الباحث اإلسرائيلي يزهار بار

على منطقة الحرم القدسي وأداء الشعائر الدينية فيه بشكل واسع ، يعود لتزايد الحركات اليهودية من أجل 
 .بناء الهيكل الثالث المزعوم بعد هدم األقصى وقبة الصخرة

 ، والتي أشعلت هبة القدس 2000ويتبين بوضوح أنه منذ زيارة أرييل شارون للحرم القدسي عام 
أمناء "الساعية لبناء الهيكل تحت إطار جامع يوحدها ، " اليهودية"واألقصى ، تزايد عدد الجماعات 

 ". الهيكل
لقدسي والتحضير العملي ومن أبرز هذه المنظمات الفاعلة اليوم من أجل تنظيم زيارات اليهود للحرم ا

نساء من "و" حاي وكيام"و" معهد الهيكل"و" الحركة لبناء الهيكل"و" أنصار الهيكل: "لمشروع بناء الهيكل
 .وغيرها" حراس الهيكل"و" أجل الهيكل

وتظهر مراجعة مواقع دينية خاصة استيطانية أن هناك عشرات الحاخامات والجمعيات الداعمة لها من 
الية، وكل من هذه الجماعات تختص بمجال معين لكنها تندرج تحت الراية األيديولوجية ناحية دينية وم

التي بدايتها تعليم تقاليد العبادة في الهيكل ونهايتها هدم " المرحلية"المستندة على نظرية " أمناء الهيكل"لـ
 .األقصى وقبة الصخرة وبناء الهيكل

ة أريحا هناك كنيس يعكف كل يوم جمعة على تعليم رجال المجاورة لمدين" متسبيه يريحو"وفي مستوطنة 
دين أحكام الهيكل وتقريب القرابين فيه وبلورة الطقوس التي يقتضيها كالبحث عن بقرة حمراء 

 .الستحضار الرماد منها لتطهير سدنته
1/12/2009الدستور،   

  
 من تدهور األوضاع األمنية في قطاع غزة   تحذر"مؤسسة حقوقية فلسطينية" .29

في بيان لها امس في قطاع غزة بالتحقيق في مالبسات مقتل طفل " الضمير"طالبت مؤسسة : )أ ش أ(
فلسطيني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وتزايد جرائم السرقة دون محاسبة وإعالن نتائج التحقيق 

 .على المأل 
خيرة، كالسرقات حوادث غريبة عن مجتمعنا الفلسطيني خاصة في اآلونة األ"وحذرت من تكرار 

أن مثل هذه الجرائم تدمر نظرية "، مؤكدة "لمؤسسات ومصالح مواطنين دون القاء القبض على الجناة
 ".أألمن واألمان في قطاع غزة، وتترك االمور على عواهنها

 1/12/2009المستقبل،                                                                     
  

 تندد بطرح موضوع بناء المآذن لالستفتاء في سويسرا" لماء فلسطينرابطة ع" .30
ندد الشيخ حامد البيتاوي، رئيس رابطة علماء فلسطين والنائب في المجلس التشريعي، بقرار : نابلس

  ".تعد على الحرية الدينية للمسلمين"الحكومة السويسرية طرح موضوع بناء المآذن لالستفتاء، واعتبره 
إن هذه الخطوة تمس عقيدة : "نسخة منه" قدس برس" البيتاوي في تصريح مكتوب وصل  وقال الشيخ

سيؤدي لنشر الكراهية والعنف بين شعوب "، معتبرا أن هذا األمر "مليار ونصف المليار مسلم في العالم
ا العالم، خاصة أن هناك أقليات في العالمين العربي واإلسالمي تعيش بأمن وطمأنينة وتمارس حريته

  ".الدينية بشكل كامل
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وطالب الحكومة السويسرية بالعدول عن هذا القرار، داعياً العقالء في أوروبا كافة إلى التدخل ووضع 
  .حد ألية محاوالت لنشر الكراهية بين أتباع الديانات

واستذكر رئيس رابطة علماء فلسطين محاوالت كل من فرنسا بمنع الحجاب في الجامعات وألمانيا بمنع 
  .قامة أضخم مسجد في ألمانياإ

30/11/2009قدس برس،   
  

 جنوب نابلسبورين قرية عشرات المستوطنين يهاجمون  .31
هاجم عشرات المستوطنين المتطرفين قرية بورين جنوب نابلس، وحاصروا منازل تقع ): وفا(–نابلس 

ستوطنين شنوا ونقلت مصادر محلية في مدينة نابلس عن سكان القرية، أن الم . على أطراف القرية
 . هجوما كبيرا على المنازل التي تقع في الجهة المقابلة لمستوطنة يتسهار

وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، ان المستوطنين حاصروا أيضا عددا من 
وأشار الى أنه كان باالمكان سماع تهديدات المستوطنين الذين  . المزارعين يعملون في حقولهم

 . رون مواطنة داخل منزلها عبر سماعة الهاتفيحاص
1/12/2009الحياة الجديدة،   

  
  يضربون عن الطعام في سجون السلطة" إسرائيل" مطاردا من قبل 12 .32

 مطاردا فلسطينيا محتجـزين     12اكدت مصادر محلية في نابلس االثنين بأن هناك         :وليد عوض  -رام اهللا   
جنيد بنابلس شرعوا منذ ايام باالضراب المفتوح عـن الطعـام    لدى االجهزة االمنية الفلسطينية في سجن       

واكدت عنـان االتيـره    .احتجاجا على استمرار مواصلة احتجازهم وتلكؤ اسرائيل في اصدار عفو عنهم          
ـ    االثنين اضراب هؤالء المطاردين عن الطعام لليوم الرابـع علـى           ' القدس العربي 'نائب محافظ نابلس ل

  .التوالي
على ان بعض المضربين عن الطعام مضى على التزامهم بمقـرات االجهـزة االمنيـة               وشددت االتيره   

  . عاما19 شهرا وان بعضهم ال يتجاوز عمره 28الفلسطينية اكثر من 
واوضحت االتيرة التي التقت المضربين عن الطعام بأن الهدف من اضرابهم ايصال رسالة بأن اسرائيل               

ع السلطة لتسوية ملف المطاردين، مشيرة الى ان القيادة الفلـسطينية           لم تلتزم باتفاق العفو الذي ابرمته م      
  .احيطت علما باضراب المطاردين عن الطعام

1/12/2009القدس العربي،   
  

  عاما 61قرية فلسطينية تسمع صوت األذان ألول مرة منذ : عكبرة  .33
 48 صفد في فلسطين بعد عقود من الزمن وطول االنتظار سمع أهالي قرية عكبرة القريبة من مدينة

صوت األذان يرفع ألول مرة في بلدتهم الصغيرة ، وذلك بعد أن حرم اإلسرائيليون أهالي القرية من بناء 
 عاما إلى 61 ، واستمر هذا الحال أكثر من 1948مسجد منذ أن هدموا مسجدها القديم بعد سقوطها عام 

 . مئذنة وإمامأن أثمرت جهود السكان أخيرا في تشييد مسجد الزال ينقصه
1/12/2009الدستور،   

