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   سياسة ممنهجة لتقليص عدد الفلسطينيين في القدسبإتباع "إسرائيل"سري أوروبي يتهم  تقرير .1

كشفت في  ' هآرتس' صحيفة    من الناصرة، أن   زهير اندراوس  عن،  3/12/2009القدس العربي،   ذكرت  
النقاب عن تقرير وصف بانّه سري عكف على اعداده قناصل دول االتحاد             االربعاء   أمسعددها الصادر   

االوروبي في القدس ورام اهللا، مشيرة الى انه يوجه انتقادات حادة لسياسة اسرائيل في القدس الـشرقية،                 
ويدعو االتحاد االوروبي الى العمل على تقوية مكانة السلطة الفلسطينية في المدينة، والقيـام بـاجراءات                

تجاجية ضد اسرائيل، وفرض عقوبات على جهات ذات صلة بالنشاط االستيطاني في المدينـة وفـي                اح
  .محيطها

وبحسب المراسل السياسي للصحيفة، باراك رافيد، فان التقرير، الذي ينشر للمرة االولـى، هـو وثيقـة                 
لـى انـه يمثـل     حساسة جدا لكونها تتصل بمكانة القدس، ولذلك بقي سريا ولم يتم نشره بشكل رسمي ع              

  .موقف االتحاد االوروبي
الماضي، وتم عرضه   ) نوفمبر(واضاف قائال ان التقرير استكمل في الثالث والعشرين من تشرين الثاني            
وكتبت الـصحيفة ايـضا ان      . قبل عدة ايام في جلسة مغلقة في مؤسسات االتحاد االوروبي في بروكسل           

شر التقرير في وسائل االعالم نظرا لالضـرار الـشديدة          وزارة الخارجية االسرائيلية كانت تخشى من ن      
  .األوروبي في الرأي العام إلسرائيلالتي قد يسببها 

ونقل المراسل عن مصدر في الخارجية االسرائيلية قوله ان عرض التقرير قد ترك اثارا سيئة، وحـث                 
ولة الفلـسطينية، علـى حـد    السويد على الدفع بمبادرتها بشأن تغيير مكانة القدس وتحديدها كعاصمة للد     

  .تعبيره
وجاء ايضا، بحسب المصادر االوروبية انّه بحسب التقرير فان الحكومة االسرائيلية وبلدية القدس تعمالن              
بموجب استراتيجية ورؤيا تهدف الى تغيير الميزان الديمغرافي في المدينة، وعزل القدس الشرقية عـن               

حكومة االسرائيلية وبلدية القدس تقدمان المساعدة لجمعيات اليمين،        الضفة الغربية، كما يؤكد التقرير ان ال      
من اجل تحقيق هذه االهداف والسيطرة علـى المدينـة وخاصـة            ) العاد(و) عطيرت كوهانيم (وبضمنها  

  .منطقة الحرم الشريف
وجاء في التقرير ايضا ان مؤسسات خاصة تعمل على امتالك بيوت في االحياء العربية، وتحـاول زرع              

كما يوجه انتقادات حادة لبلدية القدس الغربية، ويشير الى انها          . مستوطنات يهودية في داخل هذه االحياء     
  .تميز ضد الفلسطينيين بكل ما يتصل بتراخيص البناء والخدمات الصحية والنظافة والتعليم

خيصا للبناء، وال    تر 20 فان سلوان لم تحصل سوى على        67وجاء في التقرير انه منذ االحتالل في العام         
 ترخيص سنويا من البلدية، في حين ان حاجتهم السنوية          200يحصل الفلسطينيون في القدس سوى على       
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 بالمائـة ال    35 إلى ترخيص، وتابع التقرير قائال ان نسبة الفلسطينيين في القدس تصل            1500تزيد عن   
  . بالمائة من الميزانية المخصصة للقدس10 - 5يحصلون سوى على 

 فـي المدينـة،     األثرية الحفريات   إلى، ان التقرير يتطرق     اإلسرائيلية الصحيفة   أضافتوة على ذلك،    عال
وخاصة في منطقة الحرم، مشيرا الى ان الحفريات في سلوان وفي البلدة القديمة ومنطقة الحرم تتركـز                 

وتجـري ادارة   . ينـي  في التاريخ اليهودي، واصبح علم االثار وسيلة ايديولوجية لصراع قومي ود           أساسا
  .هذه الصراع بطريقة تغير من هوية وطابع المدينة، بما يهدد االستقرار فيها، بحسب التقرير

ويشير التقرير ايضا الى ان الفلسطينيين في القدس الشرقية يعانون من مشاكل امنية خطيـرة حيـث ان                  
ى ان الـشرطة االسـرائيلية ال       كما يشير ال  . توسع المستوطنات يغذي عنف المستوطنين تجاه المقدسيين      

  .تتدخل كما يجب رغم ان العنف ضد المقدسيين يقع تحت سمعها وبصرها
باالضافة الى ذلك يتطرق التقرير الى استمرار اغالق مؤسسات منظمة التحرير الفلـسطينية والـسلطة               

ر االوروبي في   الفلسطينية في القدس، ويحذر مما اسماه سيطرة حركة حماس على المدينة، ويزعم التقري            
هذا السياق ان غياب المؤسسات الرسمية الفلسطينية واحساس المقدسيين بانّه يتم اهمالهم يعبدان الطريق              

  .امام الحركات االسالمية لتعزيز قوتها في القدس، على حد قول معديه
 القـدس،   وينصح القناصل االوروبيون في التقرير باتخاذ خطوات لتعزيز حضور السلطة الفلسطينية في           

ف .ت. لوقف استهداف السكان المقدسـيين، واعـادة فـتح مؤسـسات م        إسرائيلوممارسة الضغط على    
الرسمية في القدس، مثل بيت الشرق، كما ينصح القناصل بارسال دبلوماسيين اوروبيين الـى المحـاكم                

  .زلهماالسرائيلية في القدس، وحثهم على اخذ دور في المداوالت بشأن اخالء مقدسيين من منا
واشارت الصحيفة االسرائيلية الى ان التقرير يتضمن توصيات رمزية تهدف الى التأكيد على ان القـدس               

كما يتضمن توصيات باستـضافة القناصـل لكبـار         . الشرقية هي العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية     
قنصليات االوروبيـة فـي     المسؤولين في السلطة الفلسطينية، واجراء لقاءات مع وزراء اوروبيين في ال          

القدس الشرقية، ورفض مرافقة الشرطة االسرائيلية للمسؤولين االوروبيين لدى زيارتهم الـى المنطقـة،              
باالضافة الى ذلك،   . واالمتناع عن اجراء لقاءات مع مسؤولين اسرائيليين في مكاتبهم في القدس الشرقية           

عقوبات اقتصادية على المـستوطنين فـي القـدس،    قالت الصحيفة االسرائيلية، ان التقرير يقترح فرض   
ويطالب القناصل بالتعاون من اجل نقل معلومات حول المستوطنين العنيفين في القدس ودراسة امكانيـة               
منعهم من الدخول الى دول االتحاد االوروبي، ومنع تحويل اموال من مؤسسات حكومية اوروبيـة الـى      

ء تحقيق في هذا الشأن، واصدار توجيهات لمكاتب السياحة في          هيئات تدعم االستيطان في القدس، واجرا     
  .اوروبا لمنع دعم مصالح المستوطنين في القدس

في تقريرهم كما  األوروبيين اقترحوا  القناصل، أنلندنمن ، 3/12/2009 الشرق األوسط، وأضافت
يل لوقف إلحاق عدة إجراءات لتعزيز وضع السلطة الفلسطينية والضغط على إسرائ» هآرتس«جاء في 

  :ومن هذه اإلجراءات. األذى بالعرب في المدينة
  .ـ ضمان وجود أوروبي في المحاكم التي تنظر في قضايا هدم البيوت العربية أو إخالئها من سكانها

  .ـ إحياء األعياد والمناسبات األوروبية في القدس الشرقية
س الشرقية المسؤولين الفلسطينيين، للقاء ـ تستضيف البعثات األوروبية التي يوجد لها مقار في القد

  .مسؤولين فلسطينيين كبار
  .ـ تجنب مرافقة رجال األمن اإلسرائيليين للمسؤولين األوروبيين عند زيارة البلدة القديمة في المدينة

  .ـ تجنب عقد لقاءات مع المسؤولين اإلسرائيليين في القدس الشرقية
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   االنتخاباتإجراء لحين "التشريعي"و عباس  واليةديمد يرجح تعميرةحنا  .2
القدس "كد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ أ: وليد عوض-رام اهللا 
 منتصف الشهر الجاري لبحث ن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيعقد اجتماعاًأ باألربعاء "العربي

 أعمال جدول إنوقال عميرة  . على الصعيد الداخليأوي  الفلسطينية سواء على الصعيد السياساألوضاع
 الشهر 25 وانتهاء واليته القانونية في -محمود عباس-موضوع الرئيس "اجتماع المركزي القادم يشمل 

 جانب بحث إلى االنتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية وذلك إلجراء لتحديد موعد إضافةالقادم 
  . انتهاء والية المجلس التشريعي الشهر القادمإلى، مشيرا "ة الحكومأداءالرقابة على 

 عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني اإلعالن المجلس المركزي للمنظمة إقدام إمكانيةواستبعد عميرة 
 يتم تمديد أنرجح  و."ال اعتقد انه من صالحيات المجلس المركزي حل المجلس التشريعي" الحالي، قائالً

 أيلن يكون هناك " انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية، مضيفا إجراءتشريعي لحين والية عباس وال
  ." حين نشوء بديل عنهاإلىتدخل في الهيئات القائمة 

  3/12/2009القدس العربي، 
  

  ا الوطنينحل السلطة غير منطقي وغير وطني والمؤسسة األمنية تحمي مشروع: فياض .3
 السلطة الوطنية الفلسطينية هي عنوان نضالي للشعب إنلوزراء،  سالم فياض رئيس ا.قال د: رام اهللا

  .الفلسطيني وان الحديث عن حلها ليس له أي أساس وهو أمر غير منطقي وال وطني
إن منظمة التحرير الفلسطينية هي بيتنا وممثلنا الشرعي والوحيد، وان السلطة الوطنية : وقال فياض

لقد دفعنا ثمنا : لسطيني وممثله منظمة التحرير الفلسطينية، وقالالفلسطينية هي ثمرة تضحيات الشعب الف
 إلى ونحن مستمرون في كفاحنا للوصول األرض ما وصلنا إليه سياسيا وعلى إلىباهظا للوصول 

