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 االتحاد األوروبي يتجه نحو االعتراف بدولة فلسطينية والقدس عاصمة لها": هآرتس" .1

اإلسرائيلية كشفت في عددها » هآرتس«صحيفة أن  ،لندن من  2/12/2009 الشرق األوسط، ذكرت
لنقاب عن أن وزراء خارجية االتحاد األوروبي سيدعون خالل اجتماعهم األسبوع القادم الصادر أمس ا

وألول مرة وبشكل رسمي إلى تقسيم القدس بين شرقية وغربية، لتكون عاصمة لكل من فلسطين 
وأكدت الصحيفة أنها حصلت على نص القرار الذي ستعرضه السويد التي تترأس حاليا . وإسرائيل

وبي على وزراء الخارجية، الذي يتضمن أيضا تعهدا باعتراف االتحاد األوروبي بالدولة االتحاد األور
  . الفلسطينية في حال تم اإلعالن عنها من جانب واحد

لم نعترف يوما بضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، ومن أجل التوصل إلى سالم «: وجاء في نص القرار
ويطالب القرار بإعادة فتح المؤسسات . »صمة للدولتينحقيقي ودائم يتوجب تحديد مكانة القدس كعا

الفلسطينية في القدس الشرقية والتوقف عن التمييز الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في المدينة 
 .المقدسة

وبعث السفير . وقالت الصحيفة إن الدبلوماسيين اإلسرائيليين يتابعون المبادرة السويدية منذ أسابيع
دى االتحاد األوروبي دان كورييل، في األسبوع الماضي عددا من الرسائل للوزارة الخارجية اإلسرائيلي ل

يوجه االتحاد األوروبي نحو صدام «في القدس يحذرها فيها من خطورة هذا التحرك، واصفا إياه بأنه 
عد أن تقف وحسب السفير فإن بريطانيا وفرنسا تؤيدان الموقف السويدي، بينما يستب. »محقق مع إسرائيل

وأضافت الصحيفة أن اإلعالن عن القرار سيأتي في نهاية  .ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا إلى جانب إسرائيل
الجاري في ) كانون األول( ديسمبر 7يومين من النقاشات التي سيبدأها وزراء الخارجية األوروبيون في 

حيفة إلى أن الوزراء سيحددون وأشارت الص. بروكسل حول مستقبل عملية السالم في الشرق األوسط
 .موقف االتحاد من كل القضايا المتعلقة بالعملية السلمية

وسيدعو نص القرار المقترح إلى استئناف المفاوضات فورا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مع التشديد 
لحياة وتحظى دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية قابلة ل«على أن هدف المفاوضات يجب أن يكون إقامة 

بتواصل إقليمي بين أجزائها، وتضم كال من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كعاصمة 
 .»للدولة

ويتطرق نص القرار بشكل عابر إلى قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تجميد االستيطان 
م الجيش اإلسرائيلي بإزالة بعض وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى قيا. بشكل مؤقت في الضفة الغربية

 .الحواجز العسكرية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية حظي بثناء متواضع
ويدعو مشروع القرار طرفي الصراع إلى عدم اتخاذ الخطوات األحادية الجانب االستفزازية التي من 

راء تقوم به إسرائيل لتغيير شأنها أن تعرقل عملية السالم، مؤكدا أن االتحاد األوروبي لن يقبل بأي إج
ويشدد مشروع القرار على أن . ، إال في حال موافقة الجانب الفلسطيني على ذلك1967حدود عام 

االتحاد األوروبي لم يعترف قط بضم إسرائيل إلى القدس الشرقية، موضحا أنه للتوصل إلى سالم حقيقي 
 .ال بد من إيجاد طريق لحل وضع القدس كعاصمة للدولتين

وأشارت الصحيفة إلى أن . يشيد بخطة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض إلقامة دولة فلسطينيةو
كبار موظفي وزارة الخارجية اإلسرائيلية يرون في هذا البند تحديدا، مؤشرا على اعتراف األوروبيين 
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أن ممثلية وأضافت . بأي خطوة تقدم عليها السلطة الفلسطينية لإلعالن عن الدولة من جانب واحد
 .إسرائيل في االتحاد األوروبي تتابع التحرك السويدي بشأن تغيير مكانة القدس

هآرتس نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إنه على الرغم أن  2/12/2009العرب، قطر،  وأضافت
إلى في القرار إال أن احتماالت كبح القرار الذي يدعو " إسرائيل"من أنه تم إجراء تعديالت لصالح 

  .تناهز الصفر» تقسيم القدس«
  

   بتفاهم مع الواليات المتحدةاألمننريد الذهاب لمجلس : ادحّمنمر  .2
القدس "اد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لـكد نمر حم أ: وليد عوض-رام اهللا 
خطة خارطة الطريق  الثالثاء بأن عباس يعمل على الساحة الدولة لتثبيت جوهر ما نصت عليه "العربي

 وعاصمتها 1967 المحتلة عام األراضي على وإقامتها بقرار يعترف بالدولة الفلسطينية األمنفي مجلس 
ن القيادة الفلسطينية بلورة خطة تحركها على الساحة الدولية لتثبيت ما ألى إشار أو .القدس الشرقية
للجنة الرباعية لعملية السالم وفق خطة  اوأقرته الدولية من حقوق للفلسطينيين األطرافاعترفت به 

  . السابق جورج بوشاألمريكي الرئيس إدارة في عهد أنابوليسخارطة الطريق وتفاهمات 
لتثبيت تلك الحقوق الفلسطينية المقبولة دوليا وتثبيت " ن جهود القيادة الفلسطينية منصبة حالياًإاد وقال حم

 دولة إقامة بشأن "األمن بقرار من مجلس أنابوليسمات جوهر ما نصت عليه خطة خارطة الطريق وتفاه
 الدولي في ظل األمناد بان القيادة الفلسطينية في طريقها لمجلس  حم وأوضح."إسرائيل"فلسطينية بجانب 

 إصدار األمنتريد القيادة الفلسطينية من مجلس " وتابع حماد حديثه قائالً ."إسرائيل"فشل عملية السالم مع 
تقام الدولة الفلسطينية :  يقرر االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وثانياًاألولمن شقين، قرار واضح 

  .67 عام " االحتالل الذي وقعإنهاء تنفيذا لمبدأ 1967 المحتلة عام األراضيعلى 
ناألم وصل القرار لمجلس إذا) الفيتو( تفكر جيدا قبل استخدام حق النقض أناد على واشنطن وتمنى حم 

نريد الذهاب "وتابع قائال  ."مريكيةوباما جاء كصورة جديدة للواليات المتحدة األأن أ"و، خصوصاً الدولي
 عاجزة عن الضغط على بأنها اعترفت بأنها أشار التي " بتفاهم مع الواليات المتحدةاألمنلمجلس 

نحن قلنا "الفلسطينية، مضيفا  األراضي االستيطان في وإيقاف لاللتزام بمرجعيات عملية السالم "إسرائيل"
  ."؟األمن كنتم عاجزين فلماذا ال نذهب لمجلس إذالهم 

  2/12/2009القدس العربي، 
  

  القيادة الفلسطينية ستتخذ خطوات جديدة في مساعيها إلنهاء االحتالل: عريقات .3
 عريقات  صائب. رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د أكد: وليد عوض-رام اهللا 

وروبية لحشد الدعم الدولي للموقف أعباس يعتزم القيام بجولتين عربية والرئيس محمود الثالثاء بان 
من الدولي لترسيم حدود الدولة الفلسطينية في ظل فشل الجهود الفلسطيني الداعي للتوجه لمجلس األ

 بإقامةملية السالم القاضية سرائيلية المستندة إلى مرجعيات ع اإل-الستئناف المفاوضات الفلسطينية 
 الفلسطينية لإلذاعة عريقات في حديث  وأشار.1967 المحتلة عام األراضيالدولة الفلسطينية على 

 ومنها اإلسرائيلي االحتالل إلنهاءن القيادة الفلسطينية ستتخذ خطوات جديدة في مساعيها أ إلىالرسمية 
  .اإلسرائيليشعب الفلسطيني من ممارسات االحتالل التوجه لمحكمة العدل الدولية في جنيف لحماية ال

 الالتينية على تعهد بمساندة المطلب أمريكا عريقات بان عباس حصل خالل زيارته لدول وأوضح
  . الدولي لترسيم حدود الدولة الفلسطينيةاألمنالفلسطيني بالتوجه لمجلس 

  2/12/2009القدس العربي، 
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  لم يعد له أي معنى" إسرائيل" الحديث عن التسوية مع  أن يلتقي الشيخ رائد صالح ويؤكدقريع .4
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع، أمس، إن الحديث  : صفا- أم الفحم

 لم يعد له أي معنى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العودة إلى المفاوضات "إسرائيل"عن التسوية مع 
  .ينيين الذين يسعون إلى إنهاء االحتالل أصالًليست طموحاً للفلسط

جاء ذلك خالل زيارة قام بها القيادي في حركة فتح على رأس وفد فلسطيني إلى مدينة أم الفحم في شمال 
  . الشيخ رائد صالح48فلسطين المحتلة التقى خاللها رئيس الحركة اإلسالمية في أراضي 

بنيامين نتنياهو لتجميد االستيطان لمدة عشرة شهور في وأوضح أن مشروع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
  .الضفة الغربية وحدها خطير جداً، حيث تختفي قضية السيادة على القدس بين ثناياه

وأكد قريع على أن قضية القدس المحتلة تمر في هذه األثناء بمنعطف سياسي خطير للغاية نتيجة 
 باراك الهادفة إيهودير شاؤول موفاز ووزير الجيش  والوزيزلمخططات الرئيس اإلسرائيلي شمعون بير

  .إلى االنفراد بالقدس واستثنائها من المفاوضات
ودعا جميع األحزاب والحركات الفلسطينية إلى تنسيق الجهود فيما بينها بما يتعلق بقضية القدس 

  .واألقصى بغية مواجهة مخططات االحتالل لتقسيم القدس وهدم المسجد األقصى المبارك
وأشاد خالل زيارته بجهود الحركة اإلسالمية وما تبذله من أجل حماية القدس واألقصى، مؤكداً على 

الذي لم يعد مجرد شعار وإنما أصبح واقعاً " األقصى في خطر"أهمية مشاريعها وعلى رأسها مهرجان 
  .حقيقياً يمر به المسجد األسير، على حد تعبيره

دس المحتلة وحمايتها بإشراف جهات إسالمية ومسيحية فوق واقترح إنشاء صندوق خاص لدعم الق
  .الشبهات وتهتم بقضية القدس والمسجد األقصى وتعمل على حمايتهما من التهويد

من ناحيته، أكد الشيخ صالح على أن وحدة الصف الفلسطيني أصبحت واجبة في هذه المرحلة العصيبة 
سنعمل على عقد اجتماع : "وقال صالح .ل تنفيذ مخططاتهالتي تمر بها مدينة القدس، فيما يواصل االحتال

فلسطيني إسالمي وعربي كبير سننطلق من خالله بمبادرات لحماية القدس ونصرة المسجد األقصى 
المبارك، وذلك للتأكيد على أن القدس واألقصى هي محل إجماع فلسطيني عربي عالمي وأنها فوق جميع 

 ".الخالفات الداخلية
  2/12/2009، صحيفة فلسطين

  
   واغتيال شخصيات بارزة48فلسطيني  تنظيم سري إلرهاب انرعيينتنياهو وليبرمان : أبو شريف .5

نتنياهو وليبرمان برعاية "اتهم القيادي الفلسطيني بسام أبو شريف كل من :  نادية سعد الدين–عمان 
حتالل اإلسرائيلي، وحماية تنظيم إرهابي سري يضم مستوطنين متطرفين منخرطين في صفوف جيش اال

 وفي مدينة القدس ومحيط المستوطنات في 1948لتنفيذ خططا إلرهاب العرب في األرض المحتلة العام 
إحدى مجموعات هذا التنظيم التي تتقن اللغة العربية مكلفة "وقال في تصريح أمس إن  ".الضفة الغربية

زراء سالم فياض والمسؤول عن ملف باغتيال عدد من الفلسطينيين البارزين وفي مقدمتهم رئيس الو
  ".القادر القدس في حركة فتح القيادي حاتم عبد

، "نتنياهو بالكاذب والمضلل للرأي العام داخل إسرائيل وفي الحركة اليهودية العالمية"ووصف أبو شريف 
لزيادة المستوطنات التي تبنى في القدس والضفة الغربية تسلم لمهاجرين جدد وليس بسبب ا"معتبراً أن 

  %".1السكانية الطبيعية، والتي ال تتجاوز نسبتها عن 
قادة الدول العربية، بخاصة الغنية منها، إلى استخدام المقدرات والطاقات لوضع اإلدارة األميركية "ودعا 

والدول األوروبية أمام ضرورة تطبيق قرارات األمم المتحدة المتصلة بالقضية الفلسطينية في العام 
الدول الغربية التي تعتمد على الدول العربية في نفطها والخروج من أزمتها "ار إلى أن وأش ".2010

المالية تزود إسرائيل بباليين الدوالرات لبناء المزيد من المستوطنات وتهويد القدس، حيث أن أكثر من 
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 على  صرفتها حكومة االحتالل لبناء مستوطنات غير شرعية2009نصف المعونات األميركية للعام 
  ".األرض الفلسطينية، بخاصة في القدس وأراضي األغوار الفلسطينية

الواليات المتحدة تدعم بطريق غير مباشر مصادرة األرض الفلسطينية وبناء مستعمرات "وتابع قائالً إن 
 وبيوتهم، مما يستدعي أراضيهمعليها ودعم مخطط نتنياهو لتهويد القدس وترحيل الفلسطينيين بالقوة من 

  ".قفا عربياً واضحاً ووحدة وطنية فلسطينيةمو
  2/12/2009الغد، األردن، 

  
  يدفع إلى تسريع فتح معركة القدس" إسرائيل"ما تقوم به : مصادر فلسطينية .6

حذرت مصادر فلسطينية شبه رسمية، من مخاطر سياسة التهويد التي  : منتصر حمدان-رام اهللا 
تيالء المستوطنين على منازل المقدسيين تحت حماية جيش يمارسها االحتالل في القدس بما في ذلك اس

ورأت المصادر في حديث .  تسريع فتح معركة القدسإلىيدفع " إسرائيل"االحتالل، معتبرة أن ما تقوم به 
 مزيد من التدهور وتوريط العملية السياسية في مأزق إلى، أن حكومة االحتالل تدفع األمور "الخليج"ـل