  
  في غزة تحذر من مستويات كارثية في مخزون األدوية  الصحةوزارة  .34

 صنفاً من األدوية والمهمات 141أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة عن نفاد  : رائد الفي-غزة 
 البرش إن كميات كبيرة وقال مدير الصيادلة في وزارة الصحة منير. الطبية من مخازنها في قطاع غزة 
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من األدوية والمهمات الطبية نفدت من مخازن المستشفيات، وأصبح رصيدها صفراً، بسبب الحصار 
 .وإغالق المعابر وعدم قدرة الوزارة على توفير هذه األدوية 

وأضاف البرش في تصريحات صحافية، أمس، أن األدوية التي تتعرض للنفاد تتعلق بلوازم غسيل الكلى 
نافًا الزمة لوحدة الكلية الصناعية والعمليات الكبرى إضافة إلى أصناف خاصة بجراحة العظام وأص

 .وقسم الحضانة، وأصناف مهمة أخرى 
في بيان صحافي إن هناك أدوية تسد حاجة الوزارة لثالثة أشهر فقط ويبلغ ) المقالة(وقالت الوزارة 

 صنفا واألدوية التي 26صيدها يكفي شهرين عددها عشرة أصناف في حين بلغ عدد األدوية التي ر
 . صنفا 29رصيدها يكفي شهراً 

1/12/2009الخليج، اإلمارات،   
  

 آن األوان لوقف الظلم ضد الفلسطينيين: العاهل األردني .35
آن األوان، لوقف الظلم واالنتهاكات التي "اهللا الثاني على أنه  أكد الملك عبد:  محمد الكيالي": عمان

لشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكينه من ممارسة حقه الطبيعي واألساسي في تقرير مصيره يعاني منها ا
 ".وتكريس استقالله على ترابه الوطني

وقال في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بول بادجي، 
دف أول من أمس، إن األردن سيواصل بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي صا

تقديم جميع أشكال الدعم لألشقاء الفلسطينيين والعمل بكل السبل الممكنة للفت أنظار العالم لعمق معاناتهم، 
 .وتمكينهم من إقامة دولتهم المستقلة

ولفت إلى ضرورة أن تتحرك إسرائيل بجدية نحو السالم، والدخول في مفاوضات فاعلة تبني على ما 
نجز وتعالج كل قضايا الوضع النهائي ضمن جدول زمني واضح وعلى أساس المرجعيات المعتمدة، أ

 .وخصوصا مبادرة السالم العربية، للوصول إلى حل الدولتين بأسرع وقت ممكن
وطالب إسرائيل بالتوقف فورا عن جميع اإلجراءات األحادية الجانب التي تقوم بها، خصوصا بناء 

ها، وكذلك جميع إجراءاتها التي تستهدف تغيير معالم مدينة القدس المحتلة وطمس المستوطنات وتوسعت
 .هويتها التاريخية، وتهدد األماكن المقدسة فيها

1/12/2009الغد،   
  

  ن لنيل حقوقهم جانب الفلسطينييإلى المجتمع الدولي بالوقوف تطالبمنظمة أمسام : األردن .36
 المراقب الدائم للمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم -ام  اكد المدير اإلقليمي لمنظمة أمس:عمان

 .المتحدة الدكتور نصير شاهر الحمود الدور األردني التاريخي في خدمة القضية الفلسطينية 
واشار الحمود في بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي صادف امس 

د ومظاهر القمع التي يتعرض لها الفلسطينيون ، مطالبا المجتمع الدولي الى حجم المآسي واالضطها
 .بالوقوف الى جانب الفلسطينيين والضغط باتجاه نيل حقوقهم 

وناشد الحمود منظمات العمل األهلي وتلك العاملة في الحقل اإلنساني والطبي والعالجي بتوفير ما يلزم 
إلسرائيلي، مثمنا جهود المستشفى الميداني االردني في من مساعدة وعون للفلسطينيين تحت الحصار ا

 .غزة 
1/12/2009الرأي، األردن،   
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  األقصى لنصرة امهرجانالنقابات األردنية تنظم  .37
 نظمت نقابتا المهندسين والمهندسين الزراعيين في مجمع النقابات المهنية بعمان امس ):بترا( –مان ع

ارك يعتبر السادس الذي تقيمه النقابتان تضامنا ودعما للشعب االثنين مهرجانا لنصرة االقصى المب
 .العربي المسلم في فلسطين

1/12/2009الرأي، األردن،   
 

   إعطاء الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية واالجتماعية إلى حزب اهللا يدعو .38
ره العام وتالها امس في الوثيقة السياسية التي اقرها الحزب اخيراً في مؤتم» حزب اهللا«عتبر ا: بيروت

. امينه العام السيد حسن نصر اهللا في مؤتمر صحافي خاطب خالله الصحافيين عبر شاشة عمالقة
مسيرة المقاومة الجهادية «وتضمنت الوثيقة تصورات الحزب للمرحلة المقبلة، و استعرضت 

 ، »وانتصاراتها الموصوفة
 الفلسطينية على ُأسس - الى بناء العالقات اللبنانية السلطات اللبنانية المسؤولة«ودعا الحزب في وثيقته 
 الفلسطيني -الحوار اللبناني «، معتبراً ان نجاح هذه المهمة يتحقق من خالل »صحيحة ومتينة وقانونية

المباشر، وتمكين الفلسطينيين في لبنان من التوافق على اختيار مرجعية موحدة لهم تمثلهم في هذا 
 .»مع التمسك برفض التوطين... فلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية واالجتماعيةوإعطاء ال... الحوار

ان اختالق التناقض مع الجمهورية اإلسالمية في إيران من قبل بعض الجهات العربية «ورأى الحزب 
اغت فإيران التي ص. والواليات المتحدة» إسرائيل«يمثّل طعناً للذات وللقضايا العربية، وال يخدم سوى 
» إسرائيل«والعداء لـ » مركزية القضية الفلسطينية«عقيدتها السياسية، وبنَتْ مداها الحيوي على قاعدة 

ومواجهة السياسات األميركية والتكامل مع البيئة العربية واإلسالمية، يجب أن تُقابل بإرادة التعاون 
وأنموذج سيادي واستقاللي وتحرري واألخوة، والتعاطي معها كقاعدة استنهاض ومركز ثقل استراتيجي 

 .ً« اإلسالمي االستقاللي المعاصر، وقوة تزيد دول وشعوب منطقتنا قوةً ومنعة-داعم للمشروع العربي 
1/12/2009الحياة،   

  
  جانب الفلسطينيينإلىالسفير الكويتي يؤكد وقوف بالده  .39

ك الصباح التأكيد على موقف بالده       جدد سفير دولة الكويت لدى األردن الشيخ فيصل الحمود المال          :عمان
وقال في تصريح صحافي أمس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مـع الـشعب             . الداعم للقضية الفلسطينية  

الفلسطيني إن الكويت كانت على الدوام وستبقى الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل الستعادة                
وأفاد الصباح بأن بالده تتابع بقلـق أعمـال االسـتيطان           . حقه في إقامة دولته المستقلة وتقرير مصيره      

    .ومصادرة األراضي في الضفة الغربية
 1/12/2009الغد، 

 
 المنصوص عليهاها يلبي التزاماتتجميد االستيطان ال " إسرائيل"قرار : كي مون .40

 في ،مة الدولية اعتبر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، في خطاب ألقاه في مقر المنظ):وكاالت(
 لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن قرار الحكومة اإلسرائيلية تجميد ،نيويورك

االستيطان في األراضي المحتلة لمدة عشرة أشهر، ال يلبي التزامات إسرائيل المنصوص عليها في 
 .يدخريطة الطريق، السيما في استثنائها القدس الشرقية من هذا التجم