إن المشروع الوطني المتمثل : وقال .االستقالل، وإقامة مشروعنا الوطني مشروع الدولة وعمادها األمن
 الجماعات، ولن تكون هناك أو األفرادالدولة فوق كل االعتبارات وفوق مصالح في االستقالل وبناء 

  .مجاملة ألي كان على حساب المشروع الوطني والمصالح العليا للشعب الفلسطيني
 واإلدارات وقادة المناطق األمنية األجهزةوكان رئيس الوزراء يتحدث في اجتماع عقده أمس، مع قادة 

ونقل فياض خالل اللقاء للحاضرين  .حافظات في مقر األمن الوقائي في رام اهللا في الماألجهزةومدراء 
 ووحدة القيادة في األداء للقوات الفلسطينية، وتحدث حول األعلىتحيات الرئيس محمود عباس القائد 

 الفلسطينية في فرض سيادة األمن عند التجربة التي خاضتها قوات ، وتوقف مطوالًاألمنيةالمؤسسة 
 ليس وظيفة بل مهمة األمنإن :  الشعب الفلسطيني، قائالًألبناء واألمان األمننون والنظام وتوفير القا

 الذي نسعى إلنهائهاألصعب والتحدي األكبروطنية نفتخر ونعتز بها، وان االحتالل يمثل الهم .  
استخالصها للعبر  واألمنية وترسيخ عقيدتها األمنية التطور الذي واكب عمل المؤسسة إلى فياض وأشار

 هو استغالل البعض األمنيةأسوأ ما عانت منه المؤسسة  "أن، موضحا 2007من تجربة االنقالب العام 
  ". وتشويهه، وكأنه ليس أمنا يعتد بهاألمنلمفهوم 

 يجب إجراءاتنا القانون في إلى نستند أنقبل :  احترامها، وقالوأهمية اإلنسانكما شدد فياض على حقوق 
إن :  وحقوقه، وقالاإلنسان الفلسطينية وثقافتنا الوطنية التي ترفض المس بكرامة أخالقنا إلى االستناد

 ال يتعارض بأي شكل مع الحفاظ على كرامة الفرد مهما كانت المخالفات المتهم واألنظمةتطبيق القوانين 
 .بارتكابها

  3/12/2009األيام، فلسطين، 
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  اعتماد القدس الشرقية عاصمة للدولة المرتقبة فلسطيني بالتوجهات األوروبيةترحيب .4
 رحب مسؤولون فلسطينيون يوم األربعاء بتوجهات االتحاد األوروبي خالل .):أ.ب.د( - القدس ،رام اهللا

 .اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي القادم اعتماد القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية
ظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس فيها احمد قريع وجوب أن يؤكد وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمن

وقال . 1967االتحاد األوروبي أن القدس هي جزء من األرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عام 
قريع، خالل لقائه ممثل المفوضية األوروبية في القدس كريستيان بيرجر، إنه يجب أن يتسم الموقف 

 وإنها ستكون 67ضوح في تأكيده أن القدس جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة عام األوروبي بالو
 ".ألن القدس تشكل مفتاح السالم أو استدامة الصراع"عاصمة للدولة الفلسطينية 

وفي السياق، أكدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في لقاء لها مع القنصل 
، ضرورة حشد الدعم والتأييد الدولي القتراح الرئاسة السويدية لالتحاد )بعاءاألر(البريطاني اليوم

وشددت على أن هذه الخطوة تأتي في  .األوروبي لذكر القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطينية مقبلة
 ".في إطار حل سلمي تفاوضي مع الدولة العبرية"السياق الصحيح 

لمنظمة التحرير رحب بالتوجه األوروبي وقال إن االعتراف وكان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية 
من شأنه أن يعيد االعتبار للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن "بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين 

 ".والشرعية الدولية
  3/12/2009القدس، فلسطين، 

  
   نتنياهو لم يوقف االستيطان ولو للحظة واحدة:عريقات .5

  رئيس الحكومةإن صائب عريقات .قال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض د: د يونس محم–رام اهللا 
 اإلسرائيلي القرار أن إلى واحدة، مشيراً "لم يوقف االستيطان ولو للحظة" بنيامين نتنياهو اإلسرائيلية

ار ووصف القر. ينص على مواصلة بناء ثالثة آالف وحدة سكنية ومواصلة البناء االستيطاني في القدس
  ."مناورة الهدف منها االلتفاف على الضغط الدولي"بأنه 

  3/12/2009الحياة، 
  

  هنية تدين استيالء المستوطنين على منزل الكرد في القدسحكومة .6
 طالب أبو شعر، وزير األوقاف والشؤون الدينية في حكومة الوحدة الوطنية بقطاع غزة، . أدان د:غزة

، على منزل )1/12(هود، بحماية قوات االحتالل، مساء الثالثاء استيالء مجموعة من المستوطنين الي
وقال وزير األوقاف في . المواطنة المقدسية المسنة رفقة الكرد في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة

إن هذه الفعلة اإلجرامية الصهيونية تبين خيبة أمل المجتمع العربي والدولي لعدم اهتمامه : "بيانٍ صحفيٍ
 .، الفتاً النظر إلى أن االستيالء على المنزل جاء بعد عدة اقتحامات متكررة له"قضية القدس وحيثياتهاب

التحرك الفوري لمساندة أولئك األهالي المقدسيين المغلوبين على أمرهم، "وطالب أبو شعر بضرورة 
 قتل وهدم نتيجة ما يتعرضون إليه من سياسات غير شرعية وال منهجية مستمرة ومتواصلة من

وتجريف، باإلضافة إلى سياسة الطرد اإلجباري التي يتبعها في هذه اآلونة هؤالء اليهود المتطرفون 
ودعا في الوقت ذاته األمتين العربية واإلسالمية للقيام  ".وأتباعهم من المستوطنين وجيش االحتالل

ل وضرورة شحذ الهمم واستنهاض بواجبهم الديني والوطني تجاه هذه المقدسات لحمايتها من دنس االحتال
  ".ةالالأخالقي"الطاقات البشرية إليقاف مثل هذه الممارسات العدوانية التي وصفها بـ 

  2/12/2009 قدس برس،
  

  



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1627:         العدد       3/12/2009 الخميس :التاريخ

   المالية"األونروا"داخل المخيمات جراء أزمة " كارثة إنسانية" التحرير تحذّر من منظمة .7
 في منظمة التحرير الفلسطينية من وقوع كارثة  حذرت دائرة شؤون الالجئين: ضياء الكحلوت-غزة 

، وأكد "األونروا"إنسانية داخل المخيمات الفلسطينية في ظل استمرار األزمة المالية الخانقة التي تعانيها 
زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون الالجئين في تصريحٍ تسلمت .د
 مليون دوالر من إجمالي 140 بنحو  حقيقياً مالياً أن الوكالة تعاني عجزاً نسخة منه أمس،"العرب"

موازنتها االعتيادية للعام الحالي، وأن عدم تجاوب المجتمع الدولي والدول المانحة لنداءات المفوض العام 
  لسد العجز المالي سيكون له تأثير سلبي على طبيعة الخدمات التي تقدمها لالجئين"األونروا"لـ

 .الفلسطينيين وبالتالي على حياة الالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات
أن تفاقم األزمة المالية بهذا الحد ووصول ميزانية األونروا إلى صفر في بداية العام "وأضاف األغا 

 مليون 4.7الجديد يعتبر مؤشراً خطيراً على خطورة الوضع التي تمر به األونروا كمؤسسة دولية ترعى 
الوضع الخطير "، مشدداً على أن هذا "جئ فلسطيني يعتمدون بشكل أساس على الخدمات التي تقدمهاال

ينذر بكارثة إنسانية داخل المخيمات الفلسطينية إذا لجأت األونروا إلى تقليص خدماتها التي تقدمها 
ع باهتمام كبير تفاقم تتاب"وأشار إلى أن دائرة شؤون الالجئين  ."لالجئين أو أوقفت العمل ببعض برامجها

، الفتاً إلى أن هذا الموضوع بات خطيراً وبات مصدر قلق وتخوف لدى "األونروا"األزمة المالية لـ
مع تصاعد  %75الالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات التي ترتفع فيها نسبة الفقر والبطالة إلى أكثر من 

 .ن الفلسطينيينالحديث حول توجه األونروا نحو تقليص المقدمة لالجئي
 إلى تقليص خدماتها أو تجميد العمل لبعض برامجها، محمالً المجتمع "األونروا"ورفض األغا لجوء 

إن معالجة ": وقال .، ومطالباً إياه بالتدخل لمعالجتها"األونروا"الدولي مسؤولية األزمة المالية التي تعانيها 
لمقدمة لالجئين بل من خالل حث الدول المانحة األزمة ال تأتي من خالل تقليص األونروا للخدمات ا

 ."والممولة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية األونروا وتلبية احتياجات الالجئين
وطالب األغا الدول المانحة والممولة بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية وحثها على تقديم المزيد من 

يم خدماتها لالجئين الفلسطينيين في المخيمات والقيام بالمهام المناطة بها باعتبارها  لتقد"األونروا"الدعم لـ
الجهة الدولية الوحيدة المعنية بإغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بتفويض من هيئة األمم المتحدة التي 

 .1949 الصادر عنها عام 302فوضتها بتلك الصالحيات عبر قرارها 
 والدول العربية المضيفة في شتى المجاالت "األونروا"ورة استمرار التنسيق مع وشدد األغا على ضر

التي تخدم الالجئين الفلسطينيين ومواجهة التحديات التي تواجه األونروا والالجئين الفلسطينيين في ظل 
سرائيلية التطورات والمستجدات السياسية على الساحة اإلقليمية وحملة العداء التي تمارسها الحكومة اإل

 إلنهاء "األونروا"وأوضح أن هناك مؤامرة تُحاك على وكالة  .ضد األونروا ومطالبتها بإنهاء دورها
عملها من قبل اللوبي اليهودي وبعض الجماعات الضاغطة في الكونغرس األميركي الذي يطالب بنقل 

 معرباً عن خشيته من أن صالحيات الوكالة إلى المفوضية السامية لشؤون الالجئين وللدول المضيفة،
  .تكون األزمة المالية التي تعانيها األونروا جزءاً من هذه المؤامرة