  .شطبها بال عودة إلىجديد قد تؤدي 
  2/12/2009الخليج، 

  
   ويعلن تضامنه مع منى منصورهنية يطالب بوقف ممارسات أجهزة أمن السلطة ضد نواب الضفة .7

 طالب إسماعيل هنية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة، بوقف ممارسات األجهزة :غزة
الذين يتعرضون بشكل مستمر النتهاكات "نواب األمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة ضد ال
  ".تتعارض مع الحصانة البرلمانية والقيم واألصول الوطنية

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه هنية مع النائب في المجلس التشريعي منى منصور التي تعرضت 
  .مؤخراً للمضايقات من قبل األجهزة ألمنية في الضفة

 مع منصور واستنكارها لالعتداء عليها، وأشاد بمواقفها ومواقف النواب وأكد هنية على تضامن حكومته
  .في الضفة الغربية

  1/12/2009 قدس برس،
  

 الضفةبولية عن حياة نواب حماس ؤيحمل عباس المسومنصور النائبة االعتداء على يندد ببحر  .8
جهزة األمنية في الضفة  أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، باعتداء األ.ندد د :غزة

) المنتهية واليته(الغربية على النائب عن محافظة نابلس، منى منصور، وأفراد أسرتها، محمالً الرئيس 
 . محمود عباس، مسئولية سالمة نواب حركة حماس وذويهم بالضفة

األمنية بحر أن هذه اإلجراءات تأتي في ظل قرار استراتيجي من قبل القائمين على األجهزة . وأكد د
" فلسطين" ، وأضاف في بيان له تلقت "التنغيص على النواب ومالحقتهم وإرهابهم " بالضفة من أجل 

إن اعتداء األجهزة األمنية على النائب منصور وأفراد أسرتها، وتوجيه كافة أشكال السباب : "نسخة عنه
ة، ويجسد حال البيئة األمنية الرديئة الهابط والشتائم القذرة بحقهم، يشكل إرهاباً سلطوياً بكل معنى الكلم

التي تحكم الضفة حالياً، والتي تستباح فيها الحريات، وتستهدف فيها المقاومة وأهلها وبناها التحتية، 
 ".وتغتال فيها كل قيم الوطنية وحب الوطن والقضية 

 1/12/2009صحيفة فلسطين، 
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  واب بالضفةعلى الن" أمن السلطة"الرمحي يستهجن مسلسل اعتداءات  .9
تواصل مسلسل " بشدة"محمود الرمحي و. استهجن أمين سر المجلس التشريعي د :الضفة الغربية

االعتداءات الذي تمارسه األجهزة األمنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة بحق النواب، والتي كان 
 جهاز األمن الوقائي الذي إن ضابط:"وقال  .آخرها اقتحام منزل النائب منى منصور، والعبث بمحتوياته

  ".  أطلق النار على النائب حامد البيتاوي مؤخراً، هو نفسه الذي قاد القوة التي اقتحمت منزل منصور
اشتباك كان قد وقع "وكشف الرمحي في تصريحات صحفية، أن االعتداء على منزل منصور جاء بعد 

الوطني وقوات من األمن الوقائي، وأسفرت في محيط المنزل بجوار مستشفى رفيديا بين قوات من األمن 
  ".عن إصابات واستمرت لفترة طويلة من إطالق النار ثم بعد ذلك كانت المداهمات

أنا شخصياً تواصلت مع بعض اإلخوة من نواب حركة فتح، وكان االدعاء، أن الوقائي صادر : "وأضاف
، مشيراً إلى أن االشتباك والذي "تالهاتف المحمول لمنصور، خشية أن تكون قد صورت تلك االشتباكا

 وبالتالي فالمنطقة مظلمة، والتصوير غير ممكن في ذلك الوقت"وقع عند الساعة الثامنة مساء."  
 دويك. د إن : عزيز دويك، وقال.وتطرق إلى المضايقات التي يتعرض لها رئيس المجلس التشريعي د

 كثير من الناس الذين ، يدخل بيته إالّ الصحفيونهو اآلن في مدينة الخليل أشبه ما يكون محاصراً ال"
 دويك يكون .يترددون بيته يتعرضون إلى للمساءلة والمالحقة أما نحن كنواب، لنا اجتماعات دورية ود

  ".موجوداً فيها وندلي بآرائنا في كثير من األحيان
 التي فازت بها حركة حماس 2006وحركة فتح بإتباع منهج لتغيير نتائج انتخابات " رام اهللا"واتهم سلطة 
طبعاً كنا نظن بداية بعد االنتخابات أن مثل هذه االعتداءات كانت تنسبها السلطة إلى : "باألغلبية وقال

االنفالت األمني في حينه، ولكن لألسف اآلن نشهد لهذه االعتداءات منهجاً موجوداً لدى السلطة ولدى 
ولكن فيما لو تم تمهيد "خابات المقبلة في مثل هذه األجواء،  أنه ال يمكن إجراء االنتالرمحيوأكد  ".فتح

  ".األجواء إلجراء االنتخابات أعتقد أنه لن يكون لدينا الخشية مطلقاً في دخول االنتخابات
  2/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
   ألف دوالر ألسرى سجن نفحة تشمل الفتحاويين15هنية يصرف  .10

لفلسطيني إسماعيل هنية، أمس، أن حكومته ستصرف مبلغ أكد رئيس الوزراء ا :حسني مهنا - غزة
لألسرى الفلسطينيين في سجن نفحة اإلسرائيلي خاصة في )  دوالرألف 15 من أكثر(ل كستين ألف شي

  .أقسام أسرى حركة فتح
وأشار هنية في تصريح صحفي، إلى أنه أصدر تعليماته لجهات االختصاص في الحكومة بصرف المبلغ، 

  .الضائقة المالية التي يمر بها األسرى، وبمناسبة عيد األضحى المباركوذلك في ضوء 
  2/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
   ناشط من فتح في انفجار داخلي في سيارة كان يستقلها قرب منزل هنيةمقتل: غزة .11

 آخران اثنان وأصيب التابعة لحركة فتح، األقصىاستشهد ناشط ينتمي لكتائب  : اشرف الهور-غزة 
 إنوقالت مصادر محلية  .، في انفجار غامض وقع داخل عربة كان يستقلها النشطاء ليل االثنينبجراح

 هنية إسماعيلالناشط يدعى محمد كلوب، استشهد على الفور، في انفجار المركبة الذي وقع قرب منزل 
  .رئيس الحكومة المقالة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

  . والطوارئ بوزارة الصحة حالة المصابين بالمتوسطةاإلسعافووصف الطبيب معاوية حسنين مدير 
 العربة التي كان يستقلها النشطاء كانت تسير في شارع البحر عند وقوع االنفجار، إنوقالت المصادر 

  . فوق سماء القطاعاإلسرائيلية االنفجار وقع خالل تحليق مكثف للطائرات أنوذكرت 
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المقالة عن فتح تحقيق في حادث انفجار السيارة، وطالبت وسائل  وزارة الداخلية في الحكومة وأعلنت
 حين االنتهاء من التحقيق إلى معلومات عن الحادث واالنتظار أي في نشر "توخي الدقة" بـاإلعالم

  .والتعامل مع النتائج الدقيقة
ي السيارة  نشوب حريق فإلى تشير األولية المعلومات أن الغصين المتحدث باسم الوزارة إيهابوذكر 

ن أ  وأوضح. بجراحاآلخر وإصابة عن انفجار مواد متفجرة كانت بداخلها ومقتل احد ركابها أسفرمما 
 هنية في ذلك إسماعيلالتحقيقات جارية لمعرفة سبب توقف السيارة في تلك المنطقة القريبة من منزل 

  .لوقائي السابق في غزة ااألمن الناشط الذي لقي حتفه كان يعمل في جهاز أن إلىالوقت، الفتا 
 في الحكومة المقالة باعتقال مسؤولها ويدعى محمد األمن أجهزة األقصىفي سياق آخر اتهمت كتائب 

 جهة غير إلى اعتقلوا فجرا عبيد، واقتادوه األمن أجهزة مسلحين يتبعون إنوقالت في بيان لها  .عبيد
  .ياته، حيث قالت انه مطلوب لقوات االحتاللمعلومة، محملة الحكومة المقالة المسؤولية الكاملة عن ح

  2/12/2009القدس العربي، 
  

 االحتالل ال يتعامل بجدية مع القرارات الدولية: وزرة األسرى .12
ون األسرى والمحررين في غزة، المجتمع الدولي ومؤسسات اإلنسانية والسياسية، ؤ دعت وزارة ش:غزة

لياته القانونية واألخالقية والتضامن مع األسرى وعلى وجه الخصوص األمم المتحدة إلى تحمل مسؤو
الفلسطينيين في سجون االحتالل، وفضح االنتهاكات التي يعانون منها ألنها تخالف أبسط قواعد حقوق 

  .اإلنسان وتستفز أكثر الناس جهالً في القانون الدولي
فلسطيني بان االحتالل يتعامل وقالت الوزارة في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب ال

مع قرارات المجتمع الدولي كحبر على ورق، وال يلتزم بتطبيق أياً منها، وصمت العالم على هذا 
االنتهاك للمواثيق واالتفاقيات هو من يشجع االحتالل على االستمرار في هذا النهج، والتعامل مع نفسه 

  . الدول األخرىكدولة فوق القانون ، ال يجرى عليها ما يجرى على 
 مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة، إلى أن األسرى الفلسطينيين الذين يعدون  وأشار رياض األشقر

يحتاجون بالفعل إلى من يتضامن معهم، سواء محلياً أو عربياً أو دولياً من اجل أن يسمع العالم  باآلالف
 المجرم الذي ال يحترم إنسانية البشر، وال يوفر كله بمعاناتهم، ومن اجل أن يعلم العالم حقيقة هذا المحتل

ابسط الحقوق لألسير الفلسطيني وعلى رأسها العالج للمرضى منهم ، دليالً على استهتاره بكل القيم 
  . اإلنسانية ومبادئ حقوق اإلنسان

  1/12/2009قدس برس، 
  

   الحالي شخصية أحدثت تغييراً في العالم العاممائةتصنف فياض بين أمريكية مجلة  .13
األميركية في تقريرها السنوي رئيس الوزراء ) السياسة الخارجية ("فورين بوليسي" صنفت مجلة :رام اهللا

 جانب الرئيس إلى تغييراً مهماً العام الحالي، أحدثت سالم فياض بين مئة شخصية عالمية .الفلسطيني د
  .مان وفريد زكريا والرئيس السابق بيل كلنتون والكاتبين توماس فريدأوباماباراك 

 القدرة على الحكم في شكل فاعل في ظل الصراع، إضافة إلى إظهاره" إلىوعزت المجلة اختيار فياض 
تحقيقه نمواً اقتصادياً، وإصالحه مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومحاربة الفساد، وبناء النظام المالي 

 متضمناً نتائج أمسا الذي صدر وقالت في عدده. "للسلطة الوطنية والتعميم الشهري لموازنتها
اختيار فياض جاء بفعل السياسات التي انتهجها ": استطالعها السنوي في شأن الشخصيات المؤثرة عالمياً

   نصف مليون شخص شاركوا في االستطالع، أنوأوضحت . "على الصعيدين السياسي واالقتصادي
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لة الفلسطينية المستقلة خالل عامين، بغض إن فياض يعمل حالياً على إرساء أسس الدو"وختمت بالقول 
 ."النظر عن مدى التقدم الذي سيتم تحقيقه في محادثات السالم

  2/12/2009الحياة، 
  

  " بالونات اختبار " األسرىكل المعلومات عن صفقة تبادل: البردويل .14
 صالح البردويل على أن كل المعلومـات التـي رشـحت عـن            . أكد القيادي في حركة حماس د      :غزة

ال أكثـر   " حمـاس "لمعرفة موقف   ) إسرائيل(تطلقها  " بالونات اختبار "مفاوضات صفقة التبادل هي مجرد      
البردويل في تصريحات صحفية، أن موضوع األسرى مغلـق بيـد جهـات     . وأوضح النائب د   .وال أقل 

 يملـك   يملك معلومات عن الصفقة أو    " حماس"، وأنه ال أحد من الناطقين باسم        "حماس" محددة في حركة  
  .اإلذن بالحديث عن أي من تفاصيلها

  2/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

   حول صفقة شاليطعرضها الوسيط األلماني على حماس" عناصر جديدة"": الحياة" .15
ان العرض الذي " الحياة"أكدت مصادر فلسطينية لـ:  محمد يونس– إبراهيم حميدي، رام اهللا -دمشق 

 لمبادلة الجندي االسرائيلي االسير غلعاد شاليت بأسرى فلسطينيين، حمله الوسيط االلماني ارنست اروالو
قياساً الى ما كان مقدماً قبل توقف المفاوضات غير المباشرة قبل خمسة أشهر، " عناصر جديدة"يتضمن 

غير موافقة على أي عنصر من عناصر االتفاق، الى حين "مشيرة الى ان موقف قيادة الحركة هو أنها 
  ".جميع بنودهاالتفاق على 

في قطاع غزة لالستماع الى موقف الحركة من " حماس"ومن المقرر ان يلتقي الوسيط االلماني وفداً من 
وكان اروالو نقل ". حماس"عرضه، في ضوء المشاورات التي أجريت بين جميع مستويات القيادة في 

م قام عدد من قيادات يتضمن عناصر جديدة في صفقة األسرى، ث" عرضاً جديداً"االسبوع الماضي 
المفاوض الذي ضم عضوي المكتب " الحمساوي"في غزة برئاسة محمود الزهار بعقد لقاء للوفد " حماس"

السياسي عزت الرشق ونزار عوض اهللا اللذين جاءا من دمشق، قبل ان ينتقل الزهار وعوض اهللا 
وأشارت . عل على الموقفوالرشق الى العاصمة السورية الطالع المكتب السياسي برئاسة خالد مش

المصادر الى ان اتصاالً مباشراً حصل بين مشعل ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر 
  .آل ثاني في االيام االخيرة تناول هذا االمر

تضمنها العرض الجديد تتعلق بخفض عدد الذين تريد " عناصر جديدة"والحظت المصادر الفلسطينية ان 
دهم الى خارج الضفة الغربية وقطاع غزة، وقبول اطالق عدد من اسرى مدينة القدس، اسرائيل ابعا

وفق القائمة التي رفعتها الحركة وضمت " حماس"والموافقة على اطالق عدد من القيادات الميدانية لـ 
 اضافة مروان البرغوثي،" فتح"احمد سعدات والمسؤول في " الجبهة الشعبية"ايضاً اسماء االمين العام لـ 