من استمرار البناء غير المشروع في مستوطنات الضفة الغربية " قلق عميق"وقال بان إنه يشعر بـ
، وتفكيك البؤر "النمو الطبيعي"والقدس الشرقية، داعياً إلى تجميد كل االنشطة االستيطانية بما في ذلك 

 .2001االستيطانية التي تم بناؤها منذ آذار العام 
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هاء الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الوضع كما شدد على ضرورة إن
وفيما تجنب بان التطرق إلى . اإلنساني هناك يشكل مصدر قلق كبير خاصة مع دخول فصل الشتاء

 مسألة المحاسبة على االنتهاكات للقانون "تقرير لجنة تقصي الحقائق في جرائم الحرب في غزة، قال إن
 ".لي وقانون حقوق االنسان لم يتم التعامل معها بشكل مناسب بعداالنساني الدو

 1/12/2009السفير، 
  

  تجميد االستيطان فرصة لتهجير المزيد من اليهود: دبلوماسي أوروبي .41
كشف دبلوماسي أوروبي أن اإلرجاء اإلسرائيلي المزعوم لبنـاء المـستوطنات           :  فكرية أحمد  - بروكسل

 أشهر، إنما فرصة إلسرائيل لممارسة الضغوط علـى         10نية المحتلة لمدة    الجديدة على األراضي الفلسطي   
الدول األوروبية لتهجير مزيد من اليهود األوروبيين إلى إسرائيل، لملء المستوطنات التي يـتم إعـداد                

  .الخطط بشأنها مستقبال
ـ      األجـواء   أمس في بروكسل إن اإلرجاء ال عالقة لـه بتحـسين          "الوطن"وقال الدبلوماسي في تصريح ل

  .إلجراء مباحثات سالم كما يعتقد كثيرون من المراقبين ألزمة الشرق األوسط
وأكد المصدر أن المخطط اإلسرائيلي يسير إلى تفريغ مئات البيوت الفلسطينية، وسرعة استيطانها بيهود              

  .أوروبيين
ت معلنـة وسـرية     وشدد المصدر على أن المنظمات اليهودية في دول االتحاد األوروبي تمارس اتصاال           

باألسر اليهودية، وتمارس أيضا أعمال الضغط والخداع، وأحيانا االبتزاز، من أجل إقناع هـذه األسـر                
بالهجرة إلى إسرائيل خالل األشهر المقبلة، موضحا أن اليهود األوروبيين يفضلون الهجـرة إلـى دول                

  .مقارنة بإسرائيلأخرى مثل أمريكا، المغرب، ألنها بالنسبة لهم مناطق هادئة وآمنة 
كما تسعى إسرائيل أيضا من خالل الوكالة اليهودية انتقاء األسر اليهودية في أوروبا، وتقديم اإلغـراءات   

  .لها للهجرة إلى إسرائيل، لمنح القوة لدولة إسرائيل على النحو الذي تسعى له حكومة تل أبيب
ـ   لفترة األخيرة صناعة تقارير تفيـد عـن        إن المنظمات اليهودية تحاول خالل ا     " الوطن"وقال المصدر ل

تزايد العداء للسامية في دول االتحاد األوروبي، كنوع من التحفيز والضغط على اليهود لمغادرة أوروبـا                
  .إلى إسرائيل،

  1/12/2009الوطن، السعودية، 
  

  في قاعات األمم المتحدة في جنيفتنصت بتركيب أجهزة "إسرائيل"اتهام ": معاريف" .42
قالت صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائيلية إن موظفي األمم المتحدة في :  محمد جمال-حتلةالقدس الم

 . في قاعة جلسات األمم المتحدةتنصتجنيف اكتشفوا أجهزة 
كما نقلت صحيفة معاريف عن صحيفة سويسرية أنه تم العثور في قاعات مداوالت األمم المتحدة في 

متطورة، وذكرت أن مسؤولين في األمم المتحدة يوجهون جنيف على عدد كبير من أجهزة التنصت ال
 .أصابع االتهام نحو إلسرائيل كمن يقف خلف زرع هذه األجهزة

ونقلت الصحيفة السويسرية عن خبير استخبارات قوله إن المستوى التقني لألجهزة، والمخاطر التي 
أعلى المستويات وحسب تنطوي على تركيبها، يشيران إلى أن قرار زرع أجهزة التنصت اتخذ في 

الواليات المتحدة، فرنسا، :  دول يمكن أن تكون خلف عملية وزرع األجهزة7التقرير فإن هناك 
 .بريطانيا، الصين، روسيا، كوريا الشمالية وإسرائيل

كما نقلت الصحيفة عن رجل استخبارات رفيع المستوى قوله لو طلب مني التقدير أي دولة قامت بذلك، 
طالما استغربت من مستوى : ل وعزز دبلوماسي أوروبي رأي رجل االستخبارات بقولهسأقول إسرائي
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المعلومات التي بحوزة الوفد اإلسرائيلي إال أن دبلوماسيين إسرائيليين نفوا أي عالقة إلسرائيل 
 .بالموضوع

  1/12/2009الشرق، قطر، 
  

  تكتيك، وال شيء سواه .43
 بن كسبيت

غيـر  , أو مع شمعون بيريز ويجري حواراً أو نقاشاً فكرياً معمقاً         عندما يجلس مع أحد من حزب العمل        
وهو يقول إن إسرائيل بحاجة إلـى  . يبدو بنيامين نتنياهو مثل اسحق رابين, من دون كاتب محضر   , ملزم
. عن لحظة حسم  . وهو يتحدث عن فرصة تاريخية    . وإن الوقت قد حان ألن تكون لها حدود دائمة        . حدود

فقط أنا من يقدر على قيادة الجمهـور        , وهو يردد . مصيرية. تمزيقية,  قرارات صعبة  عن الحاجة التخاذ  
هناك توافق وطني واسع للذهاب بعيدا نحـو        . نحو التنازالت المؤلمة  , اإلسرائيلي نحو القرارات الصعبة   

نـي أن   وهذا يع . أكثر أو أقل قليال   . والحدود التي يتحدث عنها تلف وتدور حول الجدار الفاصل        . السالم
. كما أنه يتحدث عن العالقات مع أميركا      .  في المئة من أراضي يهودا والسامرة في الخارج        90أكثر من   

في نسيج العالقات الحـساس     , التي حققها اآلن  , عن الشفافية . عن الحاجة للمحافظة عليها من أي تراجع      
وكل جملة يقولهـا فـي      . سماءفهذه لحظات يبلغ فيها استشراف نتنياهو عنان ال       . جدا مع الرئيس أوباما   

     نتنياهو . في األساس بسبب أنها تصدر عن زعيم اليمين األيديولوجي        . حوار كهذا هي عنوان رئيس مدو
 .الر جل الذي ينظر للبعيد ويقود السفينة إلى بر األمان, بن غوريون الجديد, الزعيم

أو حتـى بكـل     . غدور ليبرمان أو مع أفي  . في حزبه . مع جهات في اليمين   . ولكنه يجري حوارات أخرى   
, وهو يشرح لمحاورية الحاجة للمنـاورة     . بالغ االختالف . هناك يبدو شخصاً مختلفاً   . بساطة في بيته هو   