وأكد ضرورة وأهمية استمرار عمل األونروا وعدم المساس بواليتها أو مسؤولياتها وعدم تغيير أو نقل 
 .مسؤولياتها إلى أية جهة أخرى

  3/12/2009العرب، قطر، 
  

 "عملية خداع"وحديثه عن تكبيلهم فقط .. مارس التعذيب كسياسة ممنهجةاالحتالل ي:  األسرىوزارة .8
، "الشاباك"حديث جهاز المخابرات اإلسرائيلية   اعتبرت وزارة شؤون األسرى والمحررين في غزة:غزة

تكبيل "التي قالت إنه المسؤول عن عمليات االعتقال والتعذيب ضد األسرى الفلسطينيين، عن أسلوب 
عملية الخداع الذي يمارسها االحتالل للرأي العام العالمي ومحاولة لتجميل " جزء من هو" المعتقلين



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1627:         العدد       3/12/2009 الخميس :التاريخ

اللجنة " على " الشاباك"وأوضح رياض األشقر، مدير اإلعالم بالوزارة، بأن رد جهاز ". صورته القبيحة
ال عملية ما هو إ"ال،  حول عملية تكبيل األسرى بأنها جزء من التعذيب أم " اإلسرائيلية ضد التعذيب

تضليل، وكأن االحتالل يريد أن يظهر للعالم بأنه فقط يمارس التكبيل كعملية تعذيب وحيدة ضد المعتقلين 
  ".الفلسطينيين في السجون

إن الشاباك ادعى بأنه يكبل المعتقلين لمنعهم من االعتداء على المحققين، فيما تعتبر عملية : "وقال األشقر
نواع التعذيب فهي المرحلة األولى التي تبدأ فور علمية االعتقال مباشرة تكبيل المعتقلين أبسط وأقل أ

وقبل أن يصل المعتقل إلى مراكز التحقيق والتوقيف التي يمارس بها كافة أصناف التعذيب واإلهانة بحق 
أسيراً سقطوا منذ عام ) 70(األسرى والتي تؤدى إلى الموت في بعض األحيان كما حدث مع أكثر من 

  ". تيجة ممارسة التعذيب الوحشي والقاسي بحقهم ن1967
وكشف األشقر أن االحتالل يستخدم العشرات من أساليب التعذيب المحرمة دولياً، معتبراً الضجة 

مقصودة، وجاءت "اإلعالمية التي أثارها حول عملية تكبيل األسرى والجدل مع مراكز حقوقية إنما هي 
  ."للتعمية على أساليب التعذيب األخرى

الخروج عن الصمت فيما يتعلق بتعذيب "وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان 
األسرى الفلسطينيين، وخاصة أن العديد من المؤسسات اإلسرائيلية نفسها قد كشفت عن الكثير من تلك 

  .سرىالوسائل المحرمة التي يستخدمها االحتالل ضد األ
  2/12/2009 قدس برس،

  
 دبلوماسية مكوكية إلتمام صفقة األسرى.. في انتظار الموافقات الشكلية": ظعكا" .9

تتواصل الدبلوماسية المكوكية حول إتمام صفقة تبادل األسرى في أقرب وقت : غزة ـ عبد القادر فارس
ممكن، إذ أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية استمرار االتصاالت المكثفة وتسارعها بين األطراف ذات 

وقالت المصادر إن الوسيط األلماني التقى . »حماس«قة بصفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة العال
خالل الساعات الماضية بقيادات أمنية مصرية وإسرائيلية؛ لمناقشة بعض المسائل الفنية الخاصة بنقل 

لتبادل التي باتت الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط واإلفراج عن األسرى الفلسطينيين، في إطار صفقة ا
 .جاهزة بانتظار موافقات رسمية ومسائل ذات طابع شكلي

وكشفت مصادر إعالمية أن غزة تشهد مشاورات واتصاالت مشابهة بين القيادات العسكرية في كتائب 
 .لالتفاق على آلية نقل شاليط إلى األراضي المصرية» حماس«القسام ومع القيادات السياسية لـ 

، حيث ناقش معهم »حماس«ا مصريا زار دمشق أخيرا، والتقى قيادات في حركة وأضافت أن مبعوث
بعض المسائل والترتيبات المتعلقة بصفقة تبادل األسرى، في حين يتواجد في قطاع غزة وفي مدينة رفح 
تحديدا بعض العناصر األمنية المصرية برفقة اثنين من مساعدي الوسيط األلماني وممثل عن الصليب 

 .األحمر
إلى ذلك، وصل إلى القاهرة في الساعات القليلة الماضية اثنان من العناصر األمنية التابعة لحركة 

 .، وتوجها مباشرة إلى العاصمة السورية لاللتقاء مع قيادات من الحركة في دمشق»حماس«
  3/12/2009عكاظ، 

  
  اليط ش أسماء في صفقةسبعةحول " إسرائيل" الخالف مع  تؤكد أنحماس": الخليج" .10

إن الوسيط األلماني في صفقة تبادل "قال مصدر مسؤول في حركة حماس الفلسطينية، أمس، : )أ.ب.د(
  .يحقق تقدماً مستمراً في اتجاه إنجاز الصفقة" إسرائيل"األسرى بين الحركة و
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وأكد نجاح الوسيط المصري في جسر الفجوة في المواقف إلتمام الصفقة، كاشفاً أن الخالف بات ينحصر 
في ستة إلى سبعة أسماء أسرى فقط بعد أن كان يتعلق بخمسين أسيراً، أضاف أن كال الجانبين يقدمان 

  .مرونة في جسر الهوة في المواقف سعياً الستغالل الفرصة المتاحة وتنفيذ الصفقة
 والقدس وهو ما تعتبره 48وأكد المصدر تحقيق توافق شبه نهائي على قائمة األسرى من فلسطينيي ال

ماس التقدم الحقيقي في مساعي الوسيط األلماني والجهود التي تدار بسرية تامة، وشدد على الحاجة ح
لمزيد من الوقت للتوافق على باقي أسماء األسرى ذوي المحكوميات العالية الذين تصر عليهم حركة 

  . حماس
  3/12/2009الخليج، 

  
  لحوثيينل" حماس"بدعم خالد مشعل يوافق على طلب إيراني ": ة الكويتيةالسياس" .11

خالد " حماس" أن رئيس المكتب السياسي لحركة ، أمس،"السياسة"كشفت مصادر سورية خاصة لـ 
مشعل استجاب لطلب إيراني بدعم المتمردين الحوثيين في حربهم مع القوات الحكومية في شمال اليمن 

في دعمهم " حزب اهللا"بعد انكشاف عمق ضلوع طهران و، والجيش السعودي على الشريط الحدودي
وتضييق صنعاء الخناق على اإليرانيين من خالل توقيف سفينة تابعة لهم وإغالق ، معنوياً وعسكرياً

  .مراكزهم الطبية التي كانت تستخدم أوكاراً للتجسس ومراكز لدعم المتمردين
 حسن مهدوي االيراني في لبنان" الحرس الثوري"¯التابعة ل" القدس"وأوضحت المصادر أن قائد قوة 

بغية التشاور معه بشأن ، مع خالد مشعل، خالل زيارة خاصة إلى دمشق األسبوع الماضي، اجتمع
وخاصة الطالب الفلسطينيين في الجامعات ، في اليمن" حماس"استغالل البنية التحتية الواسعة لحركة 

ه علم السلطات جراء خشيت، على مضض، مشيرة إلى أن مشعل وافق على الطلب االيراني، اليمنية
عن طريق تصوير ما يدور في اليمن ، وذلك بعد أن مارس عليه مهدوي ضغطاً نفسياً، السعودية باألمر

  ."أبرياء"اليمنية  السعودية بحق مسلمين " المجزرة"¯ب
وأضافت المصادر ان موافقة مشعل على الطلب اإليراني كانت مشروطة بموافقة رئيس شعبة المخابرات 

مشيرة إلى أن ، الذي أعطى في ما بعد الضوء األخضر لذلك، الحركة عبد الفتاح قدسيةالعسكرية في 
بشكل سري " حزب اهللا"¯في اليمن جمال عيسى تقديم الدعم لإليرانيين ول" حماس"مشعل طلب من ممثل 

   .ونبهه إلى خطورة أن يكشف األمر سواء للسلطات اليمنية أو السعودية، للغاية
لب مشعل من عيسى إقصاء عدد من الطالب الفلسطينيين في الجامعات اليمنية ط، وفي هذا اإلطار
في مهام تكتيكية كنقل وتحويل األموال الى " حزب اهللا"بغية مساعدة اإليرانيين و" حماس"التابعين لحركة 

منه كما طلب ، من دون أن يكشف لهم عن الجهة الحقيقية التي تبعث هذه األموال أو التي تتلقاها، اليمن
لمن يستطيع تقديم نفسه على أنه عربي خاصة ، توفير وثائق سفر فلسطينية لإليرانيين أو عناصر الحزب

وخصوصا أولئك الذين ال يملكون وثائق سفر ويرغبون بمغادرة اليمن عن طريق المعابر ، لجهة اللهجة
   .الحدودية

نيين وتجار فلسطينيين بغية تقصي وطلب مشعل من عيسى أيضاً استغالل العالقات الطيبة بين ضباط يم
   .المعلومات حول حقيقة ما يدور على الحدود السعودية اليمنية

  2/12/2009السياسة، الكويت،
  

  بانتظار  موعد إتمام صفقة األسرى.. قل إلى القاهرة برفقة الزهارشاليط نُ :"الجريدة"
مام صفقة تبادل األسرى بـين إسـرائيل    من مصادر مطلعة أن العد التنازلي إلت      ' الجريدة 'علمت القاهرة،
قد بدأ، وأن شاليط قد رأى النور فعالً، إذ إنه قد بات منذ عدة أيام فـي حـوزة الدولـة                     ' حماس'وحركة  
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أحمد الجعبري، وقد احتُفظ بهما في مكـان        ' حماس'المصرية وبصحبته قائد الجناح العسكري في حركة        
  .آمن وسري

ـ   محمود الزهـار، الـذي     ' حماس'ط نقل إلى القاهرة برفقة القيادي في        أن شالي ' الجريدة'وكشف مصدر ل
أحيطت زيارته األخيرة قبيل عيد األضحى بإجراءات أمنية استثنائية، إذ لم يمر الوفد الحمـساوي عبـر                 