وبحسب . مثل عبداهللا البرغوثي وابراهيم حامد وحسن سالمة وآخرين" حماس"الى القياديين البارزين في 
المعلومات، فإن المفاوضات الجارية تتناول االتفاق على عدد الذين سيفرج عنهم لدى تسلم اسرائيل 

 اسيراً بعد شهرين من انجاز 550 اسيراً فلسطينياً، على ان تطلق اسرائيل 450شاليت البالغ عددهم نحو 
ومن المتوقع ان تتناول المرحلة الثانية من المفاوضات آلية اطالق الدفعة االولى، بحيث يطلق . الصفقة

وتتضمن الصفقة اطالق نحو .  منهم لدى تسليم شاليت الى مصر، ومئة لدى تسليمه الى اسرائيل350
  .د اسير من المحكومين بعدة احكام بالسجن المؤب300

وفي األراضي الفلسطينية، قالت مصادر وثيقة الصلة بالمفاوضات الجارية لتبادل األسرى عبر الوسيط 
األلماني، ان الجانب اإلسرائيلي الذي يرفض اطالق مروان البرغوثي، اظهر استعداداً لمناقشة فكرة 
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 في حال اصرار وأوضحت ان المفاوضات لم تنته بعد في شأن البرغوثي، لكن. ابعاده الى الخارج
  .اسرائيل على ذلك، فإن األمر سيكون منوطاً به

ابلغت القاهرة قرار المكتب السياسي في " حماس"ان " الحياة"الى ذلك، قالت مصادر فلسطينية اخرى لـ 
الحركة ربط توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بموافقة مصر على تعديل الورقة المصرية عبر العودة 

تفاق عليه خالل المفاوضات في االشهر السابقة، وان تتم عملية التوقيع بمشاركة قيادات الى ما جرى اال
وأشارت الى ان قرار المكتب السياسي هذا جاء بعد عدم موافقة القاهرة على . جميع الفصائل الفلسطينية
. قيع عليهابإجراء اتصاالت غير علنية لتعديل الورقة المصرية قبل التو" حماس"اقتراح غير رسمي من 

وزادت ان قرار المكتب السياسي للحركة جاء بعد سلسلة من المشاورات التي أجريت داخل القيادات في 
  .الضفة وغزة والسجون االسرائيلية والخارج

  2/12/2009الحياة، 
  

 ال نسعى لالنفصال أو عزل القطاع نريد اتفاقا ينهي جميع الخالفات الفلسطينية: أبو مرزوق .16
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق لـ : يمن جريسالقاهرة ـ أ

أن الحركة ليست لديها أية خطط أو توجهات لتأسيس نظام سياسي كامل في قطاع غزة، نافيا » عكاظ«
س سعي الحركة إلى االنفصال أو االستقالل في القطاع بعيدا عن األراضي الفلسطينية، الفتا إلى أن حما

تعمل للحفاظ على الوحدة السياسية والجغرافية ليس فقط بين قطاع غزة والضفة الغربية ولكن بين جميع 
 .األراضي الفلسطينية

وشدد أبو مرزوق على أن حماس ملتزمة بكل التوافقات التي جاءت في جلسات الحوار الفلسطيني، وأنها 
حوار مع ما جاء في الورقة المصرية، وأنها ال تطلب إال مطابقة ما جرى التوافق عليه في جلسات ال

ترحب بإضافة أية بنود أخرى لحركة فتح في حال جرى التوافق عليها في جلسات الحوار، الفتا إلى حق 
 .مصر الكامل في رفض إضافة أية بنود جديدة لم تجر دراستها في جلسات الحوار

 ثم االحتجاج أو تقديم المالحظات بعد وأوضح أن حماس ترفض فكرة التوقيع على الورقة المصرية ومن
نحن نريد اتفاقا ينهي جميع الخالفات في الساحة الفلسطينية بدال من : ذلك كما فعلت حركة فتح، وأضاف

التوقيع ثم ندخل في مشكالت التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن أي اتفاق سياسي، لكي يعيش 
قة، ال بد من االتفاق والتراضي على كل شيء قبل التوقيع وينجح وال يحدث له ما حدث التفاقيات ساب

 .على ورقة المصالحة
وحول اللقاء األخير مع الوزير عمر سليمان أفاد أبو مرزوق، أنه لم يناقش خيار التوقيع على الورقة 

رقة اتفقنا مع الوزير عمر سليمان على أن تجتمع الفصائل كلها للنظر في الو: المصرية أو األزمة، وقال
المصرية، وبعد التوافق عليها يكون التوقيع عليها بشكل جماعي، ومن ثم يكون االحتفال بالمصالحة في 

 .حضور الدول العربية
وأكد أن تقرير المحقق الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون، حول جرائم االحتالل في عدوان غزة، برأ 

 عن استعداد حماس لتلقي أية شكاوى من حماس من جميع التهم التي تحدثت عنها إسرائيل، كاشفا
 .رةمواطني غزة حول األحداث التي جرت في القطاع أثناء الحرب اإلسرائيلية األخي

  2/12/2009عكاظ، 
  

  سيبحث تمديد فترة والية عباس وحل التشريعي  لمنظمة التحريرالمجلس المركزي  :فتح .17
ار الرئيس الفلسطيني محمود عباس فى الـسلطة        أكدت حركة فتح مساء الثالثاء ان قضية استمر       : رام اهللا 

سيكون من أهم القضايا التى سيناقشها اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية والذى سيعقد              
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ديسمبر الجارى لبحث قضية الفراغ الدستورى الذى سـيخلفة         / كانون األول  15اجتماعا عاجال فى يوم     
  . يناير المقبل24التشريعية فى موعدها المحدد عدم إجراء االنتخابات الرئاسية و

وقال فهمي الزعارير في تصريحات صحفية إن من الحلول التى سيتم طرحها فى االجتماع هـو اتخـاذ                  
المجلس قرار بمد فتره رئاسة أبو مازن لحين إجراء االنتخابات الرئاسية مع األخذ فى األعتبار رفـضه                 

أنه هناك توجها فعليا من قبل جميع فصائل منظمة التحرير الستمرار           للترشح لفتره رئاسية جديدة، مشيرا      
  .أبو مازن فى الرئاسة خاصة وأنه لم يقدم استقالته

وأشار إلى أن االجتماع سيبحث قضية حل المجلس التشريعى ونقل صالحياته الى المجلـس المركـزى،          
 يناير القـادم، وأن     / كانون الثاني  24 المجلس التشريعى المنتخب ستنتهى تلقائيا فى        صالحيةموضحا أن   

اتخاذ المركزى قرار بمد واليه محمود عباس سيمكنه من إصـدار التـشريعات نيابـة عـن المجلـس                   
  .التشريعى

  1/12/2009وكالة سما، 
  

   مع االحتاللالدبلوماسيإعالن الدولة الفلسطينية جزء من االشتباك : قدورة فارس .18
أن التهديد " قدس برس"قدورة فارس في تصريحات خاصة لـ أكد القيادي في حركة فتح : رام اهللا

التفكير في موضوع الذهاب " الفلسطيني بإعالن الدولة من جانب واحد ليس وليد اللحظة، وقال إن
بمشروع إعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد ليس وليد اللحظة وإنما هو موضوع قديم، وطالما أن 

دية الجانب، فإن هناك من اجتهد وطرح فكرة الذهاب بخطوات فلسطينية إسرائيل لجأت إلى سياسات أحا
أحادية الجانب مستندين إلى الدعم الفلسطيني والعربي والدولي، وأعتقد أن اإلعالن عن دولة كخطة لن 
يفيد وإنما اإلعالن عن الدولة في سياق خطة متكاملة سيكون أمرا مفيدا، ال سيما إذا أخذنا بعين االعتبار 

  ".لنقاش الذي أثارته هذه الفكرة في عدد من المؤسسات الدولية مثل االتحاد األوروبيا
حل السلطة يجب أن ال : "ورفض فارس الدعوة لحل السلطة كرد فعل على فشل المسار السياسي، وقال

يكون إجراء فلسطينيا، بل السلطة يجب أن تكون جزءا من المقاومة، فالسلطة ال تشكل عقبة أمام أي 
مع االحتالل في  ، ولذلك أنا ضد حل السلطة الفلسطينية ومع البحث عن سياسات جديدة لالشتباك..أحد،

كل المجاالت والمقاومة على رأس ذلك، فعندما ال تكون مفاوضات فإن الخيار المتبقي هو المقاومة، 
قاومة وفي المؤسسات وأعني بالمقاومة معناها الشامل، فاالشتباك مع االحتالل في المؤسسات الدولية م

  ".الحقوقية مقاومة، وهكذا
على صعيد آخر أعرب فارس عن أمله في أن تكون خطوة توقيع صفقة األسرى في حال تمت عنصرا 

  . المصالحةإلتماممساعدا 
 1/12/2009قدس برس، 

  
  الجهاد ترحب بوثيقة حزب اهللا التي دعت إلى إعطاء الالجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية .19

والمقاومة اإلسالمية " حزب اهللا"في لبنان أبو عماد الرفاعي في بيان امس " الجهاد االسالمي" ممثل هنأ
كما هنأ الحزب وقيادته السياسية ". بنجاح مؤتمره العام وإعادة انتخاب السيد حسن نصر اهللا أميناً عاماً

 الصراع مع المشروع التي أكدت مركزية القضية الفلسطينية في"على إنجاز الوثيقة السياسية 
مواقف الحزب ومقاومته الثابتة حول "، مشيداً بـ"االستعماري الغربي الذي تقوده الواليات المتحدة

القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المسلحة، ورفض نهج التسوية وكل 
 ". ملحقاته

الفلسطينية من ضرورة فتح باب الحوار، والتمسك لجهة العالقات اللبنانية "وأكد على ما ورد في الوثيقة 
بحق العودة ورفض التوطين، ومنح الفلسطينيين المقيمين في لبنان حقوقهم المدنية كاملة غير منقوصة، 
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ونؤكد باألخص على ضرورة تمكين الفلسطينيين في لبنان من اختيار مرجعية تمثلهم وتدافع عن 
 ". حقوقهم

 2/12/2009السفير، 
  

   أقر مشروعاً لتقسيم القدسأذا تهدد باستبعاد االتحاد األوروبي من المفاوضات "يلإسرائ" .20
في العملية » أي دور مهم«هددت إسرائيل االتحاد األوروبي باستثنائه من لعب :  أسعد تلحمي-الناصرة 

في السلمية في الشرق األوسط في حال أقر وزراء خارجية االتحاد في اجتماعهم األسبوع المقبل 
إعادة تقسيم القدس «بروكسيل، المشروع الذي بلورته السويد، الرئيسة الدورية لالتحاد الذي يدعو إلى 

  .»لتكون عاصمتين إلسرائيل ولفلسطين
أفادت في عنوانها الرئيس أمس بأن اجتماع وزراء الخارجية سيدعو أيضاً إلى » هآرتس«وكانت صحيفة 

بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية قابلة «سطينيين استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفل
. »للحياة وتتمتع بتواصل جغرافي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كعاصمة لها

وأضافت أنه بموجب مشروع القرار الذي تلقت نسخة عنه، فإن االتحاد األوروبي سيلمح إلى أنه قد 
  .  أحادي الجانب عن استقالل فلسطينيعترف في وقت الحق بإعالن

وفسرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية مشروع القرار بأنه تلميح أوروبي الى أن االتحاد سيعترف بإعالن 
وسارعت أوساط ديبلوماسية إسرائيلية إلى شن . الفلسطينيين في شكل أحادي الجانب إقامة دولة مستقلة

، كما جاء في الرسائل التي بعث بها »اوئة بشدة إلسرائيلالتي تتخذ مواقف من«هجوم على السويد 
األسبوع الماضي السفير اإلسرائيلي في االتحاد األوروبي ران كوريئيل إلى وزارة الخارجية وجه فيها 

  . »التي تجر االتحاد األوروبي إلى مسار تصادم مع إسرائيل«أصابع اتهام إلى السويد 
 تهديدها بأن الخطوة التي تقوم بها السويد –ن هذه األوساط قولها ونقلت وسائل اإلعالم العبرية ع

. »ستمس بقدرة االتحاد األوروبي على لعب دور ذي مغزى في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين«
ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية يوسي غال االتحاد إلى ممارسة ضغط على الفلسطينيين 

بعد الخطوات المهمة التي قامت بها الحكومة اإلسرائيلية إلتاحة استئناف «ة المفاوضات للعودة إلى طاول
  . »من شأن خطوات كالتي تقودها السويد أن تحقق نتيجة عكسية«وأضاف أن . »المفاوضات

ء بأن وتقوم الحملة اإلسرائيلية المضادة التي كُلِّف بها ممثلو السفارات اإلسرائيلية في أوروبا، على االدعا
ويحدد مسبقاً نتائج المفاوضات » أحادي الجانب وغير متوازن«مشروع القرار المزمع اتخاذه هو 

سيمنح الفلسطينيين شعوراً بأن ال حاجة للعودة للمفاوضات، «ويضيفون أن القرار . الخاصة بالحل الدائم
  . »وأنه يمكنهم تحصيل مكاسب ديبلوماسية أيضاً من دون مفاوضات مع إسرائيل

  2/12/2009الحياة، 
  

  "كيدار" وحدة سكنية في مستوطنة 25نتنياهو يلغي تجميد بناء  .21
 وحدة سـكنية    25ألغى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قراراً بتجميد بناء          : وكاالت -رام اهللا   

  .في الضفة الغربية" كيدار"جديدة في مستوطنة 
اتصلوا بمدير مكتب نتنيـاهو نتـان       " كيدار"مستوطنة  امس أن مستوطنين من     " هآرتس"وذكرت صحيفة   

التابعة للجيش اإلسرائيلي   " اإلدارة المدنية "إيشل، وأبلغوه بأن مراقبي أعمال بناء في المستوطنات من قبل           
  . وحدة سكنية جديدة في المستوطنة25سلموهم بالغات بوقف أعمال بناء 

 وحدة سكنية تمت المصادقة على بنائها في        490ن  وادعى المستوطنون أن هذه الوحدات السكنية هي ضم       
مستوطنات الضفة الغربية مؤخرا وأن قرار تعليق البدء بأعمال بناء جديـدة، الـذي اتخذتـه الحكومـة           