ودومـا نحـن    . إنهم يطاردوننـا  . محظور علينا أن نكون الطرف الرافض     . فهاكم ترون الوضع بأنفسكم   
ينبغي التـصرف   .  من أجل أن يبتعدوا عنا     ,ينبغي أن نلقي لهم عظمة هنا وأخرى هناك       . عرضة لالتهام 

ونحن سـنقول   . والذي ال يكفي الفلسطينيين   , التجميد هذا , هاكم. أن نسمح للطرف اآلخر بالسباب    . بحكمة
إنهم لن يوافقوا حقاً على التخلي عن عالقاتهم        . كما ليس لدينا ما ننتظره من السوريين      . للعالم إننا حاولنا  

وفي , رنا في المحاولة؟ إن العالم يعشق الكالم عن السالم وبوادر حسن النية           ولكن ما الذي يض   . مع إيران 
, ومع ذلك ال ينبغي أن تقلقـوا , ينبغي في كل وقت أن نكون متقدمين خطوة       , الوضع الراهن ال مناص لنا    

ة وسفين. والمهم هو أن نحتفظ ببرودة أعصابنا     . سنخطو بعد ذلك خطوتين إلى الوراء     , مع هؤالء الشركاء  
 .تبدو في هذه الحوارات كسفينة أشباح, رؤياه التي أبحرت في الفقرة السابقة نحو السماء

أم النص الذي , النص اليميني. وكل ما تبقى هو استيضاح أي من هذين النصين يعبر عن نتنياهو الحقيقي           
بين بطنه  . رأسهونتنياهو ممزق بين قلبه و    . وأول من عليه استيضاح ذلك هو نتنياهو نفسه       . يغمز لليسار 

وفـي هـذه   . وبين ميله للمحافظة على الوضع القائم وتمرير الوقت       , بين رغبته في فعل شيء ما     . وعقله
يقيس المسافة الدقيقة بـين القطبـين       . يختار نقطة الوسط  : فإنه يفعل أمراً بسيطاً   , وإلى أن يقرر  , األثناء

 .رجل الحلول الوسط المثالي, الوطنيالمصلح . بالضبط. ويتموضع في المنتصف, اليساري واليميني
وقد تم ذكر أحدها على لسان المستشار القـضائي         . وفي الطريق إلى التجميد ستظهر العديد من العقبات       

وقال مازوز إن التجميد يتطلب     . للحكومة ميني مازوز في جلسة المجلس الوزاري المصغرة أمس األول         
وال تمتلك القـوى  . فرض القانون في المناطق ضعيفةوأضاف أن سلطة . إسنادا من جهاز فرض القانون    

حينما يجول  , اآلن. كما لو أننا لم نكن نعلم أن الحديث يدور عن الغرب المتوحش           . وال الوسائل , البشرية
 .سنرى من سيتجمد أوالً, رجال ميتشل على األرض ويحددون كل مسمار

بناء في المناطق لعشرة شهور يوصف بــأنه        فإن تجميد ال  , ولكن إذا أغفلنا للحظة المصاعب اللوجستية     
 أرسل وزير   2002ففي العام   . بافتراض أن التاريخ يكرر نفسه    . ربما أن هذا صحيح   . »خطوة تاريخية «
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الخارجية شمعون بيريز لنظيره األميركي كولن باول رسالة احتوت على إعالن إسرائيل بأنها لن تبنـي                
أب , وكان رئيس الحكومة حينها أرييـل شـارون       .  القائمة أية مستوطنات جديدة ولم توسع المستوطنات     

وتمت بلورة آلية مراقبة يصادق فيها األميركيون على كـل شـرفة جديـدة فـي يهـودا                  . المستوطنات
. والعالم لم يـصرخ   . والمسألة كانت أنه طالما هناك عملية سلمية فإن األميركيين لن يتشددوا          . والسامرة

 .دراج فيما حرثت البلدوزرات األرض بكثافةوقد اصفرت رسالة بيريز في األ
هي تتم عندما ال يكـون      . فإنها دائما تكون متأخرة   , والمشكلة عند نتنياهو هي أنه عندما يقدم على خطوة        

» إعادة التقيـيم  «هل تتذكرون   . بدال من أن يقودها   , نتنياهو ينجر إليها  . وعندما تنعدم جدواها  . هناك مفر 
 عوزي أراد وباقي العباقرة عند تـولي نتنيـاهو مهـام منـصبه؟ وقـالوا إن                 التي أعلن عنها  , المثيرة

, وبدال من تغيير األنماط   . وهكذا فحصوا . هيا نفحص كيف نغير األنماط    , المفاوضات فشلت بشكل ذريع   
إقناع أبو  , بالدموع, واآلن ما العمل؟ نتنياهو يستجدي المفاوضات ويحاول      . سقطت األنماط على رؤوسهم   

 .عودة للطاولةمازن بال
بقـواه  . تخيلوا أن نتنياهو يعلن في أسبوع توليه لمنصبه عن تجميد االستيطان الذي أعلنه هذا األسـبوع               

ولـم  . كان العالم كله سينفجر تصفيقا وهتافا     . بمبادرته. تهديدات وأطواق نجاة  , من دون ضغوط  , الذاتية
, ولكنا اليوم بعد ثمانية شهور تجميد     . فلسطينيونولتأثر ال . يكن األميركيون ليقترفوا سلسلة أخطائهم الفظة     

ولخـرج  ). وبقيت عشرة شـهور   , نحن اليوم بعد ثمانية شهور تجميد     , بدالً من ذلك  (ولم يبق إال شهران     
إلى أن  , وتشبث بكل نتوء في طريقه    , رفس نتنياهو وخبط بيديه ورجليه    , وبدالً من ذلك  . الجميع راضين 

ال , ال الفلسطينيون . ليس هناك أحد راضياً   , واآلن. في باحة المدينة  , يتم جره ووضع في موقع المستجد     
ألن ذلك قد يبقيه فـي وزارة       , فقط إيهود باراك راض   . ال اليسار وال اليمين   , ال األوربيون , األميركيون

كما أن الضغط الـدولي لـن   , في هذه األثناء, فالمفاوضات الحقيقية لن تنشأ. الدفاع لبضعة شهور أخرى   
 .إنه قرار تاريخي, فعال. ومكانة إسرائيل في الحضيض. دأيه

وقد عكف على بلورة الصفقة هذه المحامي اسحق مولخو والعميد مايك هرتسوغ طوال شهور مع جورج                
آفي غيل من طـرف     , إيهود باراك بضغط شديد على نتنياهو     . وفي الخلفية كان الزعماء   . ميتشل وطاقمه 
شمعون بيريز يوفر غطاء جوياً ويشجع خطوة واسـعة         . ثفة مع مولخو  في قناة سرية مك   , شمعون بيريز 

في اللقاء األخير بين الطـواقم فـي        ). حتى اآلن من دون نتائج    . بموافقة نتنياهو , دولة فلسطينية مؤقتة  (
ألن المـسألة   , وقد ضبطت نتنياهو غيـر جـاهز      , في األسبوع الفائت نشبت أزمة البناء في جيلو       , لندن

نتنياهو غضب مـن بركـات      . (نير بركات , كالعادة, والشرارة أطلقها . على النطاق البلدي  برمتها كانت   
ولكـن اإلعـالن صـدر فـي     , فجيلو أجلت إعالن تجميد البناء االستيطاني لبضعة أيام). وطلب توبيخه 