  .صاالت الوصول في معبر رفح كالعادة، ونقلته حافلةٌ مصرية انتظرته في باحة المعبر
رفيع في مدينة رفح على غير المعتاد ودام وقت انتظاره مدة ساعة قبـل أن               وعرج الوفد على مقر أمني      

وقـد  . ينطلق إلى القاهرة أو مكان غير معلوم عبر حافلة سياحية، لوحظ أن فوقها عجلة خاصة بالمعاقين         
  .بدا محمود الزهار جالسا في مقعدها األمامي بجوار السائق في حين أسدلت الستارة الخلفية للحافلة

شاليط لمصر جاء كضمانة استباقية من القاهرة للتأكد مـن          ' حماس'ر المصدر المطلع الى أن تسليم       وأشا
جدية تقدم مفاوضات صفقة تبادل األسرى وعدم تعرضها النتكاسة، وأن االحتفاظ بشاليط كرهينة لـدى               

  .وحافزاً إلسرائيل' حماس'مصر يمثل ضابطاً لـ
اء بتوافق ثالثي، إذ حرصت القاهرة على التسليم عبرها لمـا           وقال المصدر إن تسليم شاليط الى مصر ج       

توافقت مع رغبة القاهرة لحاجتها     ' حماس'يمثله هذا من نجاح دبلوماسي تحتاج إليه دولياً وإقليمياً، كما أن            
' حماس'وأضاف المصدر أن إسرائيل التقت مع       . إلى تليين المواقف المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية      

  .اعترافاً واقعياً باألخيرة' حماس'تسليم شاليط عبر القاهرة حتى ال يمثل تسلّمها شاليط من ومصر في 
  . أن يعلَن وصوُل شاليط لألراضي المصرية في وقت الحق– طبقاً لنفس المصدر –ومن المقرر 

 3/12/2009الجريدة، الكويت، 
  

   يوم عالمي لمناهضة االستيطاندفتح تدعو إلى اعتما .12
وبعثت . ، أمس، إلى اعتماد يوم عالمي لمناهضة االستيطان"فتح"دعت حركة : )آي.بي.يو - أ.ب.د(

مفوضية العالقات الدولية في الحركة رسالة إلى األحزاب السياسية والقوى الضاغطة في العالم دعت 
ت حمال" إسرائيل"وأشارت الرسالة إلى تكثيف . فيها إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لمناهضة االستيطان

لقتل أي أمل في تحقيق السالم عن طريق االستيالء على األرض الفلسطينية كأحد "االستيطان والتهويد 
  ".العناصر الرئيسة إلقامة الدولة الفلسطينية

  3/12/2009الخليج، 
  

  حماس تستنكر تهجير عالقين على الحدود السورية  العراقية إلى أستراليا .13
" تهجير"ما سمته " حماس"لالجئين الفلسطينيين التابعة لحركة استنكرت دائرة شؤون ا: )آي.بي.يو(

 فلسطينياً من العالقين في مخيم الهول على الحدود السورية  65المفوضية السامية لشؤون الالجئين 
  .العراقية الى أستراليا

خليص إن المفوضية تسعى من خالل هذه الخطوة الى ت"وقال رئيس الدائرة في غزة حسام أحمد في بيان 
المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه الالجئين الفلسطينيين، فبدالً من أن يقوم المجتمع الدولي بتوفير 
التمويل الالزم للدول المجاورة للعراق الستيعاب الالجئين الفلسطينيين، تقوم المفوضية بتشتيتهم في بالد 

  ".بعيدة مثل البرازيل وأستراليا
 لشؤون الالجئين تلقي بالفلسطينيين في هذه البالد لتتنصل من مسؤولياتها ان المفوضية السامية"وأضاف 

إن الدور الخطير "وقال ". تجاههم، مما يؤدي الى زيادة المعاناة التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون
جاه الذي تقوم به المفوضية يتسق تماماً مع دور األمم المتحدة في عدم اتخاذها أي خطوات عملية في ات

  ".إعادة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم
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وناشد رئيس دائرة شؤون الالجئين جامعة الدول العربية وأمينها العام القيام بدورها تجاه الالجئين 
  . الفلسطينيين

  3/12/2009الخليج، 
  

  "لن ننتظر الوعود".. "نهر البارد"تحركات حثيثة لحماس إلعمار : عبد الهادي أحمد .14
تقوم " حماس"في لبنان أحمد عبد الهادي أن حركة        " حماس"شف عضو القيادة السياسية لحركة      ك: بيروت

بسلسلة من التحركات الحثيثة لتفعيل ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد، مشيرا إلى وعود كثيرة بإعماره                
  ".لكننا لن ننتظر الوعود"

إن هنـاك   ): "12-2(نسخةً منه األربعاء    " ني لإلعالم المركز الفلسطي "وقال عبد الهادي في بيانٍ له، تلقى        
، داعيا جميع األطراف إلـى      "وعودا كثيرة بإعماره، ولكننا سنتحرك بكل اإلمكانيات لجعل اإلعمار واقعا         

  .تحمل مسؤوليتها تجاه المعاناة اإلنسانية التي يتكبدها أهالي مخيم
  2/12/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  في غزةلن نقبل باستمرار حماس في فرض األمر الواقع : بو عينزياد أ .15

" قدس برس"زياد أبو عين في تصريحات خاصة لـ " فتح"أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا
غزة هي جزء ال يتجزأ من : "أن السلطة الفلسطينية لن تقبل باستمرار األمر الواقع في غزة، وقال

 % 60رفض تجزئتها خارج الجغرافيا السياسية للسلطة الفلسطينية التي تخصص الشرعية الفلسطينية ون
ال تريد التوقيع على المصالحة " حماس"وطالما أن . من ميزانيتها لصالح الشعب الفلسطيني في غزة

ستكون لنا سياسة جديدة وآليات أخرى لتحرير شعبنا في غزة وإشراكه في الحياة السياسية ولن نقبل 
وفق واقع الحال المفروض قسريا على الشعب الفلسطيني، " حماس"لواقع وباستمراره رهينة لدى باألمر ا

  ".ولن نقبل بسياسة الذل وإقامة اإلمارة
  2/12/2009قدس برس، 

  
  في غزة " مهمة جهادية" تنعى قيادياً سقط في القسام .16

فـي  "دانيين في وسط قطاع غـزة       ، أمس مقتل احد قادتها المي     "كتائب القسام " اعلنت   :وكاالت - المستقبل
القائـد  "وقالت الكتائب في بيان ان  .، فيما افادت مصادر فلسطينية عن مقتله في انهيار نفق      "مهمة جهادية 

من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة استشهد       )  عاما 37(الميداني في كتائب القسام ياسر صبري راضي        
وقد افادت مصادر فلـسطينية ان       ". وسط قطاع غزة   اثناء قيامه بمهمة جهادية خاصة    ) أمس(فجر اليوم   

 .راضي قتل في انهيار في المنطقة الوسطى من قطاع غزة
  3/12/2009المستقبل، 

  
  من أنصارها في الضفة خمسة  تتهم أمن السلطة باعتقال حماس .17

المحتلة، اتهمت حركة حماس، األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية : رام اهللا
في بيان أصدرته " حماس"وقالت  .والخليل باعتقال خمسة من أنصارها في محافظات طولكرم ونابلس

 ، أعادوا اعتقال األسير المحرر خالد إن مسلحين تابعين للسلطة في محافظة طولكرم) 2/12(األربعاء 
الغصون سابقًا،  ة ديرعليان من بلدة دير الغصون، وهو مدير مكتب نواب محافظة طولكرم ورئيس بلدي

 .العيد والذي أفرج عنه ليومين فقط خالل فترة العيد، وأعيد اعتقاله ثالث أيام
 2/12/2009قدس برس، 
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   أشهر فقطعشرةالتجميد مؤقت ل: المستوطنيننتنياهو يطمئن  .18
 حشد من   قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس األربعاء أمام        :  محمد جمال  -القدس المحتلة 

أنا أريد أن أوضـح للمـستوطنين ولـسكان         "المستوطنين والوزراء في اللقاء االقتصادي في تل أبيب           
إسرائيل كافة، ولجيراننا الفلسطينيين وللمجتمع الدولي، أن قرار تجميد االستيطان هو لمرة واحدة فقـط،               

  ".ولمدة مؤقتة ومحدودة، وسنعود للبناء بعد انتهاء فترة التجميد
ءت  تصريح نتنياهو بعد أسبوع واحد فقط من قرار الحكومة بتجميد االستيطان، وذلك حتى يقلل من                 وجا

اإلسرائيلية إلـى أن مستـشاري نتنيـاهو        / يديعوت أحرونوت   / وأشارت صحيفة    .أهمية قرار التجميد  
خنا ومتـوترا   استمعوا الحتجاج المستوطنين على قرار التجميد وتخوفاتهم، الفتة إلى أن اللقاء كان سـا             

  .للغاية
 سـيكون   "الكابنيت  "وأوضحت الصحيفة أن أقوال نتنياهو، جاءت لتوضح للمستوطنين وللجميع أن قرار          

هذا ما تم االتفاق عليـه مـع        ، أشهر، ومن ثَم العودة للبناء       10داعما للمستوطنين، ألن القرار فقط لمدة       
ومـع  "وتابع  ، ستوطنين، ألن فيه موعدا لالنتهاء      األمريكيين، ولهذا فإن قرار الحكومة يأتي لمصلحة الم       

 وحدة سكنية هي في مرحلة البناء وشارفت علـى االنتهـاء، وكـذلك ال           2500هذا فإن القرار ال يشمل      
  ". وحدة أخرى صادقت عليها مؤخرا، مثل مدارس ورياض أطفال ومبان عامة500تشمل 

 سيحدد في المفاوضات النهائية فقط، ولـيس قبـل          إن مستقبل االستيطان في الضفة    "واختتم نتنياهو بقوله    
ذلك، وأنا آمل من الفلسطينيين أن ينهوا حالة الرفض للعودة للمفاوضات، وأن يبدءوا فـورا بـالجلوس                 

 ".معنا، فهم في حاجة السالم أكثر منّا نحن
  3/12/2009الشرق، قطر، 

  
  لتبادلالفلسطينيين إذا تمت صفقة ا سأصدر عفوا عن األسرى: بيريز .19

قال الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز إنه في حال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى              : يو بي أي   -تل أبيب   
بين إسرائيل وحماس فإنه سيتعين عليه إصدار عفو عن عدد كبير من األسرى الفلسطينيين الذين حكـم                 