  .اإلسرائيلية األسبوع الماضي، ال يسري عليها
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بمواصلة أعمال  واتصل نتنياهو بوزير الدفاع ايهود باراك وأطلعه على ادعاء المستوطنين وتقرر السماح             
  . وحدة سكنية25بناء الـ

  2/12/2009المستقبل، 
  

  صدامات بين مستوطنين ومراقبي وقف البناء في الضفة .22
 أعلنت مصادر عسكرية اسرائيلية ان صدامات وقعت امس بين سكان : أ ف ب-القدس المحتلة

ومة اإلشراف على وقف مستوطنات في الضفة الغربية وبين المراقبين االسرائيليين الذين كلفتهم الحك
  .أعمال البناء فيها

) الضفة(صدامات حصلت بين سكان مستوطنات في يهودا والسامرة «وقال مسؤول عسكري ان 
وذكرت . »ستستمر بالعمل على تطبيق قراراتها) االسرائيلية(لكن السلطات ... ومراقبي مواقع البناء

قرب الخليل، و » كريات اربع« مستوطنات إذاعة الجيش االسرائيلي انه تم التبليغ عن حوادث في
وصرح وزير الدفاع االسرائيلي ايهود . شمال الضفة» رفافا«و » شافي شمرون«و » كارني شمرون«

قرارات الحكومة يجب ان تطبق، ونريد في الوقت نفسه إطالق حوار مع «باراك إلذاعة الجيش بأن 
  .»)الضفة(في يهودا والسامرة ) اليهودية(سكان البلدات 

  2/12/2009الحياة، 
  

  لوال عملية أوسلو لكان الفلسطينيين من أتباع حماس والجهاد اإلسالمي :بيريز .23
 ى أكد رئيس الدولة العبرية شمعون بيريز مساء الثالثاء انه البديل لحل الدولتين مشيرا ال              :القدس المحتلة 

  .ي حماس والجهاد االسالميانه لوال عملية أوسلو لكان جميع الفلسطينيين اليوم من أتباع حركت
وقال بيريز خالل كلمه له في مؤتمر رجال الحقوق المنعقده فـي مدينـة ايـالت ان رئـيس الـوزراء                     
االسرائيلي يبذل جهوداً من أجل عملية السالم وقد اتخذ عدة قرارات شجاعة موضحا إن هذه القـرارات                 

  . يس الوزراء قد ظن بأنه سيفعلربما تقل عما كانَ يتوقع ولكنها تزيد بكثير عما كان رئ
  1/12/2009وكالة سما، 

  
  المحكمة العليا اإلسرائيلية ترفض نشر تفاصيل حول صفقة التبادل .24

رفضت المحكمة اإلسرائيلية العليا، أمس، التماساً يطالب بالكشف عن تفاصيل صفقة تبادل : أ ش أ
كمة دوريت بينيش، في سياق رفضها وأوضحت رئيسة المح. األسرى بين الدولة العبرية وحركة حماس

عن عائالت اإلسرائيليين الذين قتلوا في عمليات للمقاومة » الماجور«لاللتماس الذي تقدمت به منظمة 
الفلسطينية، أن قائمة السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطالق سراحهم في حال المصادقة على صفقة 

 . تفاق ساعة قبل تنفيذ اال48التبادل ستصدر في غضون 
تم إبالغنا خالل إحدى المباحثات السرية أنه ليس هناك صفقة تبادل متفق عليها حتى «وأضافت أنه 

، مشيرة إلى أنه تم »اآلن، وأن الصفقة التي تخضع حالياً للتفاوض معقدة، ولم يتم االتفاق عليها بعد
ال يتم التوصل إلى اتفاق في ما زالت هناك فجوات بين الجانبين وقد «اطالع المحكمة أيضاً على أنه 

 .  »النهاية
 2/12/2009السفير، 

  
  أشكنازي يحّمل نظام التعليم مسؤولية فساد جنوده .25

حمل رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي على نظام التعليم الذي ال يقدم  :حلمي موسى
وأشار إلى تعاظم ظاهرة . رللجيش مجندين يفقهون التاريخ ويجلب له أناسا يفضلون معاقرة الخمو
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التهرب من الخدمة العسكرية محذرا من أن استمرارها سيقود إلى وضع ال يغدو فيه سوى قلة تلتحق 
وجاءت هذه الحملة في خطاب ألقاه أمام مدراء المدارس اإلعدادية في القدس في ظل فضائح . بالجيش

 .كنازي نفسهحول سوء سلوك ضباط الجيش وبينهم أحد أفراد طاقم حماية أش
وهناك . ثلث الجنود وصلوا إلى القدس للمرة األولى في حياتهم أثناء خدمتهم في الجيش«وأضاف أن 

كما أن هناك جنوداً من الخارج ال يعرفون . جنود يظنون أننا احتللنا قلعة المسادا في حرب األيام الستة
  .»اللغة العبرية

لقد قررنا كهدف تحسين قيمة الخدمة «: عسكرية وقالوتحدث أشكنازي عن مشكلة التهرب من الخدمة ال
وألسباب موضوعية هناك تراجع في أعداد المجندين، وكذلك في أعداد . ومحاربة التهرب من أدائها

 . ألسباب دينية) توراتهم إيمانهم(وفي المقابل هناك إعفاء من الخدمة العسكرية في نطاق . المهاجرين
 2/12/2009السفير، 

  
  درس حظر رفع آذان الفجر في القدس المحتلةالكنيست ي .26

يدرس الكنيست مشروع قانون جديد يحظر رفع آذان الفجر في مساجد وجوامع مدينة : القدس المحتلة
وتقدم بمشروع القانون الجديد إلى الكنيست النائب . 1948القدس المحتلة والمدن الفلسطينية المحتلة عام 

 تلقى مئات الطلبات الخطية والشفهية التي تعبر عن انزعاج ماليين عن حزب كديما  أريه بيبي بزعم أنه
المسلمون : تقدمه بمشروع القانون بالقول" بيبي"وفسر . اليهود من رفع اآلذان في ساعات الفجر األولى

في القدس وفي غيرها من البلدات العربية، يطلقون اآلذان في ساعات الفجر األولى، ويزعجون بذلك 
ود  من غير المسلمين، وتابع إذا كان المؤمنون المسلمون مضطرين إلى سماع اآلذان، ينبغي ماليين اليه

وادعى بيبي في تسويغ اقتراح . عليهم أن يجدوا طريقة أخرى لرفع اآلذان من دون إزعاج اآلخرين
ئف دينية القانون أن هذه القضية باتت مشكلة عالمية في كل دولة يعيش فيها مسلمون إلى جانب أبناء طوا

أخرى وما جرى في سويسرا من حظر لبناء مآذن للمساجد دليل على أن البشرية بدأت تعالج هذه 
  .على حد زعمه. المشكلة

ولقي اقتراح بيبي تنديدا من أعضاء الكنيست العرب، وقال رئيس الحركة العربية للتغيير النائب أحمد 
الصهاينة ال يصلحون للعيش المشترك مع الطيبي إن هذا اقتراح عنصري يدل على أن الكثير من 

العرب، ولكن عليهم أن يعرفوا أننا هنا قبلهم، هم الذين جاءوا إلى بالدنا، فإذا كان صوت اآلذان يزعجهم 
  . فليرحلوا

وشدد الطيبي على أن العرب لن يلتزموا بقانون كهذا إذا تم سنه، ووجه حديثه إلى أعضاء الكنيست 
 . عتقلون إمام مسجد ألنه رفع اآلذانبالقول أريد أن أراكم ت

 2/12/2009الشرق، قطر، 
  

   ألف شخص300" أنفلونزا الخنازير"عدد المصابين بـ: الصحة اإلسرائيلية .27
أنفلونزا "العبرية في عددها الصادر اليوم األربعاء، الضوء على تفشي وباء " معاريف"سلطت صحيفة 

  .في إسرائيل" الخنازير
 آالف 8في إسرائيل، أوضحت الصحيفة العبرية، أن أكثر من " أنفلونزا الخنازير"ر وطبقاً لمعطيات انتشا

شخص أصيبوا بالمرض بشكل مؤكد، إال أن وزارة الصحة اإلسرائيلية تعتقد أن العدد الحقيقي للمصابين 
وتشير الصحيفة إلى أن من بين اإلرشادات البارزة للجمهور اإلسرائيلي  . ألف شخص300يفوق 
  .ب مع حملة التطعيم، ومالزمة البيت في حال اإلصابة بالوباءالتجاو

  2/12/2009وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
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  مستوطنون يستولون على منزل فلسطيني في القدس .28
احتل مستوطنون بمساندة قوة كبيرة من شرطة االحتالل االسـرائيلي أمـس            ): د ب ا  ( –القدس المحتلة   

وجاء االستيالء على المنـزل بعـدما قـضت         . خ جراح في القدس الشرقية    منزال فلسطينيا في حي الشي    
  .  بطرد العائلة الفلسطينيةوأمرت ان ملكية المنزل ترجع الى عائلة يهودية إسرائيليةمحكمة جزئية 

قرار المحكمة عنصري وقائم    "أن   حاتم عبد القادر وزير شئون القدس السابق في السلطة الفلسطينية            وقال
 قامت بحماية العائلة االسرائيلية لدى      اإلسرائيلية ان قوة كبيرة من الشرطة       ، وأضاف " مزورة على وثائق 

دخولها المنزل والقت القبض على الفلسطينيين الذين اشتبكوا مع العائلة االسرائيلية لمنعها من االسـتيالء               
  .على المنزل

2/12/2009الدستور،   
  

 2008 فلسطينياً حق اإلقامة في القدس خالل 4577حبت من السلطات اإلسرائيلية س": هآرتس" .29
، بأن ارتفاعاً )2/12(أفادت صحيفة هآرتس العبرية، في عددها الصادر اليوم األربعاء : القدس المحتلة

 .حاداً طرأ على عدد الفلسطينيين الذين تم سحب حق اإلقامة الدائمة منهم في مدينة القدس المحتلة
زارة الداخلية اإلسرائيلية زادت من وتيرة سحب حق اإلقامة من هؤالء وأضافت الصحيفة أن و

، وهذا العدد 2008 فرداً خالل عام 4577الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الفلسطينيين الذين سحبت هوياتهم 
 منذ  أكثر بواحد وعشرين مرة منذ أربعين عاماً، وتبلغ نسبة هذا العدد من مجموع الذين سحبت هوياتهم

  .8558 هو 1967 في المائةـ وكان عدد الذين سحبت هوياتهم منذ عام 35هو  1967
وأوضحت أن السبب في ارتفاع هذه النسبة، يعود إلى خطوة وزير الداخلية السابق مئير شتريت من 

ويعقوب غانوت مدير عام وزارة االستيطان، وهي خطوة تعتمد على التفتيش على السكان " كاديما"
) مارس( القانوني آلالف سكان القدس الشرقية من الفلسطينيين خالل شهري آذار والتحقق من الوضع

، حيث اكتشفت وزارة الداخلية بأن آالف الفلسطينيين المسجلين في القدس الشرقية 2008) إبريل(ونيسان 
لضفة ال يعيشون في المدينة، مما أدى إلى إلغاء هوياتهم اإلسرائيلية، وأن معظمهم ال يعيشون حتى في ا

  . سنة18 قاصراً أقل من سن 99الغربية، بل يعيشون في الخارج، ومنهم 
إن لسكان القدس البالغ : "الحقوقية قوله" هاموكد"ونقلت الصحيفة عن المحامي يوتام بن هلل، من منظمة 

  نسمة، الحق القانوني في اإلقامة مثلما هو الحال للمهاجرين إلى إسرائيل، غير أن هذا250000عددهم 
الحق ال يخولهم الحصول على الجنسية اإلسرائيلية، وهم قد عوملوا كمهاجرين وافدين إلى إسرائيل، بدال 
من أن ُيعاملوا كمواطنين أصليين، لقد حرموا من جنسياتهم بسهولة، وليس أمامهم سوى مغادرة إسرائيل 

  .العودة لزيارة أقاربهلسبع سنوات، مما يفقدهم حق اإلقامة، كما أن من يفقد إقامته ال يستطيع 
1/12/2009قدس برس،   

  
  48مقتل سائق أجرة من فلسطينيي  .30

، في عددها الصادر، أمس، أنه ُعثر على سائق سيارة أجرة، في "هآرتس"أفادت صحيفة : القدس المحتلة
ورجحت الصحيفة، أن يكون القتيل . الخمسينيات من عمره، مقتوالً في سيارته في منطقة شمال الجليل

، مشيرة إلى أن الشرطة اإلسرائيلية فرضت منع نشر أي 1948 فلسطينيي األراضي المحتلة سنة من
 .تفاصيل تتعلق بالتحقيق

1/12/2009صحيفة فلسطين،   
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   "خجولة"التحركات العربية والدولية إلنهاء الحصار : "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" .31
جهة الحصار المفروض على قطاع غزة بممارسـة ضـغط          طالبت اللجنة الشعبية لموا   ): د ب أ  ( –غزة  

حقيقي على إسرائيل إلنهاء الحصار بشكل كامل، واصفة التحركات العربية والدوليـة الـساعية لوقفـه                
  .بالخجولة

وقال رئيس اللجنة النائب جمال الخضري، في بيان له  أن هذا الضغط يحتاج لتفعيل توصيات التقـارير                  
 أكبر للرأي العام لمساندة القضية الفلسطينية ، مضيفا أن فعاليات دولية سـتنطلق              الحقوقية الدولية ولحشد  

وذكر الخضري أن مليون فلـسطيني فـي غـزة          . خالل الشهر القادم في أكثر من دولة لمناصرة غزة        
 والمؤسسات الدولية األخرى وأن هؤالء لن يعودوا        "ونروااأل"يعيشون على المساعدات المقدمة من وكالة       

  . اتهم الطبيعية إال إذا انتهى الحصار بشكل كامللحي
الوضع المائي في القطاع بالخطير جدا وأنه من أخطر مـا يتعـرض لـه القطـاع                 الخضري  ووصف  
 من مواطني غزة ثالثة أيام كل اسبوع        70%وتحدث الخضري باألرقام عن انقطاع المياه عن        . الساحلي

مشيرا إلى أن نسبة التلوث في مياه غزة وصلت إلى مرحلة            الباقين خمسة أيام ،      30%، بينما تنقطع عن     
  .خطيرة

2/12/2009الدستور،   
  

   غزة مصابون باضطرابات نفسية حادة أطفالأعداد كبيرة من  :"برنامج غزة للصحة النفسية" .32
  اكد الدكتور اياد السراج رئيس برنامج غزة للصحة النفسية  في مؤتمر صحفي عقده في رام اهللا                :رام اهللا 