اك في البيـت    كما بين وتعهد في اللقاء التعذيبي الليلي ذ       , وفّر ألوباما البضاعة  , من ناحية نتنياهو  . النهاية
ويأمل نتنياهو بأن يحصل    . رغم طريق المهانة الذي قاد إليه     , هاماً, بأثر رجعي , وما جعل اللقاء  . األبيض

وأن يكون قد رمى بالكرة إلى نصف الملعب        . وأن يكون قد أسس لعالقات ثقة مع أوباما       . اآلن على مهلة  
 .على األقل لبضعة شهور. أن يتركوه للحظة. في جهة أبو مازن

إذ . بعـد المنعطـف   , هناك هزات تنتظر نتنياهو في الطريق الحقـاً       . ومن المشكوك فيه أن يحدث هذا     
وهيالري كلينتون  . فإن األزمة ستقع  , وإذا حدث ذلك  . سيحاول األميركيون أن يجلبوا الفلسطينيين للطاولة     

 وبين مـا    67لى خطوط   تبلغ كل من يريد اإلصغاء أن بالوسع التجسير بين المطلب الفلسطيني بالعودة إ            
زائـد  , خط الجدار الفاصل . ويعرف نتنياهو جيداً أين ينبغي للتسوية أن تكون       . يمكن أن تعرضه إسرائيل   

وهو يعلم أن المسألة التالية عنـد التحـدث مـع           . وفي حوارات مغلقة يبدي إدراكه لذلك     . تبادل أراضٍ 
جائز أن هذا سيشمل مرحلة أخرى من مراحل        ومن ال . هي خط الحدود  , وأيضاً االتفاق حولها  , األميركيين

والتي لـم   (على شاكلة المرحلة إياها التي وقع عليها نتنياهو في واي بالنتيشن مع عرفات              , تسليم أراض 
 ).ينفذها أبداً
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في اللحظة التي يشرع فيها نتنياهو بالحديث عنهـا         , وفي اللحظة التي ستخرج فيها هذه الخطط إلى العلن        
من الجائز أيـضاً    . واالئتالف الحالي لن يصمد   . فإن الضجة ستُثار  , وليس المغلقة , توحةفي حواراته المف  

لقـد  : وهو يشدد . ولكن لماذا استباق النتائج؟ لقد كسب نتنياهو لنفسه وقتاً        . أن الحزب الحاكم سيتضعضع   
,  أماكن أخـرى   وفي, واالنتقادات التي وجهت إليه هنا    . وأنا أعرف اتخاذ القرارات   , اتخذت قرارا قياديا  

والمسألة هي أن قراراته تأتي     . لقد اتخذت القرار  : وهو هو يعلن  . تؤذيه, بأنه غير مؤهل لتقرير أي شيء     
 .وهكذا أيضاً في صفقة شاليت, هكذا بالتجميد. على الدوام نتيجة ضغط

 تفسير صفقة شاليت
وترى جهـات   . مغلقة رأيهم فيها  فإن األميركيين أيضاً يعربون في دوائر       , وإذا كنا قد وصلنا إلى الصفقة     

. في اإلدارة األميركية أن صفقة شاليت كما ظهرت في وسائل اإلعالم العربية والعالمية تـشكل كارثـة                
وواشنطن تدرك األثر التدميري الذي يمكن للصفقة أن تلحقه بـأبو مـازن وكـل      . وبالفعل فإنهم محقون  
وقد سبق لجورج بـوش أن حـشر إيهـود          . مناسبةوهم أيضاً يبعثون الرسائل ال    . المعتدلين في المحيط  

أولمرت في زاوية الغرفة وطلب منه تفسيراً كيف أن هذه الدولة التي كانت نموذجاً في مكافحتها العنيدة                 
ولم يكن لـدى أولمـرت تفـسيراً        . تخضع وتفلس في كل مرة يسقط أحد من أبنائها في األسر          , لإلرهاب
الذي دعا طوال حياته إلى عـدم إجـراء مفاوضـات مـع             ,  نتنياهو ومثير لالهتمام إذا كان لدى    . مقنعاً

علـى االنتفاضـة    , وهو يعرف ما يعني ذلك على استمرار محاربة اإلرهـاب         . تفسير أفضل , إرهابيين
على تصوير حماس كمنتصر كبير وعلى ترسيخ الرؤية العربية المتبلورة بأن إسرائيل ال تفهـم               , المقبلة

ونحـن  . ونثبت ذلك كل مرة من جديد     , فقط بالقوة نحن نفهم   . ة فإن هذه حقيقة   وبالمناسب. سوى لغة القوة  
 .نهرب, ولكن عندما يغدو الوضع صعباً, أبطال كبار

ال حاجة ألن يكون المرء رئيساً للشاباك كي يفهم أنه في الخريطة            . مروان البرغوثي , وعلى سبيل المثال  
وحسب .  يرث أبو مازن ويشكل وزناً مضاداً لحماس       السياسية القائمة هو الشخص الوحيد الذي يمكن أن       

وفي حينه دار كالم    . مصادر فلسطينية فإن إيهود أولمرت سبق أن وعد أبو مازن باإلفراج عن البرغوثي            
. حتى ال نضطر لإلفراج عنه الحقاً في صفقة مـع حمـاس           , حول ضرورة اإلفراج عن البرغوثي اآلن     

 من جانب بنيامين بن أليعزر والنضال الطويل والتاريخي لحاييم          رغم النضال العنيد  . ولكن لم يفرج عنه   
هل نعطي  . واآلن بداهة صار شركا   . واآلن وصلنا للحظة األخيرة   . لقد أبقوا األمر للحظة األخيرة    . أورن

هل . هذا يجعل حماس بشكل رسمي زعيما شرعيا للشعب الفلسطيني        . البرغوثي لحماس؟ ال يخطر بالبال    
الجميع سيعتقد أن اإلفراج تم بفضل      .  قبل أم بعد الصفقة؟ ليس هناك من يشتري األمر         نعطيه ألبو مازن  

وبعد تحرير زعماء قتلة أشد     . هل علينا عدم اإلفراج بتاتا عن البرغوثي؟ هذه أيضا حماقة مطلقة          . حماس
ل لهم أفضل لكم    البراغماتي نسبياً في السجن؟ هذا يعني أننا نقو       , هل علينا إبقاء هذا المعتدل    , خطورة منه 

 .رجال فتح المعتدلين يتعفنون في السجن. هم من يفرج عنهم. أن تكونوا حماس
أو يفـرج   , لقد أعلن بن أليعزر أنه سيحارب حتى آخر قطرة دم من أجل أن يدرج البرغوثي في الصفقة                

ماً إسـرائيلياً  وبن أليعزر يعرف أن البرغوثي يقول حتى في سجنه اليوم إنه إذا جلبوا له زعي        . عنه بعدها 
فإن البرغوثي قد يخلف رئيس الـسلطة       , وعدا ذلك . فإن التسوية يمكن أن تبرم خالل ثالثة أيام       , شجاعاً

وبداهة أننا سـنحاول أن نـشرح   . نلسون مانديال جديد. رئيس في السجن. الفلسطينية في حزيران المقبل   
سنبقى , كالعادة, كن العالم لن يصغي ونحن    ول, للعالم الفارق مثلما حاولنا أن نشرح لهم تقرير غولدستون        