  .عليهم بالسجن لفترات طويلة
مواصلة المفاوضات حول التبادل من أجـل       " يشجع"ه إنه   ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن بيريز قول      

  .استعادة الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليط 
المشكلة ليست في   "وقال إن   ، وادعى بيريز أنه ليست حكومة إسرائيل هي التي تؤخر تنفيذ صفقة التبادل           

ل حماس، وإذا عادت حماس إلى إطـار        جانب حكومة إسرائيل وإنما في الجانب اآلخر فهناك نقاش داخ         
 ".في البيت) أي شاليط(الصفقة، وهو مرتفع أصال، فسنراه 

  3/12/2009الشرق، قطر، 
  

 ليبرمان يرفض اإلفراج عن مروان البرغوثي خالل صفقة شاليط .20
رفض وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان بشدة أمس، أن يكون : عبد القادر فارس -غزة 

، جزءا من عملية تبادل معتقلين فلسطينيين مقابل اإلفراج عن  لبرغوثي، القائد في حركة فتحمروان ا
يمكنني أن أضمن أن : "نقلها التلفزيون الرسمي) 103إذاعة (وقال ليبرمان في مقابلة مع  .الجندي شاليط

 ".البرغوثي لن يتم اإلفراج عنه
  3/12/2009عكاظ، 
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  إلطالق شاليط" إسرائيل"الته بسبب الثمن الكبير الذي ستدفعه يهدد باالستق" الشاباك"رئيس  .21
كشفت مصادر إعالمية إسرائيلية أن يوفال ديسكين رئيس جهاز المخـابرات  : غزة ـ عبد القادر فارس 

هدد بتقديم استقالته على خلفية ما وصفته المصادر بالثمن الكبيـر الـذي سـتدفعه               " الشاباك"اإلسرائيلي  
 .للجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليط" حماس"الق إسرائيل مقابل إط

وقالت المصادر إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو فرض رأيه على كافة األجهزة األمنيـة،               
ودعم بشدة رئيس طاقم التفاوض برئاسة حجاي هداس، رافضا تحذيرات ومالحظات ديسكين الداعية إلى              

  ".حماس" الصفقة، وقبول مطالب واشتراطات عدم التسرع في إنجاز
  3/12/2009عكاظ، 

  
  48 أركان الجيش اإلسرائيلي يدعو لتجنيد فلسطينيي رئيس .22

دعا رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، في محاضرة          : برهوم جرايسي  - الناصرة
ض التجنيد العسكري على فلسطينيي     له القاها أمام مديري مدارس إسرائيلية مساء أول من أمس، إلى فر           

اإلسرائيلية أمس، إن ارتفاعا ملحوظا طـرأ علـى         " يديعوت أحرنوت " أيضا، في حين قالت صحيفة       48
  .2000تجند أبناء العمالء من أفراد جيش جنوب لبنان العميل الفارين في إسرائيل منذ العام 

من التراجع السنوي في أعداد المجندين      وكان أشكنازي عبر في محاضرته عن قلق قيادة جيش االحتالل           
 عاما، في حين أنـه      18بموجب قانون التجنيد اإلجباري، الذي يشمل الشبان والشابات اليهود الذين بلغوا            

، باستثناء أبناء الطائفة الدرزية، الذين فرض عليهم القـانون قـسرا منـذ العـام                48ال يشمل فلسطينيي    
شبان الدروز يتصاعد باستمرار، وتفيد إحـصائيات ميدانيـة أن          ، ولكن رفض االنصياع له بين ال      1956

  %.50نسبة المجندين من بينهم هبطت إلى ما دون نسبة 
في العام األخيـر،    " الخدمة المدنية "وتفيد معطيات إسرائيلية رسمية أن عدد الشبان العرب الذين قبلوا بـ            

  . عاما19 و18 ألف شاب وشابة عمرهم 47 شاب، من أصل حوالي 600وصل إلى 
  3/12/2009الغد، األردن، 

  
  قت للبناء االستيطانيؤالمستوطنون يبدأون حملة إلفشال التجميد الم .23

بدأ مستوطنون في الضفة الغربية امس حملة واسعة الجهاض قرار الحكومة :  محمد يونس–رام اهللا 
تكمال بناء ثالثة آالف وحدة االسرائيلية تجميد البناء االستيطاني لمدة عشرة أشهر يصار خاللها الى اس

  .استيطانية طرحت عطاءات القامتها في وقت سابق، الى جانب ومواصلة البناء العام
وشملت الحملة تظاهرات واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وعصيان أوامر حكومية 

" براخة"ين من مستوطنة ففي منطقة نابلس، تظاهر عشرات المستوطنين القادم. بوقف البناء الفردي
وقال شهود . جنوب المدينة امام حاجز حوارة العسكري، ورشقوا المركبات الفلسطينية المارة بالحجارة

ان الجنود الموجودين على الحاجز اغلقوه لفترة من الوقت في وجه حركة السير، واعتقلوا اثنين من 
  . المستوطنين المعتدين

مناورة "و " مهزلة مخادعة" الكنيست محمد بركة القرار بأنه من جانبه، وصف النائب العربي في
" بكاء"واعتبر ". التجميد ليس تجميداً، ألن البناء متواصل في ثالثة آالف بيت: "، وقال"مكشوفة

  ".عهراً"تجميد االستيطان " مزاعم"المستوطنين على 
  3/12/2009الحياة، 
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  أكثر وما يجري مسرحية للعيون األميركية االستيطان تبني "إسرائيل"حين تجمد : زحالقة .24
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمـع الـوطني الـديمقراطي          .  وصف عضو الكنيست د    -القدس المحتلة   

البرلمانية، تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي األخيرة حول تجميد اإلستيطان ومعارضة المستوطنين           
إسرائيل حين تجمد، تبني أكثر، ومراجعـة سـريعة         "إن  ألوامر تجميد البناء بإنها مسرحية مملة، وقال        

للبناء اإلستيطاني خالل العقود األخيرة تثبت أنه عندما كانت هناك مفاوضات وإعالن اسـرائيلي عـن                 
  .تجميد أو لجم أو تجفيف اإلستيطان، زاد على أرض الواقع بناء المستوطنات

 على جدول أعمال الكنيست، امس، حول اإلعالن        جاءت أقوال النائب زحالقة خالل تقديمه إقتراحاً عاجالً       
أي تجميد هذا؟ فاإلستيطان في القدس مستمر كالعادة وزيـادة،          : وتساءل زحالقة ". تجميد اإلستيطان "عن  

وما يجري تشييده اليوم يستمر بال توقف، وقبل وبعد فترة عشرة أشهر التجميد المعلنة، اإلستيطان جرى                
  .وسيجري بكثافة أكبر

زحالقة أن هذه مسرحية معدة جيداً، وقادة المستوطنين يقومون بدورهم في المسرحية إلثبـات أوالً               وأكد  
وهـذه  . أن هناك محاوالت لوقف البناء، وثانياً لبث رسالة بأن األمر في غاية الصعوبة لحكومة نتنياهو              

 .المسرحية معدة للعيون األميركية
 3/12/2009الحياة الجديدة، 

 
  لطرحه على الكنيست" يهودية إسرائيل" بـاسي ُيقّر قانون أسإعداد .25

النقـاب عـن إعـداد      " دافيد روتم "كشف رئيس اللجنة القانونية في الكنيست اإلسرائيلي         -القدس المحتلة 
ـ             وأن  "إسـرائيل "يهودية  "مبادرة تهدف لجمع تواقيع أعضاء الكنيست لصياغة قانون أساسي جديد يقر ب

  ".يالدولة هي موطن الشعب اليهود
 للفلسطينيين بـاالعتراف بهـا      "إسرائيل"إنه بالرغم من مطالبة     ": "إسرائيل بيتنا "من حزب   –وقال روتم   

  ".كدولة يهودية، إال أنه ال يوجد قانون أساسي ينص على يهودية الدولة
لعدم وجود أي قانون ينص على ذلك، وأن يهودية الدولة وردت فقـط فـي               "عن تعجبه   " روتم"وأعرب  
إنه وعلى مر السنين، هناك محاوالت لطمـس        : "وأضاف". ستقالل، وليست ضمن قانون كنيست    وثيقة اال 

هوية الدولة وعدم االعتراف بها كيهودية، وما نقوم به اآلن هو توثيق يهوديـة الدولـة داخـل حـدود                    
، وعدم السماح ألي مجموعات وجماعات أخرى اإلعالن عن استقالل داخل حـدود الدولـة،               "إسرائيل"

  .، حسب قوله"في المستقبل باالستقالل وحكم ذاتي ألنفسهم" 48عرب "لتحديد حتى ال يطالب وبا
  3/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  جريمة التطهير العرقي في القدس تتطلب موقفا دوليا واضحا: بركة .26

عاء،  دعا عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، اليوم األرب:الناصرة
المجتمع الدولي إلى قول كلمته أمام جريمة التطهير العرقي التي تنفذها سلطة االحتالل في القدس 
المحتلة، ممثلة بالحكومة اإلسرائيلية وبكل أذرعها، وقال إن تعامل المجتمع الدولي هو امتحان آخر لقدرة 

السنين تبرر خيبة األمل األسرة الدولية على تطبيق الشرعية الدولية، وإن كانت تجربة عشرات 
 .الفلسطينية منها

" للدفاع عن الفرد"وجاء هذا في تعقيب النائب بركة، على المعطيات التي كشف عنها المركز االسرائيلي 
في ما يتعلق بجريمة سحب بطاقات هوية اإلقامة لمواطني القدس الفلسطينيين، بعد أن نجح المركز في 

 .داخلية اإلسرائيلية التي تكتمت على هذه المعطياتالحصول على المعطيات من وزارة ال
  3/12/2009القدس، فلسطين، 
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  ارتفاع في عدد مشاريع البناء االستيطانية الخاصة في الضفة":  اآلنالسالم" .27
كشفت معطيات اسرائيلية رسمية عن ارتفاع في عدد مشاريع البناء االستيطانية الخاصـة فـي               : القدس

هر الستة الماضية في مقابل التباطؤ في مشاريع البناء االستيطاني العامة مشيرة            الضفة الغربية خالل االش   
الى ان عمليات البناء االستيطاني الجارية حاليا في االراضي الفلسطينية هي بنفس وتيرة عمليات البنـاء                