مع نائبة رئيس االتحاد األوروبي السابقة لويزا مورغانتيني، ان أعداد كبيرة من األطفال في قطاع غـزة       
  .مصابون باضطرابات نفسية حادة نتيجة للعدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع 

 من أطفال غزة يعانون من مشكلة التبول الالإرادي بسبب اسـتحكام الخـوف              %30واضاف ان حوالي    
 واألحالم الليليـة المخيفـة وآالم       األظافررا الى مشاكل عصبية أخرى مثل البكاء واالنطواء وقضم          مشي

من أطفال غزة يعانون خلال نفسيا نتيجـة        %15وأضاف السراج أن     .جسيمة نتيجة للعدوان االسرائيلي     
  .للكبت والعنف المتراكم داخلهم ما أثر على مستقبلهم وابداعهم وتحصيلهم العلمي

1/12/2009لة سما، وكا  
  

  "صوت الحرية" يدين اعتداء شرطة رام اهللا على إذاعة "منتدى اإلعالميين الفلسطينيين" .33
أدان منتدى اإلعالميين الفلسطينيين بشدة ما وصفته اعتداء عناصر من الشرطة الفلسطينية على : رام اهللا

  .إذاعة صوت الحرية في رام اهللا واعتقال عدد من موظفيها
باالعتداء على مقر ) 23/11(قامت عناصر من الشرطة يوم الخميس "ان إلذاعة الحرية؛ فقد وبحسب بي

اإلذاعة وضرب الموظفين والموظفات واالعتداء على مديرها العام الصحفي مجدي العرابيد بالضرب 
لبت المبرح واعتقال عدد من العاملين، وقد جاء ذلك بعد دخول مفاجئ من قبل عناصر مدنية لإلذاعة طا
  ".بإغالقها فوراً واعتقال مديرها العام والعاملين دون تقديم أي ورقة تثبت أنهم يتبعون لجهة مسؤولة

1/12/2009قدس برس،   
  

  غزةاالحتالل يتوغل وسط قطاع  .34
توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية أمس، شرق مخيم البريج وسط قطاع            :)وكاالت (-مراسلون - غزة

 300 آليات ترافقها جرافتان توغلت بشكل مفاجئ لمـسافة          4إن  :"شهود عيان   وقال   .غزة بشكل محدود  
وتقـوم   ".متر انطالقا من بوابة المدرسة، وسط إطالق نار باتجاه منازل المواطنين دون وقوع إصابات             
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اآلليات المتوغلة بأعمال تجريف واسعة في أراضي المواطنين بالمنطقة، فيما اضطر المزارعون لتـرك              
  .خوفاً على حياتهممزارعهم 

2/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

  يحتجز مصلين بالخليلاالحتالل  .35
داهمت قوات من جيش االحتالل أمس، منطقة حرم الرامة شمال مدينة الخليل جنوب الـضفة            ): وكاالت(

 شهود العيان أن     وقال .الغربية واحتجزت المواطنين بعد خروجهم من مسجد الكوثر وأدائهم صالة الظهر          
  . االحتالل ومخابراته انسحبت من المكان دون أن يبلغ عن اعتقاالتقوات

وفي سياق متصل، داهمت قوات من جيش االحتالل مدينة دورا جنوب غرب الخليل بالـضفة الغربيـة                 
  .أمس، ونصبت حواجز عسكرية واحتجزت المواطنين الذاهبين إلى عملهم في ساعات الصباح
2/12/2009صحيفة فلسطين،   

  
   ُيحي الذكرى السنوية األولى لحرب غزة"مركز العودة: "ابريطاني .36

األول في بريطانيا، والذي سيتضمن عددا من األنشطة " أسبوع غزة"ينظم مركز العودة الفلسطيني 
والفعاليات إحياء للذكرى األولى للحرب العدوانية اإلسرائيلية على القطاع والتي شنت أواخر شهر كانون 

بالتعاون مع الحملة " أسبوع غزة"وينظم المركز هذا .  يوما23ًاستمرت  و2008ديسمبر / األول
 .األوروبية لرفع الحصار عن غزة في عموم القارة األوروبية

سيعقد في الفترة الممتدة " أسبوع غزة" نسخة منه، أن 48عربوأكد بيان صادر عن مركز العودة، وصل 
 .يصادف تاريخ انتهاء الهجوم على غزة، والذي 2010يناير /  كانون الثاني19 إلى 13بين 

سيفتتح بلقاء جماهيري كبير وعرض ألفالم توثيقية ومعارض للصور " أسبوع غزة"وأضاف البيان أن 
 كانون الثاني، وسيتم خالله إلقاء العديد من الكلمات بلغات 17في لندن يوم األحد " هايد بارك"في حديقة 

وسوف يتم نشر إعالنات عن الجرائم التي ارتكبت . لمنظمينعدة من قبل بعض النشطاء والصحافيين وا
 .في حرب غزة في عدد من الصحف البريطانية

2/12/2009، 48عرب  
 

  لمآذن خرق لمبادئ حرية المعتقداتلحظر سويسرا  :في فلسطين التجمع الوطني المسيحي .37
يجة االستفتاء الذي جرى في في األراضي الفلسطينية نت" التجمع الوطني المسيحي"اعتبر : القدس المحتلة

خرق لمبادئ حرية "سويسرا ونتج عنه موافقة غالبية السويسريين على منع بناء المآذن للمساجد بأنه 
  ".المعتقدات

الذي قارن هذا القرار بقرارات " التجمع الوطني المسيحي"وجاء ذلك على لسان ديمتري دلياني رئيس 
ها مثل منع ظهور الصلبان المضيئة على أسطح الكنائس المطلة االحتالل اإلسرائيلي المشابهة في مضمون

على مستوطنات يهودية في ضواحي القدس العربية المحتلة، ومنع االحتالل رفع اآلذان من المساجد في 
  .المناطق التي يستوطن بالقرب منها يهود متشددون

1/12/2009قدس برس،   
 

  ضى أثناء خروجهم من غزةتستنكر اعتقال المر" وزارة الصحة الفلسطينية" .38
استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية الممارسات اإلسرائيلية بحق الطواقم الطبية والمرضى على : رام اهللا

)  عاما20(حد سواء، والتي كان آخرها إقدام االحتالل على اعتقال المريض أحمد سمير مسلم عصفور 
لقدس، من جراء إصابته هو وعدد من على معبر بيت حانون خالل توجهه للعالج في مستشفيات ا
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، حيث عولج 2009) يناير( كانون ثاني 9األطفال خالل قصف صاروخي إسرائيلي على بلدة عبسان في 
  .في ذلك الوقت في مستشفيات مصر نظرا لخطورة وضعه الصحي

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عصفور حصل مؤخرا على تحويله إلى المستشفى الفرنسي في 
لقدس المحتلة الستكمال العالج، بعد أن تم التنسيق الكامل لذلك، وخالل عبوره حاجز بيت حانون برفقة ا

تم معاملتهم بطريقة سيئة وأجبروهم على خلع مالبسهم، ومصادرة ) 25/11(والده يوم األربعاء الماضي 
  .أوراقهم الثبوتية واألدوية الخاصة بالجريح ومن ثم اعتقاله

1/12/2009قدس برس،   
  

  الشهر الماضي"إسرائيل" طن من الخيار إلى 500األردن صّدر  .39
في شراء كميات كبيرة من الخيار من سوق العارضة أردنيون ينشط سماسرة وتجار : عصام مبيضين

 ".إسرائيل"للخضراوات والفواكه في األغوار الوسطى بغرض التصدير إلى 
 وقدر . أسعار الخيارعارتفا إلىان الصهيوني  الكيإلى أدى تصدير كميات كبيرة من الخيار وقد

 تصديرها من مختلف األسواق وعبر مختلف المعابر الحدودية إلى  كميات الخيار التي تمأخصائيون
 أطنان، والرقم مرشح 509من بداية الشهر الماضي وحتى نهاية يوم أمس األول بحوالي " إسرائيل"

 .لالرتفاع في الفترة المقبلة
2/12/2009ردن، السبيل، األ  

  
  مع الشعب الفلسطيني في يومه العالمي تضامنااليساريون يعتصمون : لبنان .40

 الحزب الشيوعي اللبناني اللقاء اليساري التشاوري، بالتضامن مع اليسار الفلسطيني، أقام :زينة برجاوي
لعام لألمم المتحدة بان  األمين اإلى خالله إرسال مذكرة في وسط البلد، تم" االسكوا"أمام مبنى اعتصاما 
 .  فاعليات يسارية فلسطينية ولبنانية وأهالي المخيماتبمشاركةكيمون، 

أن أهمية االعتصام تكمن في اإلعالن ، أشار عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي سمير ديابو
 التوطين والتهجير ، وهي ضد"الحملة الوطنية اللبنانية الفلسطينية لدعم الحقوق المدنية واالجتماعية"عن 

 . ومع اكتساب الفلسطينيين لحقوقهم، وستطلق الحملة خالل أيام خالل مؤتمر صحافي
الحقوق اإلنسانية لالجئين " مجلس الوزراء حول إلىوتلت ميرفت أبو خليل المذكرة التي سيتم تسليمها 

قه في العمل بحرية في  العامل الفلسطيني بإقرار حإنصاف"، والتي تؤكد على "الفلسطينيين في لبنان
 ضرورة إلىكما تدعو . المهن وهذا ما يتطلب استثناء الالجئين من شرطي المعاملة بالمثل وإجازة العمل

 تعزيز حرية التنقل والحركة وفق إلىتعديل قانون الملكية العقارية والسماح للفلسطينيين بامتالك مسكن، 
تضافر الجهود اللبنانية والفلسطينية من أجل "ة على وشددت المذكر.  واالستقرار اللبنانياألمنتحفظ 

االنتهاء من إعمار مخيم نهر البارد وإغالق هذا الملف كضرورة إنسانية تتالزم فيها مقومات صيانة 
 ". 194الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني مع تأكيد موقفه المتمسك بحق العودة وفقا للقرار 

1/12/2009السفير،   
  

  الخاطئة" إسرائيل"لن تصمت إزاء سياسات  تركيا  : جول .41
 أكد الرئيس التركي عبداهللا جول، أن بالده لن توافق علي السياسات الخاطئة  :  سليم المعاني-عمان 

 قائالً إن ذلك هو ما حدث في لبنان وغزة عندما رفعنا صوتنا   ولن تسكت عنها، للحكومات اإلسرائيلية،
   وقال جول، الذي بدأ أمس زيارة لألردن في تصريحات  ة وخاطئة،وقلنا إن هذه السياسات غير صحيح
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إذا طلب الطرفان االستمرار " إسرائيل"صحفية، إن أنقرة على استعداد الستئناف الوساطة بين سوريا و
  .  وقال إن الطرفين طلبا من تركيا في مرحلة سابقة أن تتوسط في المفاوضات غير المباشرة في ذلك،

  2/12/2009، األهرام، مصر
 

 على إجراءات أحادية يستحيل معها تحقيق السالم" إسرائيل"أبوالغيط يحذر من تداعيات إقدام  .42
 إلتقى السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، أمس األول، بالسيد فوج راسموسن األمين  : سالي وفائي

 وعرض أبو الغيط خالل اللقاء  ، بمقر البعثة المصرية في بروكسل )  ناتو ( العام لحلف شمال األطلنطي
علي إجراءات " إسرائيل"الموقف المصري من موضوعات تحقيق السالم محذراً من تداعيات إقدام 

  . أحادية يستحيل معها تحقيق السالم المنشود
 2/12/2009األهرام، مصر، 

  
 "إسرائيل"إلى  هتسلل قتلت مهاجر إفريقي أثناء.. مصر تفتح معبر رفح أمام الحجاج الفلسطينيين .43

قال محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، أن مطار العريش سيستقبل الحجاج الفلسطينيين 
 4 رحلة طيران بواقع 24القادمين من المطارات السعودية على مدار الستة أيام القادمة على متن 

نيين من مطار العريش إلى معبر وقال مسؤول بمعبر رفح إنه سيتم نقل الحجاج الفلسطي. رحالت يومياً
رفح على متن حافالت تابعة للحكومة المصرية، حيث تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف األجهزة 

  . العاملة لسرعة إنهاء اإلجراءات وتيسير عبورهم
من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء إن الشرطة المصرية قتلت مهاجراً إفريقيا أثناء 

وأكدت المصادر أن األجهزة األمنية . عبر الحدود الدولية مع مصر" إسرائيل"محاولته التسلل إلى 
جنوب معبر رفح، وطالبته بالتوقف إال ) 12(رصدت المهاجر اإلفريقي بالقرب من العالمة الدولية رقم 

. في الحالأنه رفض االستجابة لنداءات الشرطة ما اضطرها إلطالق النار عليه حيث لقي مصرعه 
وقال مصدر طبي إن . وتبين أن المهاجر مجهول الهوية حيث لم يعثر على أي وثائق تدل على هويته

 مصاب بعيارين ناريين، أحدهما في البطن واآلخر في اليد، -وهو في العقد الثاني من عمره-المهاجر 
 .وتم نقله إلى مشرحة مستشفى رفح المركزي

  2/12/2009العرب، قطر، 
  

  دأ تحقيقات لتحديد المسؤولية عن شحنة لحوم فاسدة كانت في طريقها لقطاع غزة مصر تب .44
بدأت السلطات المصرية تحقيقات واسعة لتحديد المسؤولية عن شحنة لحوم فاسدة كانت في طريقها 

وقال المدير العام للتموين بشمال سيناء محمد حسين إن اللجنة التي قررت نيابة شمال سيناء . لقطاع غزة
شكيلها لفحص شحنة اللحوم الفاسدة التي رفضت مصر إدخالها إلى قطاع غزة أكدت عدم صالحية ت

وأضاف أن . اللحوم لالستهالك اآلدمي، وتبين بالفحوصات األولية أن اللحوم تخرج منها رائحة كريهة
اللحوم اللجنة التي ضمت مسؤولين من التموين والطب البيطري ومفتش أغذية، أكدت أن أسلوب تخزين 

. تم بطريقة غير سليمة، حيث تم وضعها في أرضية الشاحنة وكان يجب تعليقها ما أدى إلى فسادها
ورفضت السلطات بمعبر رفح الحدودي يوم األحد الماضي إدخال شحنة لحوم مقدمة من لجنة اإلغاثة 