  .مع الطريق المسدود هذا وفي النهاية سنرجوهم أن يسمحوا لنا باإلفراج عنه
 1/12/2009السفير، 
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  "!الالجئين اليهود"حقوق  .44
  غازي العريضي

ي تجميد االستيطان مدة عشرة أشهر ف: آخر عرض قدمه بنيامين نتنياهو السترضاء اإلدارة األميركية
هذا ما يريده . هو عرض مناورة، يرضي األميركيين ويحرج الفلسطينيين! كل المناطق باستثناء القدس

نتنياهو الستيعاب ردود الفعل على مواقفه السابقة بالرفض القاطع لتجميد بناء المستوطنات كتمهيد للعودة 
إعالن أبو مازن عدم الترشح إلى المفاوضات، األمر الذي أدى إلى موقف فلسطيني رافض وجامع، وإلى 

  .لالنتخابات الرئاسية المقبلة، كما أدى إلى اهتزاز جديد لصدقية وصورة إدارة أوباما
المهم سيعتبر كثيرون اليوم أن خطوة نتنياهو جيدة، وهي مبادرة تعبر عن تليين في الموقف، واستعداد 

اآلخر " ومالقاة"عن تليين أيضاً في موقفهم للتفاوض والمطلوب من الفلسطينيين الرد بخطوة مقابلة تعبر 
وإذا فعل الفلسطينيون يكونون قد كرسوا االستيطان والتوسع في القدس أي التهجير . في منتصف الطريق

منها ومصادرة أمالك الفلسطينيين وتأكيد يهودية المدينة بطريقة أو بأخرى ومشوا مع نتنياهو على 
وإذا رفضوا يتحملون مسؤولية فشل الوصول إلى اتفاق . رائيلطريق تأكيد وحدة القدس كعاصمة إلس

 !للعودة إلى التفاوض
هذه هي السياسة اإلسرائيلية التقليدية، وسيكون الموقف األميركي التقليدي هو ذاته أيضاً أي الموقف 

ستصادر واالستيطان ال يمكن وقفه وإسرائيل . فالقدس هي األهم، هي العاصمة الموحدة. الداعم إلسرائيل
والمسألة تتجاوز عملية التجميد . المزيد من المنازل واألراضي لتستوعب المزيد من اليهود عليها وفيها

ويجب أال ننسى الجوهر والشروط اإلسرائيلية األساسية خصوصاً في هذه المرحلة . المؤقت لالستيطان
ين من الخارج، وعلى حق بقاء يهودية الدولة بما يعني الخطر على حق عودة الالجئين الفلسطيني: وهي

الفلسطينيين في الداخل وهم يتعرضون لهذا الخطر من خالل القتل والحصار واإلذالل ومصادرة 
وهذه المخاطر ال تقف عند حدود . والشرط الثاني بقاء القدس عاصمة موحدة لهذه الدولة. ممتلكاتهم

ينيين من زاوية العمل على توطينهم حيث فلسطين، كما سبق وذكرنا ألنها تثير موضوع الالجئين الفلسط
مما سيخلق . هم أو تهجيرهم مرة جديدة لتوزيعهم على أراض في أصقاع العالم خارج أرضهم الحقيقية

سيكون دم كثير وتضحيات " الحل"وفي طريق الوصول إلى هذا . الكثير من المشاكل في أكثر من مكان
  .وتوترات وهزات وخضات في أكثر من مكان

خبث من ذلك، وفي ظل االندفاعة اإلسرائيلية الحالية وظروف االنقسام الفلسطيني والعربي والضعف واأل
الذي تناولناه منذ سنوات، وأشرنا في " الالجئين اليهود العرب"العربي، تعود إسرائيل إلى طرح موضوع 

كمنظمة " األونروا"يد فإسرائيل كما هو معلوم ال تر. أكثر من مقال ومداخلة إلى ضرورة االنتباه إليه
وهي تشن حملة دولية عليها وتسعى إلى إلغائها وفي انتظار . دولية لرعاية شؤون الالجئين الفلسطينيين

. ذلك سعت ونجحت في منع تقديم المساعدات لها لتصل بدورها إلى الالجئين الفلسطينيين في المخيمات
رح مشروع قانون في الكونجرس األميركي سابقاً وقد ط. وأيدتها في ذلك اإلدارات األميركية المتعاقبة

يشمل في الئحتهم الذين هجروا عام " األونروا"لماذا؟ ألن تعريف الالجئين حسب . إللغاء هذه المنظمة
 وأوالدهم وأحفادهم وأجيالهم المتعاقبة، وبالتالي يصبح عددهم بالماليين، وليس مئات األلوف كما 48

سكانياً بمعنى أنه إذا طرح موضوع العودة، فالعدد . مهم سكانياً ومالياًوهذا أمر ! تدعي إسرائيل فقط
محدود، ويقل عن المليون، وإذا طرح موضوع التعويضات كحل، فالعدد محدد والمبلغ المتوجب دفعه 
. محدد أيضاً، وفي كل الحاالت ليست إسرائيل هي التي ستدفع، بل تسعى إلى أن تقبض ثمن كل شيء

. من الدول العربية يتجاوز عدد الالجئين الفلسطينيين" هجروا "ائيل أن عدد اليهود الذين وهنا تعتبر إسر
وهي بدأت منذ سنوات تثير هذه القصة علماً أن غالبية اليهود تركت الدول العربية طوعاً أو خضوعاً 

تها وفي سياق عمليات تهريب منظمة من قبل الحكومات اإلسرائيلية وأجهز. لضغوطات إسرائيلية
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من الدول " المهاجرون اليهود"اليهود وهم في الحقيقة " المهجرين"وإسرائيل تعتبر أن عدد . األمنية
  !العربية إليها أكبر بكثير من عدد الالجئين الفلسطينيين

وبالتالي فإن تقدير كلفة تعويضاتهم، والمطالبة باسترداد أمالكهم قدرت في مرحلة معينة بمئة مليار 
ن تقدر بمبلغ أكثر بكثير وبالتالي سيكون وفق هذه السياسة، وهذا الحساب إلسرائيل في دوالر، وهي اآل

وفق الحساب اإلسرائيلي والتوجهات ! كعرب أكثر بكثير مما لدينا في ذمتها عددياً وسياسياً ومالياً" ذمتنا"
  !ي دولنا العربيةف" يهودها"اإلسرائيلية سيكون إلسرائيل عندنا حساب مفتوح وألجيال مقبلة لتعويض 

الخطورة اليوم بالتحديد في هذا الموضوع تكمن في أن الكنيست اإلسرائيلي صوت على مشروع قانون 
: ونص القانون! ال اتفاق سالم من دون ضمان تعويضات لالجئين اليهود العرب"في قراءة أولى يؤكد أن 

الجئين الفلسطينيين ودفع في كل نقاش خالل مفاوضات السالم في الشرق األوسط في موضوع ال"
 تطرح حكومة إسرائيل قضية دفع 1948التعويضات لهم مقابل األمالك التي تركوها وراءهم عام 

وحكومة إسرائيل ال "... "تعويضات إلى الالجئين اليهود الذين تركوا أمالكهم وراءهم في الدول العربية
مندوب عنها على ميثاق أو اتفاقية من أي توقع على اتفاقية سالم مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة 

صنف كان مع أي دولة أو سلطة حول أي تسوية سياسية في الشرق األوسط من دون ضمان حقوق 
  ".الالجئين اليهود من الدول العربية وفقاً لميثاق الالجئين الصادر عن األمم المتحدة