  .في السنوات الماضية
  ":السالم اآلن"

ديث البيانات حول الشروع في عمليات البنـاء فـي          تح: "اليسارية االسرائيلية " السالم اآلن "وقالت حركة   
، كما أخذت من المكتب المركزي االسرائيلي لإلحصاء، تؤكد تقارير          2009المستوطنات في نهاية أيلول     

أنه كان هناك ارتفاع في عدد من مشاريع البناء الخاصة التي تم إطالقها خالل فترة               " السالم اآلن "حركة  
على الـرغم مـن أن حكومـة        : "واضافت" التباطؤ في عمليات بناء العامة     أشهر الماضية، في مقابل      6

نتنياهو نادرا ما دفعت لخطط بناء جديدة في المستوطنات، وبالتأكيد بدأت في مشاريع عامة كبيرة، فـإن                 
البناء في األراضي الفلسطينية تواصل بنفس وتيرة االرقام في السنوات الماضية، وهذا يرجع أساسا إلى               

بادرات الخاصة وتكثيف استخدام تصاريح البناء القديم، اذ انه وفقا لدراسة رسمية اعدت في وزارة               أن الم 
 وحدة سكنية محتملة يمكن نظريا أن تبنى، وفقـا          40000، فإن هناك حاليا حوالي      )تقرير شبيغل (الدفاع  

  ".للخطط المعتمدة بالفعل في المستوطنات
 3/12/2009األيام، فلسطين، 

  
  والرد يدعو لقتل األسرى الفلسطينيينالجاسوس ب .28

دعا الجاسوس جوناثان بوالرد، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد في الواليات المتحدة إلدانته بالتجسس 
وذكرت صحيفة . عليها لمصلحة إسرائيل، إلى قتل أسير فلسطيني يومياً إلى أن يتم اإلفراج عن شاليت

شتيمة " صفقة التبادل مع حركة حماس، واصفاً إياها بأنها أن بوالرد عارض بشدة" جيروزاليم بوست"
يأخذ الئحة السجناء التي اقترحتها حماس فيقتل واحداً منهم كل "واقترح بوالرد على نتنياهو أن ". رهيبة

  ". يوم إلى أن يتم إطالق سراح جلعاد من السجن
الواليات المتحدة لإلفراج عـن     وكانت مصادر إسرائيلية ذكرت أن اتصاالت سرية تجري بين إسرائيل و          

  . بوالرد، من ضمن المرحلة لصفقة التبادل، وذلك في مقابل إطالق سراح مروان البرغوثي
  3/12/2009السفير، 

  
   من حق االقامة في القدسالفلسطينيين تجرد آالف "سرائيلإ"" هآرتس" .29

لية ألغت العام الماضي عددا     اإلسرائيلية أمس أن وزارة الداخ    " هآرتس"كشفت صحيفة   :  د ب أ   -تل أبيب   
 21 شخصا أي ما يعـادل       4577قياسيا من حقوق إقامة العرب في القدس الشرقية ، حيث سحبت إقامة             

وأوضحت الصحيفة على موقعها االلكتروني أن األربعـين        . مرة ضعف متوسط األربعين عاما الماضية     
 8558 شهدت سحب إقامـة      2007إلى   1967عاما األولى من احتالل إسرائيل للقدس الشرقية منذ عام          

  .عربيا فقط أي أقل بقليل من ضعف عدد من خسر اإلقامة العام الماضي فحسب
ووفق زعم الوزارة ، فإن زيادة العام الماضي جاءت نتيجة قرار بالتحقيق في األوضاع القانونية لآلالف                

سبق مائير شـيتريت ويـاكوب      من سكان القدس الشرقية خالل آذار ونيسان بطلب من وزير الداخلية األ           
وادعت الوزارة أن التحقيق كشف أن اآلالف مـن الموضـوعين      . جانوت رئيس إدارة اإلسكان بالوزارة    

كمـا ذكـرت بيانـات      . على قائمة سكان القدس الشرقية لم يعودوا يعيشون فيها ومن ثم تم إلغاء إقامتهم             
لوا من القدس إلى الضفة الغربية فحسب وإنمـا         الوزارة أن معظمهم من فقدوا اإلقامة لهذا السبب لم ينتق         

  .يعيشون في واقع األمر في دول أخرى
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وذكرت الصحيفة أن المقيم في إسرائيل يعامل معاملة مختلفة عن المواطن حيث من الممكن أن يخـسر                 
 ففي حال غادر العربي من سكان القدس الشرقية لها لفترة تتجاوز سـبعة            : بسهولة نسبية حقه في اإلقامة    

اإلقامـة فـي    "أعوام أو حصل على إقامة دائمة أو أي وضع قانوني آخر في أي دولة أخرى فإنه يخسر                  
ونقلت الصحيفة عن خبير في هذا الشأن أن الفلسطيني الذي يخـسر اإلقامـة               .بصورة تلقائية " إسرائيل

سرون إقامتهم في   يستحيل عليه العودة إلى القدس حتى وإن كان لزيارة عائلية ، مضيفا أن عددا ممن يخ               
  ". بدون"إسرائيل ربما ال يحصلون على وضع قانوني في أي دولة أخرى ما يعني أنهم يصبحون 

  3/12/2009الدستور، 
  

  تكشف النقاب عن وثيقة إسرائيلية تُطالب بإغالق األقصى" مؤسسة مقدسية" .30
ت يهوديـة متطرفـة     عن وثيقة نشرتها جماعا   " مؤسسة األقصى للوقف والتراث   "كشفت  : القدس المحتلة 

وبحـسب   ".وال مـسجد دون جلعـاد     ...نغلق جبل الهيكل للعرب حتى اإلفراج عن جلعاد شاليط        "بعنوان  
 توقيع، في حين قالوا إن عدد من وقَّعـوا          10000القائمين على هذه الوثيقة فإنهم يطمعون إلى جمع نحو          

لمـوقعين أدنـاه نطالـب الـشرطة     نحـن ا :" وجاء في الوثيقة.  شخصا386على الوثيقة بلغ حتى اآلن      
اإلسرائيلية بإغالق جبل الهيكل في وجه المسلمين، حتى يتم اإلفراج عن جلعـاد شـاليط دون شـروط                  

فالعرب سيخافون خسارة األقصى، وسوف يحصل ضغط عالمي على حماس، من قبل المسلمين             ، مسبقة
ويـة، والعـرب لـن يتنـازلوا عـن          يوجد بين أيدينا ورقة ضغط ق     !! في كل العالم لإلفراج عن جلعاد       

  ".األقصى
  3/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  الخليلمصابا في دهس بسيارته فلسطينياي يهودي مستوطن .31

 تنظر الشرطة االسرائيلية التهم الموجهة لمستوطن يهودي التقطت له صور وهو : رويترز- القدس
ة الغربية في اعقاب واقعة طعنت فيها يدهس بسيارته فلسطينيا كان يرقد مصابا في محطة للبنزين بالضف

وبعدما بثت القناة الثانية بالتلفزيون االسرائيلي االحداث المؤثرة التي وقعت  .زوجة المستوطن بسكين
االسبوع الماضي قال ناطق باسم الشرطة اليوم االربعاء ان الفلسطيني يجري ايضا التحقيق معه الصابته 

 عاما يرقد في المستشفى بعد ان اطلق عليه 21ي البالغ من العمر وال يزال الفلسطين .امرأتين بسكين
 .جندي الرصاص في البداية قبل ان يسحقه المستوطن بسيارة المانية كبيرة

واضاف الناطق انه صدرت اوامر للسائق بعدم مغادرة مستوطنته اثناء التحقيق في االحداث التي وقعت 
وصور السائق وهو يقود سيارته للوراء فوق الرجل . ربيةيوم الخميس قرب مدينة الخليل بالضفة الغ

وقال فلسطينيون في الخليل ان الرجل المتهم بطعن  .الذي كان يتأوه بينما كان الجندي واقفا يتابع الموقف
 .المرأتين ليس عضوا معروفا باي فصيل فلسطيني

  3/12/2009القدس، فلسطين، 
  

  ول االقصى لستة اشهرقرار عسكري يمنع الشيخ عكرمة صبري من دخ .32
 اصدر قائد الجبهة الداخلية في الجيش االسرائيلي قرارا موقعا يقضي بمنع الشيخ الدكتور -القدس

عكرمة صبري رئيس الهيئة االسالمية العليا وخطيب المسجد االقصى المبارك من دخول المسجد لمدة 
 وسبق للقائد المذكور ان ١٩٧٣ام ويذكر ان الشيخ صبري يتولى الخطابة في االقصى منذ ع .ستة اشهر

اصدر عدة قرارات بحق شخصيات مقدسية ومن عرب الداخل تمنعهم من دخول االقصى او االقتراب 
وقد قوبل القرار بحق الشيخ صبري باستنكار العلماء والشخصيات الوطنية والمؤسسات  .منه لمسافات
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ن يخضع للقرارات العسكرية االسرائيلية او المقدسية والفلسطينية الن المسجد االقصى المبارك اسمى ا
  .المحاكم

  3/12/2009القدس، فلسطين، 
  

   الجئا فلسطينيا في مخيم الهول في سورية يغادرون الى استراليا42 .33
 كم  700(  الجئاً فلسطينيا كانوا يقيمون في مخيم الهول الصحراوي بمدنية الحسكة          42 غادر أمس    :عمان

عن ثالث سنوات وسط  ظروف إنسانية متدهورة الى اسـتراليا، وفـق             منذ ما يزيد    ) شمال شرق دمشق  
  ".الغد"بيان صحافي لرابطة فلسطينيي العراق وصلت نسخة منه الى 

الجئـا وذلـك    ) 331(الجئ بعد أن كانت     ) 600(يذكر أن أعداد الالجئين في مخيم الهول تضخمت الى          
رية بعد حصولهم على موافقـات مـن قبـل          جراء التحاق مئات الالجئين بالمخيم من داخل مخيمات سو        

وذكرت الرابطة ان الالجئين الفلسطينين في مخيم الهول اشتكوا في رسالة للمفوضية             .الجهات المختصة 
وطالبوا بإصدار هويـات لهـم       .السامية لشؤون الالجئين التابعة لهيئة األمم المتحدة من سوء اوضاعهم         

، كما ناشدوا جميع الهيئات والمنظمـات اإلنـسانية ووسـائل           وبناء منازل لإلقامة بها وتحسين أحوالهم     
  .اإلعالم الوقوف إلى جانبهم وتفعيل قضيتهم اإلنسانية