 بسبب وجود تعفن والطوارئ باتحاد األطباء العرب كمعونة للفلسطينيين بمناسبة عيد األضحى المبارك
وقال مصدر أمني إنه تم استدعاء سائقي البرادات األربعة التي نقلت . بها ورائحة كريهة، وتبين فسادها

  .الشحنة من القاهرة حتى معبر رفح؛ لسؤالهم حول الطريقة التي تم بها نقل اللحوم وتخزينها
  2/12/2009العرب، قطر، 
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  ر طريق واضحولكن عب.. السالم ما زال ممكناً: سورية .45
أكدت سورية أنها ما زالت تعتبر أن إقامة السالم العادل والشامل والدائم :  سعاد جروس-دمشق 

 1991إحياء عملية السالم التي بدأت في مدريد عام "من خالل " عبر طريق واضح"، ولكن "ممكنة"
لة وجهها وزير الخارجية وجاء ذلك في رسا ".2003ومبادرة السالم العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 

السوري، وليد المعلم، إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، 
. المنبثقة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بمناسبة انعقاد اجتماعها السنوي أول من أمس في نيويورك

لشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه أهمية االستمرار في دعم ا"كما أكد الوزير المعلم 
المشروعة والمسلوبة، بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه 
الوطني وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة الالجئين الفلسطينيين استنادا إلى قرارات األمم المتحدة 

ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوميا من ارتكاب شتى "ه وعرض المعلم في رسالت ".ذات الصلة
أنواع الممارسات الهمجية في حق الشعب الفلسطيني من استباحة ألماكن العبادة وهدم البيوت واعتقال 

لالنتهاكات اإلسرائيلية الفاضحة للقوانين "عن وضع حد " العجز الدولي"، منتقداً "المواطنين األبرياء
 ولعدوانها المستمر الذي تمثلت آخر صفحاته في العدوان اإلسرائيلي على غزة أواخر العام الدولية،
 ".الماضي

  2/12/2009الشرق األوسط، 
  

  خليفة بن زايد يدعو واشنطن لممارسة ضغوط لوقف االستيطان .46
 مسبوق سجل رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان موقفاً غير:  شفيق األسدي-أبو ظبي 

باالسم بتفكيك منشآتها النووية العسكرية وانضمامها الى معاهدة حظر االنتشار " إسرائيل"في مطالبة 
النووي وإخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية في وقت حض إيران على مواصلة التعاون مع المجتمع 

األطراف المعنية الى التوصل الى الدولي لتبديد المخاوف والشكوك حول طبيعة برنامجها النووي، داعياً 
  .اتفاق سلمي في شأن هذا الملف يكفل األمن واالستقرار لدول المنطقة

وإيران في كلمة وجهها أمس " إسرائيل"وجاء موقف الشيخ خليفة بن زايد من الملفين النوويين في 
األربعاء، مؤكداً دعم لمناسبة احتفال اإلمارات باليوم الوطني الثامن والثالثين، الذي يصادف اليوم 

اإلمارات المعلن لمعاهدة خطر االنتشار النووي ورفضها المبدئي لوجود أسلحة دمار شامل في منطقة 
  . الشرق األوسط

 ودعا الشيخ خليفة بن زايد ". أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا ومعاناة الفلسطينيين هي معاناتنا"وأكّد أن
 الخالفات وتوحيد الصفوف تحقيقاً آلمال شعبهم في األمن واالستقرار الفصائل الفلسطينية إلى تجاوز

والعيش الكريم كما دعا إلى تحرك جدي مسؤول لحماية المسجد األقصى ومدينة القدس من المشروع 
  . االستيطاني الشرس الذي يسعى الى تهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها وتغييب هويتها

ات المتحدة واللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط وطالب الشيخ خليفة الوالي
على االمتثال لقرارات الشرعية الدولية بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وتنفيذ استحقاقات " إسرائيل"إلجبار 

  عب خطة خريطة الطريق بالوقف التام للنشاطات االستيطانية ووقف االجتياحات ورفع الحصار عن الش
الفلسطيني في قطاع غزة كمقدمة لبدء مفاوضات سالم جدية تفضي إلى إنهاء االحتالل عن األراضي 

  .المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
  2/12/2009الحياة، 
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 ألف أسرة في غزة تستفيد من أضاحي قطر الخيرية" 45" .47
 ألف أسرة 45قطر الخيرية حملة لتوزيع األضاحي واللحوم في قطاع غزة استفادت منها نفذت جمعية 

 .من مختلف محافظات القطاع بتكلفة مالية تجاوزت نصف مليون دوالر اميركي
 عجول 207وقال المهندس عبد الرزاق الغرباوي مدير مكتب جمعية قطر الخيرية في القطاع انه تم ذبح 

نصف طن تقريبا للعجل الواحد بتبرع من الشعب القطري وريع جمعية قطر من الحجم الكبير زنة 
 .الخيرية

  2/12/2009الوطن، قطر، 
  

  والدولة الفلسطينية المقبلة في آن معاً" إسرائيل"القدس عاصمة دولة : كوشنير .48
عبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أمـس االول فـي حـديث لـصحيفة               :  وكاالت -بروكسل  
والدولة الفلسطينية المقبلـة فـي      " إسرائيل"عاصمة دولة   "رو الباريسية عن تأييده الن تكون القدس        لوفيغا
  ".آن

2/12/2009الحياة الجديدة،   
  

 الشهر الحالي حاسم بشأن عملية التسوية : بلير .49
رأى المبعوث الخاص للجنة الرباعية للتسوية  في الشرق األوسط تونى بلير أن شـهر               : شينخوا/واشنطن

 .بالنسبة لعملية التسوية في الشرق األوسط" حاسماً بشكل كامل"كانون األول الحالي سيكون موعداً 
إذا لم نتمكن   :" "مساء األحد الماضي  ، اإلخبارية األمريكية " ان.ان.سي  "وأضاف بلير في حديث إلى شبكة       

بوادر ايجابية  " أشار إلى    ولكنه .، على حد وصفه   "من استئناف المفاوضات فسيتم إخالء المكان للمتطرفين      
بما في ذلك إزالة بعض نقاط التفتيش اإلسرائيلية في الضفة          ، بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي   " تحدث

لـيس عنـدي علـى    "وقال بلير  .الغربية المحتلة ونمو االقتصاد في المناطق الفلسطينية، على حد زعمه 
 ".ن يريدون أن يروا في النهاية حل الدولتيناإلطالق شك بأن معظم اإلسرائيليين والفلسطينيي

1/12/2009صحيفة فلسطين،   
 

  الصين تدعو لمزيد من الجهود الحالل السالم  .50
والفلسطينيين لبذل المزيد من جهـود      " إسرائيل"دعا رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو        ): بترا (–بكين  

كلمة أمس بمناسبة اليوم العالمي للتـضامن       وشدد المسؤول الصيني في     . السالم وصوال الى حل الدولتين    
مع الشعب الفلسطيني على أن القضية الفلسطينية تعد جوهر قضايا الشرق األوسط وبدون حلها لن يكتب                

  .لشعوب المنطقة العيش بسالم
2/12/2009الدستور،   

  
  "تقرير غولدستون"منظمات يهودية بريطانية تندد بمنتقدي  .51

ـ          نددت منظمات يهودية ف   : لندن " إسـرائيل "ي بريطانيا ببعض الدول والجماعات اليهوديـة المواليـة لـ
عن العدوان اإلسرائيلي على غزة، معربة عن أسفها لعدم دعـم الحكومـة       » تقرير غولدستون «النتقادها  

  .البريطانية له
ونشرت مجموعة من المنظمات اليهودية التي تعارض بشدة استمرار االحتالل اإلسـرائيلي لألراضـي              

ندين استنكار تقرير غولدستون مـن جانـب   «: تقول» ذي تايمز«لسطينية، رسالة مفتوحة في صحيفة  الف
، مشيدة بمعد التقرير القاضي ريتـشارد غولدسـتون الـذي قـدم       »ومنظمات موالية لتل أبيب   " إسرائيل"
  . »مساهمة مهمة لدعم القانون اإلنساني الدولي وإعمال مقرراته«
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اإلسرائيلية عرقلت إعداد تقرير غولدستون من خالل رفـضها الـرد علـى             السلطات  «وأشارت إلى أن    
للجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة، وكذلك بالنسبة إلى تسهيل مهمة اللجنة في غزة             » التساؤالت المعقولة 
مصر وحدها هي التي قدمت المساعدة التي مكنت في النهاية اللجنـة            «وأوضحت أن   . أو الضفة الغربية  

  .»عبور إلى قطاع غزةمن ال
وحركة حمـاس   " إسرائيل"تقرير غولدستون بالنسبة إلى     « وأكدت الرسالة تبني الموقعين عليها توصيات       

في غزة، ودعوة كليهما إلى ضرورة إجراء تحقيق في المزاعم الخاصة بارتكاب جرائم حرب وفقاً لمـا                 
  .»ورد في التقرير

2/12/2009الحياة،   
 

  وميزانيتها صفر.. عجز مالي غير مسبوقتعاني من " األونروا" .52
أكد المستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين االونروا أن منظمتـه          : رأفت الكيالني 

 4.7تعاني عجزا ماليا غير مسبوق يهدد، في حال استمراره، بتقليص بعض خدماتها المقدمة ألكثر مـن                 
إن األزمة المالية التـي تواجههـا    "حسنة في تصريحات له اليوم      وقال عدنان أبو    . مليون الجئ فلسطيني  

وطالـب  ".  عامـا  60االونروا غير مسبوقة، وإن ميزانيتها وصلت إلى صفر ألول مرة منذ إنشائها قبل              
من ميزانيـة    % 8الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها التي أقرتها جامعة الدول العربية بان تدفع ما نسبته              

 .منتظمةاالونروا ال
وقال المستشار اإلعالمي لألونروا إن المطلوب هو أن يرفع الحصار عن غزة، وبدون ذلك لن يتحقـق                 

 .أي تقدم في المستويات الحياتية
1/12/2009، 48عرب  

  
  "الغرغرينا"تبرئة فرنسي وصف الصهيونية بـ .53

اليمـين  "جموعـة   برأ القضاء الفرنسي، أمس، باسم حرية التعبير، ساحة طوماس ويرلي الذي أسـس م             
ـ        " االشتراكي ودعـا إلـى    " الغرغرينـا "القومية المتشددة المناهضة للصهيونية، لوصفه الـصهيونية بـ

  ".رأياً ذا طابع سياسي"، وهو ما اعتبرته المحكمة "باريس على غرار غزة"في " االنتفاضة"
2/12/2009الخليج،   

  
  دوليةأن تمثل أمام محكمة العدل ال" إسرائيل"على : مورغانتيني .54

قالت نائبة رئيس االتحاد األوروبي السابقة لويزا مورغانتيني، أمس، إن على           :  يوسف الشايب  -رام اهللا   
وقف كافة أشكال النشاطات االستيطانية ألنها غير قانونية بالكامل، وعليها إنهاء الحصار على             " إسرائيل"

  .قطاع غزة، وأن تمثل أمام محكمة العدل الدولية
أن تبقى فوق القانون الدولي، وأنه آن لرياء المجتمع الدولي أن ينتهي،            " إسرائيل" بإمكان   وأكدت أنه ليس  

وتابعت ان  . وأن يكف عن الحديث عن حقوق اإلنسان دون عمل أي شيء حيال االنتهاكات التي تحصل              
 أهميـة   تدفع ثمن أفعالها،  وشددت على     " إسرائيل"تقرير غولدستون ليس سوى البداية، وعلينا أن نجعل         

مشروع قرار تبني الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وعقّبت أن من حق الشعب الفلـسطيني               
في سياساتها، وإن هذا المشروع مرتبط بخطة رئـيس الـوزراء           " إسرائيل"إعالن حقوقهم، لو استمرت     

  .الفلسطيني سالم فياض إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية
2/12/2009دن، الغد، األر  
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  حماس وجنيف والحدود المؤقتة .55
  عصام شاور. د

قد يظن البعض بأن رفض حماس للدولة ذات الحدود المؤقتة هو موافقتها على تلك بالحـدود الدائمـة،                  
فقد أكد رئيس الوزراء في حكومـة       . المنطق يقول بذلك ولكن منطق السياسة يختلف عن سياسة المنطق         

ة على رفضه لفكرة الدولة المؤقتة، ولكن أي دولة قصد؟ لقد جاء رفض السيد              غزة األستاذ إسماعيل هني   
هنية لفكرة الدولة المؤقتة ضمن رفضه التهام حماس بالمبادرة التي تقدمت بها دول أوروبية وتم إلصاقها                

، "2جنيـف   " أو  " مبادرة احمـد يوسـف      " أحمد يوسف والتي روج لها البعض على أنها         .بمستشاره د 
لسيد هنية يعني نفيه لموافقته على مبادرة األوروبيين التي تتضمن دولة ذات حدود مؤقته وكذلك               فرفض ا 

  .نفيه ألن تكون تلك مبادرة من قبل حماس أو حكومة السيد هنية
توجهت بسؤال عبر الهاتف إلى السيد فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم حركـة المقاومـة اإلسـالمية                 

إننا فـي   :(( ر حماس بخصوص الحدود المؤقتة والدائمة فأجاب بوضوح         حماس في عزة حول وجهة نظ     
نريد إقامـة دولـة فلـسطينية علـى         _ وبعيدا عن توصيفات حدود الدولة بأنها دائمة أو مؤقتة          _حماس  

 ضمن هدنة محدودة زمنيا مع االحتفاظ بحقنا وحق األجيال القادمـة فـي              1967األراضي المحتلة عام    
 ال تعني اعترافنـا     67الفلسطينية المحتلة، أي أن موافقتنا على الدولة في أراضي          تحرير كامل األراضي    

  )).1948على اإلطالق  بشرعية االحتالل اإلسرائيلي لباقي األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
مما سبق يمكننا  القول بأن رؤية حماس السياسية بالنسبة إلقامة الدولة لم تختلف حتـى اللحظـة عـن                    

، وال  "حمـاس "الهدنة  الذي طرحه الشيخ الشهيد احمد ياسين رحمه اهللا مع بداية انطالقة حركة               مشروع  
جدوى من الهبات اإلعالمية التي ال تخدم الجهود المبذولة في إطار التقريب بين الفصائل المتخاصـمة،                

ر في الواقـع    وال يمكن حتى تفسير المقصود منها سوى انه فقط مجرد فقاعات مزعجة ال تقدم وال تؤخ               
الفلسطيني، إال إذا كان هناك مخططات لتفعيل مبادرة الصهيوني يوسي بيلين والمعروفة بمبادرة جنيـف               