األمم المتحدة الذي تتجاوزه إسرائيل يومياً والخطورة الثانية هنا، تكمن في أن المشروع يستند إلى ميثاق 
في كل ممارساتها اإلرهابية وتدعمها في ذلك اإلدارة األميركية والكونجرس األميركي، الذي اعترف 

، وعلى أثر ذلك بدأت الحكومة 2008بالمهاجرين اليهود كالجئين وفقاً لميثاق األمم المتحدة عام 
مهيداً لمطالبة الدول العربية بإعادتها إليهم أو دفع تعويضات اإلسرائيلية عملية حصر أمالك هؤالء ت

  !مناسبة عنها
أي ضعف عدد " مليون ونصف المليون الجئ"بـ " الالجئين اليهود"والقانون اإلسرائيلي الجديد يحدد عدد 

  !الالجئين الفلسطينيين، الذين يعترفون بهم
صل إلى النتائج المرجوة منها بسبب عدم حل عقدة اليوم سوف تتوقف وقد ال ت" عملية السالم"وهكذا فإن 

حسب اإلسرائيليين "  الوهم–العقدة "الالجئين اليهود، وليس كما يفكر البعض بسبب عدم التوصل إلى حل 
وعلى . العرب والمسلمون والفلسطينيون يشددون على حق عودة الالجئين! أي عقدة الالجئين الفلسطينيين
لكن اإلسرائيليين يعيشون في عالم .  الشامل بين اإلسرائيليين والفلسطينيينحل هذه القضية كأساس للحل

وال تعويضات دون ... ال حل دون حل قضية الالجئين اليهود. آخر سيفرضون على العرب اإلقامة فيه
  .إنها قمة االندفاعة اإلسرائيلية... تعويضات لالجئين اليهود

نون الذي أشرنا إليه مر في الكنيست اإلسرائيلي ولم يشعر به الخطورة الثالثة األبرز هي أن مشروع القا
 ...أحد ولم يعلق عليه أحد ال من الفلسطينيين وال من العرب

  1/12/2009االتحاد، اإلمارات، 
  

  رابين قاد تطهيراً عرقياً في اللد والرملة: "تاريخ ال يموت" .45
 حلمي موسى

وقد أشاعت . العودة لالجئين الفلسطينيين إلى بالدهمال يزال الجدل قائماً، وربما لن يتوقف حول حق 
إسرائيل مراراً، وكان هناك من ردد ذلك، أن الفلسطينيين خرجوا من ديارهم بسبب أوامر عسكرية 

ولكن وثائق إسرائيلية قديمة، . 1948عربية أعطيت لهم لتسهيل انتصار الجيوش العربية في حرب 
 .بت أن عملية تطهير عرقي قد جرت وعلى نطاق واسعواكتشافات جديدة تفند هذا الزعم وتث

وبين أبرز السجاالت التي جرت في إسرائيل حول هذه المسألة ما كان رئيس الحكومة األسبق إسحق 
، وروى فيه دوره في طرد الفلسطينيين من مدينتي اللد والرملة »دفتر خدمة«رابين قد ذكره في كتابه 
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ويوم الجمعة الفائت كتب المؤرخ توم سيغف في . في تلك المنطقة» البلماخ«عندما كان قائداً لقوات 
متسائالً عمن بادر إلى طرد أهالي اللد » هآرتس«في ملحق » درس في التاريخ«زاويته األسبوعية 

 هل هو ديفيد بن غوريون أم اسحق رابين؟: والرملة
 بن غوريون عما ينبغي فعله  ديفيد1948وأشار سيغف إلى أن رابين زعم أنه عندما سأل في حرب عام 

غير أن كتاباً . مع سكان الرملة واللد، رد بن غوريون بحركة يد فسرها رابين على أنها أمر بطردهم
فكتاب . جديداً من تأليف شاؤول ويبر يعزز الشكوك التي أثيرت في الماضي حول صحة هذه الرواية

 أمور عديدة إلى شهادات أخذت بمبادرة يستند من بين) »معاريف«من إصدار (» رابين ـ نشوء زعيم«
 .مركز رابين ألبحاث إسرائيل

يمكن االفتراض أن تفسير حركة يد بن غوريون من جانب «: وحسب ويبر، فإن رابين كان معنياً بالطرد
, وقد أمل اإلثنان أنه عندما يمأل الالجئون الشوارع. »أو رابين كان بشكل يالئم هواهما/يجئال يادين و

 12وفي كل األحوال، فإن أوامر الطرد التي صدرت في . ذر على الجيش األردني أن يتقدمسوف يتع
ينبغي في أسرع وقت طرد السكان من اللد من دون «: وجاء فيها.  موثقة ولم تتغير1948تموز عام 

 .»اسحق رابين. التنفيذ فورا). شمالي القدس(ويجب توجيههم نحو بيت نباال . تمييز بين األعمار
 من أهالي المدينة 250د سبق عملية طرد السكان الفلسطينيين من اللد قيام الجيش اإلسرائيلي بقتل وق
ويشير سيغف إلى أنه كان معهوداً الزعم بأن هؤالء قتلوا أثناء ). 400المصادر العربية تتحدث عن قتل (

ير للقتل الجماعي يبدو غير هذا التفس«إال أن ويبر يكتب أن . تبادلهم النيران مع الجنود اإلسرائيليين
 .»منطقي تماماً ويبدو أن هذه القضية لم يحقق فيها بالشكل الكافي
ويورد سيغف مقطعاً من كتاب دافيد . وكان رابين قد روى أن سكان اللد رفضوا ترك مدينتهم

 كانت الرقابة قد منعت في البداية نشره ثم سمحت به، كتب فيه اسحق» مهمة لم تكتمل«هوروفيتش 
لم تكن هناك وسيلة لتجنب استخدام السالح وإطالق الرصاص التحذيري إلجبار السكان على «رابين أنه 

أما سكان الرملة فرأوا .  كيلومترا حتى نقطة التقائهم مع الجيش العربي20 إلى 15الخروج والسير 
 .»ووافق زعماؤهم على اإلخالء طوعا. بأعينهم ما جرى وتعلموا الدرس

ة موجودة اليوم في أرشيف مركز رابين تبين أيضاً أن الرواية حول إخالء سكان الرملة غير أن وثيق
فاألمر هناك يتعلق أيضاً بتعليمات أصدرها اسحق رابين قبيل . حسب ويبر, »تبدو إشكالية«طوعاً 

وجاء في األمر الذي أصدره رابين لقائد المنطقة . وصول ممثل الصليب األحمر الدولي إلى الرملة
ويعتقد ويبر أنه في الرملة أيضاً استخدمت . »عليك حتى ذلك الحين أن تخلي من هناك كل الالجئين«

 .الوسائل نفسها التي استخدمت في اللد
فقد . ويشير سيغف إلى أن قسماً من الوثائق في مركز رابين ال تثني على الرجل ال كقائد وال كمحارب

 التاريخ، وهناك أيضا تورط في الكثير من المشاحنات أكثر من التردد، من اقتراف األخطاء، ودخل
ويبذل ويبر حسب سيغف قصارى . الشخصية التي قادت إلى إخفاقات عسكرية سقط فيها عشرات القتلى

جهده من أجل العثور على تفسيرات محددة لتصرفات رابين، الذي كان شاباً صغيراً مثل رفاقه ممن لم 
 عبر 1967ويبر إلى أن احتالل القدس في حرب حزيران عام وخلص . تكن لديهم خبرة في الحرب