  3/12/2009الغد، األردن، 
  

   شجرة زيتون ضحية اعتداءات المستوطنين في الموسم الحالي14000 .34
 اإلسرائيلي اعتدت على  قال مركز ابحاث األراضي ان سلطات االحتالل:  من جهاد القواسمي-الخليل 

وتمثلت هذه . 2009 شجرة زيتون في االراضي الفلسطينية خالل العام الحالي 14000ما يقرب من 
كما احرق . االعتداءات في اقتالع االف اشجار الزيتون لصالح توسيع المستوطنات االسرائيلية

 .المستوطنون وقطعوا االف االشجار االخرى
 أصدره في أعقاب االنتهاء من موسم قطف الزيتون ان سلطات واوضح المركز في تقرير خاص

 شجرة زيتون خالل موسم القطاف هذا العام ، فيما جرفت منذ 1455االحتالل أحرقت واقتلعت نحو 
 شجرة لصالح توسيع المستوطنات ، فيما اعتدى المستوطنون على اكثر من 7000بداية العام نحو 

ت االحتالل في محافظات شمال الضفة ، ففي محافظة نابلس  شجرة اخرى ، وتركزت اعتداءا5500
 شجرة، 5720 شجرة زيتون، وفي محافظة سلفيت تم اقتالع حوالي 6000اعتدى االحتالل على حوالي 

اما في محافظة الخليل فقد اعتدي على ما يقرب من .  شجرة400وفي قلقيلية تم احراق واقتالع نحو 
 . شجرة30 اقتلع حوالي  شجرة، وفي محافظة بيت لحم1600

 ضبطت منشورات تم 2009 موسم قطف الزيتون لعام واشار مركز ابحاث االراضي انه في بداية
توزيعها في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، تدعو إلى إفشال موسم قطف الزيتون في األراضي 
الواقعة على مقربة من المستوطنات، ودعت المنشورات إلى االستعداد لمنع أي فلسطيني من العمل في 

لزيتون، وكذلك إلى مواجهة نشطاء السالم األجانب ومنعهم األراضي القريبة من المستوطنات لقطف ا
من مساعدة الفلسطينيين والتصوير وتدعوهم لسرقة كاميراتهم، وسرقة ثمار الزيتون قبل أن يجنيه 

 .المزارع الفلسطيني
  3/12/2009القدس، فلسطين، 
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  االحتالل يحول مسجد النبي داود في القدس إلى محفل ماسوني .35
كشفت الهيئة الشعبية المقدسية عن تحويل مسجد النبي داود في القدس المحتلة، إلى كنيس               :الضفة الغربية 

وكانت عائلة الدجاني المقدسية تتولى اإلشراف على المـسجد         . يهودي ومحفل تقام فيه طقوس الماسونية       
راً لمئات  والغرف المالصقة له، لكون المسجد يقع في حي آل الدجاني في القدس، حيث أصبح اليوم مزا               

إن األمر  :" وقال باحث من الهيئة الشعبية المقدسية     . السياح األجانب والمتطرفين اليهود الذين يصلون فيه      
اإلطار الحديـدي المثبـت علـى درج        "بدأ يتكشف بعد وضع شعار الماسونية على أكثر من ناحية على            

 على أن الموقع تم تحويله إلى محفـل    وأشار الباحث إلى أن أحد العاملين اليهود في المكان أكد          .المسجد  
  . ماسوني

  3/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

   مواطناً خالل الشهر المنصرم340االحتالل اعتقل :  شهريتقرير .36
أفادت وزارة شؤون األسرى والمحررين أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت خالل شهر نوفمبر              :غزة

ليصل بـذلك عـدد     ، الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة     مواطناً في الضفة     340المنصرم ما يزيد عن     
  . مواطن5000الذين اعتقلوا منذ بداية العام الحالي إلى 

ال تزال تحرم األسرى من مخصصات الكنتين للـشهر         " مجدو"ولفت التقرير االنتباه إلى أن إدارة سجن        
يهم وأرجلهم عنـد الخـروج      على األسرى تقييد أيد   " عسقالن"الثالث على التوالي، وفرضت إدارة سجن       

 شيقالً من مستحقات الكـانتين      70فيما أقدمت إدارة مصلحة السجون على اقتطاع مبلغ         ، لمقابلة المحامي 
  .الصحراوي" النقب"لكل أسير في سجن 

إلى وضع كالب بوليـسية متوحـشة مـع    " هشارون"عمدت إدارة سجن ، وفى اعتداءاتها ضد األسيرات  
  .األمر الذي أدى إلى حالة من الخوف الشديد والفزع لديهن،  المحكمةاألسيرات خالل نقلهن إلى

  3/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

   يستولون على نبع شرق نابلس ويرشقون الفلسطينيين بالحجارةمستوطنون .37
أمس نبع ميـاه  " ألون موريه"اقتحم مستوطنون متطرفون من مستوطنة : ووكاالت" المستقبل"رام اهللا ـ  

بلس واستولوا عليه، في إطار اعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين ومتلكاتهم، فيما رشـق             شرق مدينة نا  
  .آخرون سيارات الفلسطينيين بالحجارة جنوب المدينة

وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين اسـتولوا               
 إلى أن اعتداء المستوطنين جاء إثر حصول أهالي القريـة           وأشار. على النبع المحاذي لقرية دير الحطب     

وبحسب دغلس، فإن مواجهات تجري فـي        .على قرار قضائي إسرائيلي بمنع دخولهم إلى النبع وتلويثه        
  .، الذين يرفضون مغادرة النبع"ألون موريه"هذه األثناء بين سكان القرية ومستوطني 

رفين رجموا مركبات فلسطينية بالحجـارة قـرب بلـدة          الى ذلك، قال دغلس وشهود إن مستوطنين متط       
يعملون منذ أيـام علـى      " يتسهار"و" براخا"وأشار دغلس إلى أن مستوطني       .حوارة جنوب مدينة نابلس   

  .توتير األوضاع في منطقة جنوب نابلس من خالل مهاجمة القرى وإغالق الطرق
  3/12/2009المستقبل، 

  
 بسبب تبني االحتالل مبادئ حربية جديدة ن والبنية التحتيةأضرار جسيمة طالت المدنيي:  غزةحرب .38

أكدت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن تغيـرات فـي            : عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 
أضرار جسيمة وواسعة النطاق للمدنيين وللبنية التحتيـة فـي          "أساليب قتال الجيش اإلسرائيلي أدت إلى       

التغيرات في نظرية القتال الحربـي لـدى الجـيش          : دون تردد " في تقرير بعنوان     وأشارت". قطاع غزة 
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إلى أنه وخالل الحرب على غزة، قبل أقل من عام،          ، "اإلسرائيلي على ضوء عملية الرصاص المصبوب     
وهـو  " صفر من المصابين  "ما يعرف بسياسة    ، تم استخدام نظرية قتالية جديدة، مبنية على مبدأين، األول        

 حربي هدفه بالدرجة األولى التجنب من أن يصاب أي من جنود الجيش اإلسرائيلي بأي ضـرر،                 أسلوب
ولوحظ التطبيق  . دون االكتراث بالمخاطر المترتبة على تنفيذ هذه السياسة على حياة المدنيين الفلسطينيين           

ـ             تخدام األسـلحة   الميداني لهذه السياسة من خالل استخدام الجيش اإلسرائيلي لقوة عسكرية مفرطة وباس
الفوسفورية في مناطق مأهولة بالسكان وإطالق النار على مدنيين فلسطينيين عزل متواجدين في الشوارع              

 .بناء على تعليمات الجيش بإخالء منازلهم
نسبة لمنطقة الضاحية الجنوبية، معقل حزب اهللا فـي         " نظرية الضاحية "وأضافت اللجنة أن المبدأ الثاني      

ويقضي هـذا المبـدأ     . 2006 للقصف اإلسرائيلي في حرب لبنان الثانية في يوليو          الذي تعرض ، بيروت
بتدمير واسع للبنية التحتية المدنية والتسبب عمدا بمعاناة للسكان الشيء الذي يمكن أن يشكل ضغطا مـا                 

بشكل نتيجة ممارسة هذه السياسة الحربية في الحرب األخيرة على غزة تم و           "وأكدت أنه   ". على المقاتلين 
متعمد تدمير هائل للبنى التحتية ومقتل مئات المدنيين غير المقاتلين، األمر الذي يتناقض مع تـصريحات                
الجيش الرسمية التي ادعى بحسبها أنه عمل وفقا لقواعد القانون الدولي اإلنساني واتخـذ كـل الوسـائل                  

لية كالتي استخدمت فـي الحـرب       وقالت اللجنة إن استخدام الجيش ألساليب قتا      ". لتجنب إصابة المدنيين  
غير مقبول أخالقيا وممكن أن يؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل على الـساحة الدوليـة               "األخيرة على غزة    

وأضافت أن التغيرات   ". وجلب الجنود والقادة ومحاكمتهم أمام المحاكم الدولية على ارتكابهم جرائم حرب          
يجب تداول هذا الموضوع علـى مـستوى        "ى البعيد ولهذا    الجذرية بنظرية القتال للجيش لها أثرها للمد      

  ."الرأي العام
  3/12/2009الوطن، السعودية، 

  
 الفلسطيني ينظم أسبوعا بلندن إلحياء ذكري حرب غزة  العودةمركز .39

ينظم مركز العودة الفلسطيني في لندن أسبوعا باسم أسبوع غزة في بريطانيـا إلحيـاء الـذكري                   : لندن
 ويشارك   .  يوما  23  واستمرت  2008 سرائيلية علي القطاع التي شنت أواخر شهر ديسمبر       األولي للحرب اإل  

 من الشهر المقبل الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة فـي عمـوم               16  و  13 في تنظيم األسبوع بين   
فالم توثيقية   وقال ماجد الزير مدير مركز العودة لألهرام إن األسبوع يتضمن عرضا أل             . القارة األوروبية 

 واعتبر الزير الحدث جـزءا       . ومعارض للصور في حديقة الهايدبارك في لندن في السابع عشر من يناير           
من نشاط المركز الذي يهدف لزيادة وعي الرأي العام البريطاني بالقضية الفلسطينية خـصوصا قـضية                