 ، وكلنا يعلم أن مبادرة جنيف وحيدة ال أخت لها وهي مرفوضـة              2 باختراع جنيف    1ليتم تجميل جنيف    
ي ألنها أكثر سوء من اتفاقية أوسلو       بشدة من قبل جميع الفصائل الفلسطينية ومن غالبية الجمهور الفلسطين         

  . ذاتها، وأتمنى أن ال يكون األمر كذلك
  2/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ينقل المشروع اإلسرائيلي إلى طور جديد" أوسلو" .56

  عبداهللا األشعل
مناورات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو بتجميد االستيطان ألشهر عدة وإطالق االستيطان 

دس هي قمة التالعب بمسؤولية السالم ورسائل ال يجوز للعالم العربي أو الطرف الفلسطيني أن في الق
فال تزال القضية معلقة، وال أظن أن في جعبة الحاوي اإلسرائيلي المزيد كي يسحر . يبادر إلى تسلمها
، التي نقلت ولهذا أصبح واجباً أن ندرس حصاد هذه المحطة الحاسمة، محطة أوسلو. بها أعين العامة

  .القضية الفلسطينية نقالً عبثياً إلى طريق التصفية، ومكنت إسرائيل من دور مسرحي جديد أكثر خطورة
ولست في حاجة إلى شرح الظروف التي أبرم فيها إعالن المبادئ المعروف باتفاق أوسلو، حيث كتب 

 طرفاً في الخصوم واألنصار في شأنه ما يكفي، كما أنني لست في حاجة إلى تقويم االتفاق لكي أكون
لهذا االتفاق، ولكن المحقق هو أن النظرة الهادئة بعد كل التطورات في المنطقة والعالم قد تضيف آفاقاً 
أخرى لم تكن ظاهرة، كما أن التجربة العملية تعطي أبعاداً جديدة في تقويم هذا الحدث الحاسم الذي أظنه 

  . واإلسرائيلي في المستقبل المنظورأول وآخر اتفاق بين الطرفين الفلسطيني
  اتفاق أوسلو في سياق المشروع الفلسطيني: أوالً
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من قبيل اإلنصاف، تتعين االشارة الى أن صاحب القرار عند اتخاذه يختلف تماماً اثناء عملية تحليل 
فيها ثم بعد القرار بعد تقادم الزمن به، ولذلك يجب تقويم القرار في حدود الظروف والمعطيات التي اتخذ 

  .ذلك إلى أي مدى كان صاحب القرار ذا بصيرة بالمستقبل
هناك محظور آخر يجب التنبيه إليه، وهو أنه في الصراع العربي اإلسرائيلي بالذات، ترك تجفيف منابع 
الدعم العربي للرئيس عرفات في ما يشبه التخلي عنه درءاً لمخاطر غضب واشنطن ترك خيارات 

ك عامل ثالث يشترك فيه الناس جميعاً بدرجات متفاوتة، وهو أن الخوف من هنا. الرجل محدودة
انصراف األضواء عن الزعماء يدفعهم إلى محاولة التمسك باألضواء هذه ولو على حساب المصلحة 

أما العامل الرابع، فهو خاص بالشعب الفلسطيني وطبيعته وضغوط االحتالل ومسؤوليات . الوطنية
  .لسطينيالمشروع الوطني الف

فإذا جردناه من . غير أن هذه االعتبارات كافة ال تستطيع أن تحجب الشكل الذي سار فيه اتفاق أوسلو
 كان يمكن أن - المختلفة عن نسخته األصلية اإلنكليزية -ظروف إبرامه، فإن االتفاق بنسخته العربية 

 المختل بين طرفين، اقتربت يحقق ما تمناه واضعوه الفلسطينيون خصوصاً أنه انعكاس لميزان القوة
إسرائيل فيه من االنفراد بالطرف الفلسطيني الذي قدر أن اللحاق بما يمكن إدراكه خير من الخروج 

  .بخفي حنين
فاالتفاق سمح للقيادة الفلسطينية بأن تهبط في فلسطين وأن تتعامل في شكل مباشر للمرة األولى مع العدو 

خذ : "القائلة) رئيس تونس السابق(األول نظرية بورقيبة : ت أمرانومع الواقع وربما جال في ذهن عرفا
األمر الثاني، هو تجربة السادات الذي ". ما ال يدرك كله ال يترك جله"، تطبيقاً للقاعدة القائلة "ثم طالب

  .أشاع االعتقاد بأن العمل العربي المشترك ضد إسرائيل انفرط، وعلى كل طرف أن يدبر أمره
وكان يمكن .  خروج مصر ترك الساحة إلسرائيل، فلم يعد لعرفات الكثير من األوراقولكن الحق أن

 التي تطبق مشروعاً متكامالً في بيئة عربية وإسالمية -لمشروع أوسلو لو عقد مع طرف غير إسرائيل 
، وأن يتم التفاهم حول وضع 1967 أن يؤدي فعالً إلى إنشاء دولة فلسطينية على معظم أراضي -رخوة 

قرر وقف االستيطان خالل المرحلة االنتقالية، وهل تخضع إلسرائيل " أوسلو"المستوطنات خصوصاً أن 
أم أن سكانها أجانب في دولة أخرى، كما كان القرار أن يتم التفاوض حول القدس والحدود والالجئين 

. تعثرت في التطبيقهذه الصورة الوردية . وحق عودتهم والمياه ثم التعاون اإلقليمي الثنائي والدولي
كانت تصلح مع االستعمار التقليدي، لكنها ال تصلح مع مشروع " خذ وطالب"ولذلك فإن صيغة 

استعماري استيطاني إحاللي يؤسس لنفسه أيديولوجية سياسية وتاريخية ودينية، ولكنه في واقع األمر 
 الخصوم وتفريقهم وشق صفوفهم يعتمد على منطق القوة البحتة، بكل ما تعنيه القوة، بما في ذلك تمزيق

  .واألعمال الالأخالقية كافة ما دامت الزمة لنجاح المشروع
 العتبارات سبق شرح –ال بد من أن عرفات أدرك طبيعة المشروع الصهيوني واستراتيجيته، ولكنه 

  راوده األمل في تغير هذه الطبيعة، خصوصاً بعد أن اقتسم مع رئيس الوزراء االسرائيلي–بعضها 
السابق اسحق رابين جائزة نوبل للسالم، وبعد ارتفاع أصوات في إسرائيل تؤيد السالم مع الفلسطينيين، 
وربما التبست على عرفات تطورات المشروع الصهيوني، أو لعله ظن أنها الفرصة األخيرة بعد 

مل تفكير وإذا كان هذا أحد عوا. انفضاض المعسكر العربي وتراجعه وصعود نجم المشروع الصهيوني
عرفات، فإن الوجه اآلخر لهذه المعادلة الخطيرة هي أن كل زعيم يريد أن يكتب الفصل األخير للقضية 

ولذلك بدأ عرفات في تطبيق اتفاق أوسلو بعد أن . حتى لو كان في ذلك تفريط في ثوابت الموقف الوطني
دولة الفلسطينية، وقد الحت له في أعلن في واشنطن يوم التوقيع بأنه بهذا االتفاق تبدأ خطوات طريق ال

  .األفق القريب مآذن القدس وتسبيح المصلين
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ولكن الالفت أن عرفات رد على منتقديه، خصوصاً من مصر التي شهد رئيسها على أوسلو، بأنه سار 
على طريق السادات وكأنه ظن أنه حجة على غيره، بل تجاهل الفارق الهائل بين مصر ومنظمة 

  .التحرير
طبيق أوسلو أظهرت إسرائيل أنيابها وتفرق العرب تدريجاً، ولكن عرفات عمد إلى التركيز على خالل ت

السلطة التي نشأت بموجب ذلك االتفاق، وأضعف منظمة التحرير، ربما ليقضي على خصومه أو زمالئه 
دارية، الكبار، كما تجاهل مؤسسات المنظمة، على رغم أن السلطة موقتة وسلطاته بموجبها محدودة وإ

هكذا استمر االندماج في السلطة بديالً من . وأن المرجعية الحقيقية كان يجب أن تكون منظمة التحرير
المنظمة، كما استمر تراجع المنظمة لمصلحة السلطة، فقطعت إسرائيل بذلك خطوط عرفات خارج 

ة العبرية بأن المنظمة فلسطين بعد أن استخلصت منه اعترافاً بها، لم يقابله سوى إقرار من جانب الدول
لم يدرك عرفات أن وظيفة رئيس السلطة هي . وليس عرفات هو الموكل بالحديث عن الشعب الفلسطيني

ولما لم يتمكن عرفات من تحقيق التوازن بين دعم . حراسة إسرائيل من أي هجوم من داخل أراضيها
الضروري أن يختار بين الفرار أو المقاومة، والوفاء بمتطلبات السلطة كما رأتها إسرائيل، كان من 

  !. الشهادة، فاختار الشهادة
  :أوسلو في سياق المشروع الصهيوني: ثانياً

ال يجوز أن يغفل أي باحث عن أن إسرائيل هي التجسيد المادي واإلقليمي للمشروع الصهيوني، وأن 
دولتين أو أي حقوق ولذلك فإن أي حديث إسرائيلي عن عملية السالم أو . إسرائيل تريد كل فلسطين

للشعب الفلسطيني هي من قبيل الخداع الذي ال يجوز أن ينطلي على الباحث األريب، مهما بدا من 
وتطبيقاً لذلك، مارست إسرائيل أكبر عملية خداع للعالم كله عندما . مظاهر حسن النيات واستقامة القصد

ومعترف بها، على رغم أنها يجب أن قدمت نفسها على أنها دولة ترغب في العيش اآلمن بحدود آمنة 
 أن 1949تلتزم الحدود المرسومة لها في قرار التقسيم، وسمح الوفد األميركي في األمم المتحدة عام 

يقرر أن إسرائيل دولة بال حدود وأنه يجوز أن تكون الدولة بال حدود وال ينتقص ذلك من أهليتها 
بية هذا الطعم وراحت تعترض على عضوية إسرائيل ألنها وابتلعت الوفود العر. لعضوية المنظمة الدولية

لم تحدد حدودها، أي أن الوفود العربية تجاهلت حدود قرار التقسيم، ففتح ذلك الباب إلسرائيل ألن تعتبر 
أن حدودها النهائية لن تتحدد إال بمقدار قدرتها العسكرية على هزيمة الخصوم وضم أراضيهم وبخاصة 

  ".األجداد"أرض 
لك كان اتفاق أوسلو في إطار المشروع الصهيوني محطة متميزة من محطاته، بدأت بنقطة االنطالق ولذ

بقرار التقسيم ثم إنشاء الدولة ثم عضويتها في األمم المتحدة ثم ضرب المشروع التحرري العربي كله 
 فوادي ،"أوسلو"، ثم 1982، واحتالل بيروت عام 1979 فانطلق بعد ذلك إلى عزل مصر 1967عام 
  .عربة

أهم ما يميز أوسلو عن غيرها من المعاهدات اإلسرائيلية مع مصر واألردن هو أنه أول اتفاق مباشر بين 
وقد كتب الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز في مذكراته عن هذا االتفاق ما يثير . إسرائيل والفلسطينيين

الً في قومه، وال يمكن أن يكون االتفاق بين الشك حول فائدته للفلسطينيين، فضالً عن أن رابين اعتبر بط
الضحية والجالد إال موقتاً ولصالح الجالد، وليس للضحية سوى أن تشعر للحظات بالرضا ألنها أصبحت 

  .طرفاً مع الجالد في اتفاق
تمكنت إسرائيل باتفاق أوسلو من أن تشهد العالم على أنها تريد السالم والطرف اآلخر هو الذي يريد 

، وأنها تريد التسوية، كما كسبت األهم وهو اعتراف الضحية بها وبما حصلت عليه وما سوف الحرب
تمكنت . تحصل عليه ما دام االعتراف الفلسطيني لم يحدد أي نوع وحجم إلسرائيل التي يعترف بها

ا يشبه إسرائيل باالتفاق نفسه أيضاً من توطين قيادة الثورة الفلسطينية وتدجينها بل وإرغامها على م
.  المقاومة، وتركت عرفات يحلم كما يشاء ما دام في قفص إسرائيل-" اإلرهاب"التوبة عن ممارسة 
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لذلك كانت وظيفة رئيس السلطة هي التصدي لقومه نيابة عن إسرائيل، فنشأت شراكة مسمومة بين قيادة 
  .الجديد" السالم"السلطة وإسرائيل ضد معارضي هذا 

ئيل أنه كان يعكس قوة إسرائيل في مواجهة الطرف الفلسطيني الضعيف وتضمن أهمية هذا االتفاق إلسرا
ومن مزايا هذا االتفاق . أحكاماً تعلم إسرائيل جيداً أنها لن تنفذ، ولذلك استنفدت أغراضها سريعاً

إلسرائيل أنه فصم الطابق العربي عن اللحمة الفلسطينية، فصارت لقمة سائغة إلسرائيل، ولذلك عندما 
 كانت ثمرة لتفاعالت االتفاق وجهود شارون التي بدأت منذ 2002ت المبادرة العربية للسالم عام ظهر

والنقطة الحرجة التي أدركها عرفات .  في القضاء على االنتفاضة بطريقة مبتكرة2001) فبراير(شباط 
ات عن أن يكون ، وعجز عرف"أوسلو"أخيراً هي عندما انفردت به إسرائيل وتخلى العالم العربي بموجب 

  .حارساً ألمن إسرائيل وأميناً على القضية
  ما هو مصير أوسلو؟

في نظر الفلسطينيين محطة انتقالية صوب الدولة واستيعاب إسرائيل في المنطقة، بينما االتفاق " أوسلو"
نفسه بالنسبة إلسرائيل محطة جديدة بالغة األهمية في المشروع الصهيوني نزعت عن الفلسطينيين 

: فأوسلو ملتقى نهايات". القرار الوطني المستقل"حماية العربية التي ظنها الفلسطينيون يوماً قيداً على ال
  .نهاية المعاناة للفلسطينيين، ونهاية الصراع لإلسرائيليين

 حتى تحل محله اتفاقية السالم 1999نتائج مفاوضات الوضع النهائي عام " أوسلو"كان يفترض أن ينهي 
 وكان يفترض أن تظل منظمة التحرير سنداً لجهود السلطة ومتحدثاً رسمياً مع إسرائيل، مع إسرائيل،