 .1948بشكل ما عن الحاجة للتكفير عن فشل احتاللها عام 
تجدر اإلشارة إلى أن مجزرة اللد جرت بعد وقت قصير من مجزرة دير ياسين حين كانت المجازر 

 .القتالوسيلة لترويع المدنيين الفلسطينيين ودفعهم نحو الهرب بعيداً عن مناطق 
 1/12/2009السفير، 
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  تدهور العالقة بين إسرائيل وتركيا .46
  سيريل تاونسند

أحياناً ال ينجح المراقب المحترف في رصد أي تحول في العالقة بين بلدين في حين تشهد هذه العالقة 
كيا تندرج ال فاألزمة التي برزت في العام الحالي بين إسرائيل وتر. أحياناً أخرى تدهوراً حاداً ومفاجئاً

  .شك ضمن الفئة الثانية وإسرائيل هي المالمة األولى على ذلك
، 1949) مارس(ففي آذار . قد يفاجأ كثيرون بأن العالقة بين إسرائيل وتركيا كانت جيدة على مدى عقود

كانت تركيا أول بلد إسالمي يعترف بدولة إسرائيل، وفي ظل اإلمبراطورية العثمانية، درس عدد ممن 
وخالل الحرب العالمية الثانية، . بحوا الحقاً سياسيين إسرائيليين مثل ديفيد بن غوريون، في اسطنبولأص

  . فر عدد من اليهود األوروبيين إلى تركيا
 التركية التي سمعتُ -لقد انتقدتُ على مدى ما يزيد عن عشر سنوات الشراكة االستراتيجية اإلسرائيلية 

وعندما تم .  عن طريق المزاح على أنها بمثابة شراكة بين طرفين سيئينأكاديمياً إسرائيلياً يصفها
  .اإلعالن عنها ألول مرة، اعتبرتُ أنها خطأ فادح ارتكبه البلدان وال أزال أعتقد ذلك

استمدت إسرائيل، التي ترى نفسها عرضة دائمة للتهديد، طمأنينتها من شراكتها الجديدة مع تركيا وهي 
قد تفتقد تركيا المعدات العسكرية .  مليون نسمة كما أنه عضو في حلف شمال األطلسي71بلد يضم اليوم 

  .المتطورة إال أنها كانت العباً عسكرياً قوياً يحظى بجيش كبير وقاعدة صناعية واسعة
فقد أبدى االتحاد . في ذلك الوقت، وإبان انتهاء الحرب الباردة، شعرت تركيا بأنه لم يكن مرحباً بها

وكان ثمة خالف تاريخي على الحدود واختالف في اآلراء . وروبي عدم تأييده طلبها االنضمام إليهاأل
حزب «كما لم تكن تركيا تثق بالرئيس صدام حسين وكانت في حالة حرب مع . حول المياه مع سورية
ألتراك وجاءت الشراكة مع إسرائيل نتيجة مبادرة تركية طرحها الجنراالت ا. »العمال الكردستاني

  . وحظيت بدعم الفت من الواليات المتحدة
ورأت . اعتبر البعض في الكيان اإلسرائيلي أن هذه الشراكة مهمة بقدر أهمية معاهدة السالم مع مصر

إسرائيل أن لها مصالح استراتيجية مشتركة مع تركيا في هذه المرحلة من تاريخهما ورحبت بفكرة 
كما اعتبرت تركيا أن هذه . ما بدور قيادي في الشرق األوسطتعاون بلدين غير عربيين واضطالعه

الشراكة تشكّل تحوالً كبيراً في سياستها الخارجية وعاودت التركيز على الشرق األوسط بعد انهيار 
  .الشيوعية

جلبت الشراكة فوائد عسكرية وتجارية للشريكين، فراحت القوات الجوية التركية تتدرب في إسرائيل فيما 
وكانت إسرائيل متلهفّة الستخدام . القوات الجوية اإلسرائيلية تتمرن فوق األراضي التركية الشاسعةبدأت 

  .المرافئ التركية من أجل غواصاتها األلمانية الصنع والمزودة بصواريخ نووية
 وقبيل نهاية والية رئيس الوزراء إيهود أولمرت، كرس نظيره التركي رجب طيب أردوغان وقتاً طويالً

ومجهوداً كبيراً للتوسط بين إسرائيل وسورية، وال شك أنه كان مدعوماً من خلف الكواليس من وزارة 
ويبدو أن تركيا شكّلت الخيار الصائب لالضطالع بهذه المهمة األساسية كونها بلداً . الخارجية األميركية

ردوغان على وشك إبرام صفقة تهدف وقيل لنا مراراً وتكراراً أن ا. مسلماً وشريكاً استراتيجياً إلسرائيل
  .إلى إعادة هضبة الجوالن إلى سورية

. ومن ثم شنت إسرائيل حربها المجنونة والبغيضة على قطاع غزة، ما صدم رئيس الوزراء أردوغان
عندما نأتي «مضيفاً أنه » كاذب«وقد انسحب من دافوس واتهم الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز بأنه 

والقى رد فعل أردوغان ترحيباً واسعاً في جميع أنحاء العالم . »ل فأنتم تجيدون القتل جيداًللحديث عن القت
  . فقد قام أخيراً زعيم وطني بانتقاد إسرائيل أمام رئيسها. اإلسالمي

الماضي، ألغت تركيا من دون إعطاء مهلة كافية مناورة عسكرية مع ) أكتوبر(وفي تشرين األول 
ولو حصلت هذه المناورة فإن عدداً من .  الكبير الذي يكنه الشعب التركي إلسرائيلإسرائيل بسبب العداء
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كما علمنا . الطيارين االسرائيليين الذين دمروا معظم قطاع غزة كانوا سيشاركون فيها في الفضاء التركي
  .دوالرايضاً أنه تم إلغاء عدد من المشاريع العسكرية مع إسرائيل والبالغة قيمتها حوالى بليون 
وأنا متأكد من . في السنة الحالية، قررت الحكومة التركية أن تعيد النظر في سياستها الخارجية المستقبلية

أنها ال ترغب في أن تقطع عالقتها باالتحاد األوروبي أو بالواليات المتحدة لكنها تبدو مستعدة لقطع 
امين نتانياهو أنه ال يمكن النظر إلى تركيا بعد ورداً على ذلك، أعلن رئيس الوزراء بني. عالقتها بإسرائيل

فهل يعي رئيس الوزراء . اآلن على أنها وسيط غير منحاز إذ إنها تحالفت مع العرب ضد إسرائيل
نتانياهو أن بلده لم يعد يملك اليوم الكثير من األصدقاء وأن عالقته التي كانت قوية بالواليات المتحدة 

   مسؤول عن الوضع الراهن؟تعاني الفتور؟ وهل يدرك أنه
يبدو أن عجرفة السياسيين اإلسرائيليين ال تعرف حدوداً وأن كثيرين من اإلسرائيليين دعموا تدمير جزء 

ويبدو . وكانت تركيا أفضل من يساعد على التوصل إلى اتفاق حول هضبة الجوالن. كبير من قطاع غزة
  .نطقة المرتفعة تتسم بأهمية استراتيجية محدودةأن وزارة الدفاع اإلسرائيلية قد اقتنعت أن هذه الم

  1/12/2009الحياة، 
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