ولكن انقضت الفترة االنتقالية ولم يعد هناك أساس قانوني للسلطة القائمة فتحولت ضد المقاومة وتخلت 
سطينية إسرائيل تماماً صوب مشروعها، وصار أوسلو محطة تاريخية للتصفية، ولذلك فإن الحالة الفل

  .الراهنة ورهان إسرائيل لم يكن مفاجئاً، وإنما المفاجأة هي في ما يحمله المستقبل في السنوات المقبلة
  2/12/2009الحياة، 

  
  ومتطلباته" المشروع الوطني"حماس ومفارقة  .57

  مأمون الحسيني
 وقبل كل كانت معنية أوالً،" حماس"األقرب إلى المنطق البراغماتي، في ما خص صفقة شاليت، أن 

شيء، بصفة التبادل، وال تريد تعكير صفو األجواء اإليجابية المتعلقة بالصفقة وطريقة إخراجها، غير أن 
السياسي والميداني، يكشف وجود ما هو أبعد من هذا الهدف اآلني، " حماس"قليالً من التمعن في سلوك 

قفاً فلسطينياً رسمياً يقترب كثيراً مما وال سيما في خضم هذه األجواء السياسية الملتهبة التي أفرزت مو
والعديد من الفصائل واألحزاب والقوى والمنظمات والمؤسسات الشعبية " حماس"كانت تطالب به 

والمقصود، هو وقف التفاوض العبثي مع اإلسرائيليين، والكف عن اعتماد ديبلوماسية . األخرى
ية جديدة من قبل أوسع ائتالف وطني فلسطيني، المفاوضات كخيار وحيد للفلسطينيين، وهندسة استراتيج

تعيد االعتبار للبرنامج الوطني، وتعتمد كافة وسائل النضال والمقاومة، بما فيها المقاومة المسلحة، وتستند 
إلى أوسع جبهة مساندة عربية وإقليمية ودولية، فضالً عن إعادة بناء المؤسسات الوطنية ومشاركة 

 السلطة إلى مكانها الطبيعي، بوصفها أداة من أدوات البرنامج الوطني، الجميع في إطارها، وإعادة
ومرجعيتها منظمة التحرير، وينحصر دورها في تلبية االحتياجات المعيشية والمباشرة ألهل الضفة 
والقطاع بعيداً من لعب دور سياسي، وبحيث تكون مجرد مرحلة موقتة على طريق إنهاء االحتالل 

  . وعاصمتها القدس1967نية مستقلة وذات سيادة على حدود وإقامة دولة فلسطي
التي يفترض المنطق، والمصلحة الوطنية " حماس"ما يرجح وجود مستويات أخرى من االعتبارات لدى 

الفلسطينية، أن تنحو باتجاه شد أزر الموقف الرسمي لمنظمة التحرير والسلطة، يستند، وفق المعطيات 
كة إجراء فصل تعسفي ما بين تعاطيها مع الملف الداخلي الذي تبدي حياله، المختلفة، إلى محاولة الحر
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وتحت ذرائع غير مبررة، تشدداً ال يمكن إقناع أقرب األصدقاء بحيثياته وصدقيته، وبين سلوكها السياسي 
والميداني تجاه إسرائيل واستيطانها ومبادرات قادتها األخيرة، وال سيما مبادرة وزير الحرب األسبق 
شاؤول موفاز، ومن ثم مبادرة الوزير الحالي باراك ورئيس الكيان شمعون بيريس، بمعرفة وتشجيع من 
نتانياهو، حول إقامة دولة فلسطينية موقتة على نصف أراضي الضفة الغربية، والتي رفضتها السلطة 

لى حدود ، التي لم تفوت أية مناسبة لشن هجمات إعالمية، تصل إ"حماس"حيث رفضت . الفلسطينية
التخوين، على رئيس وأركان السلطة الفلسطينية، وذلك بموازاة تشديد قبضتها على قطاع غزة الذي 

 في المئة من األسر الفلسطينية هناك، 80 في المئة من أبنائه فقراً مدقعاً، فيما تعتمد نحو 67يعيش نحو 
ينية والدولية، ومن ضمنها مكتب على المساعدات الغذائية اإلغاثية، وفق ما أوردته المؤسسات الفلسط

لم "األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، رفضت التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة كونها 
" تتضمن أي برنامج أو استراتيجية سياسية تكون بمثابة الدستور الذي يحمي أي وحدة وطنية ألي شعب

مفصلة على مقاس التسوية وشروط اللجنة " وجاءت ،"إجرائية ال غير وال تتضمن حالً"ناهيك عن أنها 
من الفلسطينيين، وذلك قبل أن تمنع لجنة االنتخابات المركزية التي شكلتها " الرباعية ومجموعة أوسلو

السلطة من دخول قطاع غزة، ما أجبر األخيرة على إعالن عدم إمكانية إجراء انتخابات رئاسية 
  . المقبل) يناير(وتشريعية في كانون الثاني 

على أنه في مقابل هذا النمط من السلوك السياسي والميداني الداخلي المتشدد، والذي لم يخل من إشارات 
انقالبية على السلطة، من نمط إشارة رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك إلى أن القانون األساسي 

 انتهاء الوالية الدستورية للسلطة الفلسطينية ينص على تسلمه منصب الرئاسة لمدة ستين يوماً بعد
التي انقلبت على السلطة هي التي " حماس"للرئيس، أي إلى حين إجراء انتخابات جديدة، على رغم أن 

في التعاطي مع االحتالل " غموض مفتعل"دون توافق وطني، في مقابل ذلك ثمة "ترفض مبدأ االنتخابات 
لسطيني، فباإلضافة إلى إعالن وقف الصواريخ اإلسرائيلي ومبادراته المرفوضة من غالبية الشعب الف

أن ثمة توافقاً فصائلياً بشأنه، والذي جاء بعد أيام قليلة على إعالن رئيس الوزراء " حماس"الذي زعمت 
السابق المقال إسماعيل هنية بأن حركته ال ترغب، وال تتطلع لجوالت جديدة من العنف ضد االحتالل، لم 

السياسي ما يثبت رفضها الحازم لهذه المبادرات اإلسرائيلية، ال بل صرح وسلوكها " حماس"يقدم خطاب 
القيادي في الحركة، ورئيس كتلتها في المجلس التشريعي، مشير المصري، بأن مبادرة موفاز تستحق 
التمعن، والمهم هو األفعال وليس األقوال، ما أعاد إلى األذهان مبادرة مستشار رئيس الوزراء السابق 

  ".مبادرة جنيف"، والتي عرفت باسم "الدولة الموقتة"يوسف حول أحمد 
التي تفقد، تباعاً، كافة األوراق التي كانت " حماس"هذه المؤشرات التي أحدثت لغطاً واسعاً حول موقف 

تدثر مشروعها المبرمج الذي يمضي على إيقاع تعميق فجوة االنقسام، ووأد كل محاوالت لم شمل 
، توجه رئيس السلطة "الضرورات تبيح المحظورات"، تحت يافطة القاعدة الشرعية جناحي الوطن المحتل

التي " الدولة المؤقتة"بالتفاوض سراً مع اإلسرائيليين في جنيف على أساس " حماس"الفلسطينية باتهامه 
ية حل ما للقدس الشرق" فبركة" في المئة من الضفة الغربية للدولة الفلسطينية، مع 50تتحدث عن ضم 

 وحدة استيطانية 900 ألف وحدة سكنية جديدة فيها، إضافة إلى الـ 15التي تخطط بلديتها اليهودية لبناء 
التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً، وفق ما أكد العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلية الدكتور أحمد 

لنصف اآلخر من الضفة، فضالً  عاماً يمكن إسرائيل خاللها ضم ا15وكل ذلك مقابل هدنة لمدة . الطيبي
عن إخراج مدينة القدس، وبشكل نهائي وحاسم، من التداول السياسي، وتهيئة التربة لخلق وقائع جديدة 

، استبدال الحصار المطبق على قطاع غزة "هآرتس"تتيح إلسرائيل، وفق ما يرى ميرون بنفستي في 
دية في غزة، كوسيلة لتحويل الموارد البشرية بسياسة عدم التدخل، وإفساح المجال لتحقيق تنمية اقتصا

الذي ) الضفة الغربية(من العنف إلى آفاق تطورية بنَّاءة، فيما تتوسع المستوطنات في الكانتون الفلسطيني 
تتقلص مساحته، يتحول بسرعة إلى منطقة ملحقة بإسرائيل بكل معنى الكلمة، والذي يعيش مجريات 
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، وهو ما سيتكشف تماماً مع تصفية السلطة 1948منذ " عرب إسرائيل"سياسية تشبه تلك التي مر بها 
  .الفلسطينية

  2/12/2009الحياة، 
 

  الطريق إلى الدولة الفلسطينية ال تزال طويلة .58
  موشيه آرنس

لم تبذل قط في تاريخ الجنس البشري جهود كبيرة الى هذا الحد في بناء أمة كما تبذل فـي بنـاء أمـة                       
. لمتحدة واالتحاد االوروبي وأمم كثيرة أخرى تحول للفلسطينيين مـوارد عظيمـة           فالواليات ا . فلسطينية

ال . ورغم ذلك يبدو ان الطريق طويلة أمامهم      . ويدرب جنرال اميركي، هو كيث دايتون، قوات شرطتهم       
تسيطر على قطاع غزة، ورغم ان السلطة الفلسطينية، برئاسة         " حماس"فـ  . توجد قيادة فلسطينية موحدة   

فإن سيطرتها على هذه المنطقة بعيدة من       " السامرة"و" يهودا"د عباس، يبدو انها القيادة المعروفة في        محمو
  .ان تكون تامة

دعا قرار  . مر وقت غير طويل نسبياً منذ أعلن الفلسطينيون بأنهم كيان قومي اعترفت به الجماعة الدولية              
إن ). غير فلسطينية (الى دولتين يهودية وعربية     " ارض اسرائيل " الى تقسيم    1947االمم المتحدة في العام     

، ومنح السكان العرب الذين سكنوا هنالـك جنـسية          1949الى االردن في العام     " السامرة"و" يهودا"ضم  
 فقط، بقيادة ياسـر     1964مع اقامة منظمة التحرير الفلسطينية في العام        . اردنية لم يلق معارضة اي جهة     
  .ن باسم الشعب الفلسطينيعرفات، أثيرت المطالبة بفلسطي

بعد أن أعلن عرفـات     ". ارهابية"لكن منظمة التحرير الفلسطينية لم تكن خالل سنين طويلة سوى منظمة            
 أنه لم يعد للميثاق الفلسطيني ــ الذي لم يعترف بحق دولة اسرائيل في الوجـود ـــ         1989في أيار   

إعـادة بنـاء مكانـة عرفـات ومنظمتـه           والتي ضمنت    1993في العام   " اوسلو"فعل، ووقعت اتفاقات    
؛ آنذاك فقط حظيت منظمة التحرير الفلسطينية باعتراف عام بأنها ممثلة الشعب الفلـسطيني،              "االرهابية"

  .وحصل الفلسطينيون على مكانة بين أمم العالم
 .ترابـاً ورمـاداً  " اوسلو"أصبحت اتفاقات ". االرهاب"لم ينقض زمن طويل حتى عاد عرفات الى طريق        

بعد موت عرفات فقط وانتخاب محمود عباس، الذي أعلن أن الفلسطينيين يجب ان يتخلوا عـن سـالح                  
تم األخذ بـشعار    . ، أغرق الفلسطينيون بمساعدة من الخارج لمساعدتهم في طريق إقامة دولة          "االرهاب"
عمـون ان العقبـة     لقد وجد من بدأوا يز    . في أنحاء العالم، بل أخذ به كثيرون في اسرائيل        " حل الدولتين "

" يهـودا "الوحيدة في طريق اقامة دولة فلسطينية وإحراز سالم بينها وبين اسرائيل هي المستوطنات فـي         
  ".السامرة"و

بيد أنه في األيام التي يزور فيها عباس فنزويال للحصول على تأييد من هوغو تشافيز، وفي حين تعلـن                   
عشرة اشهر، يبدو امكان اقامة دولة فلسطينية أبعد مما         حكومة اسرائيل تجميد البناء في المستوطنات مدة        

كـل مـن يعتقـد ان تجميـد     . الى اآلن ال يوجد اكثر من دولة فلسطينية وهمية، بناء من الـورق       . كان
فـال  . المستوطنات سيكون أساساً للمبنى الورقي هذا سيتبين له في غضون زمن قصير أنه كان مخطئـاً               

تنفس الصناعي والعالج الطارئ اللذين يقدمهما الرئيس اوباما لن يستطيعا          ان ال . عالقة بين هذين االمرين   
  .احياء هذا المريض

يوجد في الواقع اليوم ثالثة كيانـات       . ان الدولة الفلسطينية في هذا الوقت ليست أكثر من حلم غير ممكن           
التي ال  " السامرة"و" يهودا"، ومنطقة   "حماس"المملكة االردنية، وجيب غزة الذي تسيطر عليه        : فلسطينية  

ال يوجد أي قانون طبيعي يحظر وجود ثـالث دول          . يسيطر عليها عباس رغم ان مكاتبه موجودة هناك       
لن يغير تجميد البناء في المـستوطنات       . فلسطينية في زمن ما في المستقبل، لكن االمر يبدو غير معقول          

  .في االشهر العشرة المقبلة ذلك" السامرة"و" يهودا"في 
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ا استقر رأي حكومة نتنياهو، إذاً، على تجميد البناء في المستوطنات، بتفضل ال فائدة منه؟ التفـسير                 لماذ
رغم أن العالقـات الشخـصية بـين زعيمـي          . السائد هو ان الحكومة أرادت أن ترضي الرئيس اوباما        

 عندما يكون الكـالم     الدولتين ليست بغير أهمية في العالقات الدولية فإنها ال تقوم في رأس سلم االوليات،             
ال تقوم العالقات بين اسرائيل والواليات المتحدة على مشايعة شخصية،          . على السياسة الخارجية للدولتين   

اختالفات الرأي بين األمم الصديقة ال تحل بمحاولة إرضـاء          . بل على قيم ومصالح استراتيجية مشتركة     
ان اسرائيل دولة صـغيرة لكنهـا       . ف اآلخر احد زعمائها، وال تحل بيقين بأن يعطي طرف أوامر للطر         

يجب على نتنياهو اال يصرح كما فعل مناحيم بيغن باننا لسنا جمهورية موز، لكن يجب عليه ان                 . مستقلة
  .لهذا البيان أهمية كبيرة الستمرار العالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل. يبين ذلك

  "هآرتس"
  2/12/2009األيام، فلسطين، 
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