 علي تفعيل قضية     1996 ئه في العام   ويعمل مركز العودة الفلسطيني منذ إنشا       . الالجئين وحقهم في العودة   
الالجئين الفلسطينيين الذين تم طردهم من بيوتهم وقراهم وتأكيد حقهم في العودة ومحاولـة مـساعدتهم                

  . والتعريف بمأساتهم في المحافل الدولية واإلقليمية
 3/12/2009األهرام، 

  
  ة بسبب المحرق500 ألف معّوق في غزة بينهم 70: مركز حقوقي فلسطيني .40

حذر مركز حقوقي فلسطيني من أن ارتفاع معدالت اإلصابة بفقر الدم بين األطفال في  ":الخليج "-غزة 
وقال مركز الميزان .  في المائة يشكل تهديداً خطيراً الصابتهم باالعاقة50قطاع غزة والتي تصل إلى 

إن هذه المناسبة تمر هذا العام لحقوق اإلنسان في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمعوق الذي يصادف اليوم، 
  ". التي تتسبب في اإلعاقة لعشرات الفلسطينيين" اإلسرائيلية"وسط استمرار االنتهاكات وجرائم الحرب "
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وأضاف أن استمرار الحصار يشكل أحد أبرز مسببات اإلعاقة في صفوف األطفال الفلسطينيين مشيراً 
  .أصيبوا في محرقة غزة 500 ألف معوق، منهم حوالي 70إلى وجود  نحو 

  3/12/2009الخليج، 
  

  كتاب جديد يوثق الحرب اإلسرائيلية على غزة".. غرنيكا فلسطين" .41
يوثـق  " غرنيكـا فلـسطين   "كتاباً جديداً بعنوان    ، أول من أمس  ، أطلق مركز الراصد الفلسطيني    :رام اهللا 

ب الـذكرى الـسنوية األولـى       وذلك بمناسبة قر  ، الجرائم اإلسرائيلية قبل وخالل وبعد الحرب على غزة       
مصطفى البرغوثي خالل مؤتمر صحفي عقـد       . وقال األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د       .للحرب

إن الكتاب هو إهداء ألهلنا في غزة وإلى الشهداء هناك وإلى ذكرى شهداء المجـازر               : "في مدينة رام اهللا   
 بمجزرة صبرا وشاتيال ومخيم جنين والمجزرة الكبـرى         بدءاً من مذبحة دير ياسين ومروراً     ، اإلسرائيلية

  ".في قطاع غزة
في إسـبانيا علـى أيـدي       " غرنيكا"ما جرى في غزة كان أفظع مما جرى في            "وأضاف البرغوثي إن    

وأكد أن الهدف من     ".من مجزرة بحق المدنيين من أجل ترويعهم وكسر مقاومتهم        " فرانكو"الفاشيين بقيادة   
ألن روح  ، فـشلت فيمـا أرادت    ) إسـرائيل (هو قتل األمل وروح المقاومـة، إال أن         "الهجوم على غزة    

ويتناول الكتاب الكثير من المعلومات واألرقـام        ".المقاومة وروح اإلنسانية بقيت لدى الشعب الفلسطيني      
ـ               األساطير "والحقائق عن الجرائم التي ارتكبت في غزة إلى جانب تعرية الكتاب لمجموعة مما وصفها ب

  ).إسرائيل(وكذلك تبيان حقيقة أن من خرق التهدئة وبدأ الحرب على غزة هي ، "اإلسرائيلية
  3/12/2009صحيفة فلسطين،  

  
  في رؤى سينمائية لبنانية" فلسطين وقضيتها" .42

فلسطين والقضية الفلسطينية في السينما "أقامت وزارة الثقافة اللبنانية مهرجان  ":الخليج "-بيروت 
 فيلماً من أجيال سينمائية ثالثة تضمنها 21". القدس عاصمة للثقافة العالمية" ضمن احتفالية من" اللبنانية

األسبوع جمعت بين الوثائقي والروائي، وتناولت مختلف شؤون لقضية الفلسطينية سواء في الداخل 
  .1948الفلسطيني أم في المخيمات، كما تناولت نكبة العام 

  3/12/2009الخليج، 
  

   للسياسة اإلسرائيلية أحادية الجانب في القدس المحتلةرفضهكد ردن يؤاأل .43
 أكد األردن رفضه للسياسة اإلسرائيلية األحادية الجانب فـي          : مؤيد أبو صبيح ونادية سعد الدين      –عمان

 االحتالل األخيرة بإلغاء حق إقامة آالف من المقدسـيين بهـدف تفريـغ              إجراءاتالقدس المحتلة، مديناً    
وزير الدولـة   ل  في حديث  ذلك جاء   .دسة من مواطنيها وتغيير معالمها الديمغرافية والتاريخية      المدينة المق 

 آالف  5 االحتالل بحرمان قرابة     إجراءاتفي معرض رده على     ،  تصال نبيل الشريف  لشؤون اإلعالم واال  
  .مواطن مقدسي من حق اإلقامة في المدينة المقدسة خالل العام الماضي

اإلجراءات اإلسرائيلية بهذا الخصوص تعد مخالفة للقوانين الدوليـة التـي تلـزم             "الشريف أن   حيث أكد   
  ".سلطات اإلحتالل بعدم تغيير الوضع القائم حالياً

  3/12/2009الغد، األردن، 
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        يصطدم بمخاوف التوطين  قانون جديد لالنتخابات :األردن .44
يل لجنة حكومية إلعداد قـانون جديـد         على الرغم من مضي يوم واحد على تشك        : محمد النجار  -عمان

لالنتخابات البرلمانية المقبلة، فإن الجدل حول القانون بدأ ساخنا بشأن عدد من القضايا منها تحذيرات من                
  .تضمين القانون تعديالت قد تفهم على أنها تكريس لتوطين الفلسطينيين في األردن

الذهاب في القانون إلى الحد الـذي       "لمعايطة من   وفي هذا اإلطار، حذر الكاتب والمحلل السياسي سميح ا        
  ".يدفع فيه األردن ثمنا من هويته ومن حقوق الشعب الفلسطيني لمصلحة االحتالل الصهيوني

أنا ال أتحدث هنا عن زيادة مقاعد هنا أو هناك في دوائر يسكنها أردنيـون               "وقال في حديث للجزيرة نت      
  "....السياسية الخاطئة لهذه التعديالتمن أصول فلسطينية بل أحذر من القراءات 

سفارات أجنبية ومراكز مرتبطة بها تنشط حاليا لتغييـرات جوهريـة فـي قـانون               "ويرى المعايطة أن    
مشيرا إلى أهمية أن ال يحمل قانون االنتخاب        " االنتخابات تكرس التوطين وتقضي نهائيا على حق العودة       

ين أو تمس هوية الدولة أو يتم استغاللها صهيونيا ضد الحقوق           قراءة سياسية تخدم فكرة التوط    "الجديد أي   
في المقابل يرى الكاتب عريب الرنتاوي أن ما يثار من مخاوف قبيـل اإلعـداد                ".األساسية للفلسطينيين 

مـا يقلـق اليمـين اإلسـرائيلي لـيس          "أن  فيما اعتبر    ."كالم حق يراد به باطل    "لقانون انتخابات جديد    
خارج بل في الضفة الغربية الذين يريد طردهم لألردن أو يكـون هنـاك دور أردنـي             الفلسطينيين في ال  
  ."باإلشراف عليهم

  2/12/2009نت، .الجزيرة
  

   في بيروتتحتفل بيوم التضامن مع الفلسطينيين" األسكوا" .45
رين منذ اثنين وستين عاماً، اقرت الجمعية العامة لالمم المتحدة يوم التاسع والعشرين من شهر تش              : ب.م

 األمـم  مركـز    ؛ ولهذه المناسبة أقام   الثاني من كل عام يوماً عالمياً للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني          
 المتحـدة   األمـم احتفاالً رسمياً في بيـت      ) سكوااأل( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا       ة،المتحد

  .ن الشخصيات وممثليهاوعدد م ميشال سليمان اللبنانيةبيروت حضره ممثل رئيس الجمهورية 
.  المتحدة مـن القـضية الفلـسطينية       األمم العام التي عبر فيها عن موقف        األمينرسالة  وقد تم فيه إلقاء     

  .1967 حدود أساس دولة فلسطينية ذات سيادة على إقامةوشددت الرسالة على ضرورة 
 شكل مـن    وأن أي لفلسطيني،   التضامن مع الشعب ا    أشكال عن   ؤالتتساوفيها  ) االسكوا( كلمة   كما ألقيت 
 شعب يعاني المحن يجـب      أي التضامن مع    أن التضامن مهما كان ايجابياً ال يغني عن الحل، كما           أشكال
  . لها تأثيرها في واقع الظروفأعمال يكون في أن

3/12/2009المستقبل،   
  

  يبحث مع قياديي حماس العالقات اللبنانية الفلسطينية األمين العام لحزب اهللا  .46
ـ   اس برئاسـة محمـد    " حماس"السيد حسن نصر اهللا، وفداً من قيادة حركة         " حزب اهللا "تقبل األمين العام ل

  . نصر، ضم أسامة حمدان ومنير سعيد بحضور عضو المجلس السياسي في الحزب حسن حدرج
فرصة الستعراض األوضاع الدولية واإلقليمية على ضوء التخـبط الـذي تعانيـه اإلدارة              "وكان اللقاء   

ألميركية في مقاربتها لألزمات الناشئة عن سياساتها العدوانية في منطقتنا العربية واإلسالمية، ال سـيما               ا
انحيازها الفاضح وتغطيتها الكاملة للمواقف والممارسات اإلسرائيلية ضد الـشعب الفلـسطيني وحقوقـه              

  ". ومصالحه
ني اللبناني الذي تحقق عبر تشكيل حكومة       كما توقف المجتمعون بارتياح أمام اإلنجاز الوط      : أضاف البيان 

الوفاق الوطني، وإنجاز صياغة البيان الوزاري، وأكدوا على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلـة اسـتئناف                
الحوار اللبناني ـ الفلسطيني بروحية الحرص المشترك على بناء أفضل العالقات التي تحقق المـصالح   
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 تمسك الجميع بحق العودة، ومواجهة مشاريع التوطين، وتحقيـق          المشتركة للشعبين وفق رؤية تستند إلى     
  . فرص العيش الكريم للفلسطينيين بما يليق بوضعهم اإلنساني، ويحفظ شخصيتهم وهويتهم وقضيتهم

  3/12/2009السفير،     
  

   عربية لتحديد آلية التوجه إلى مجلس األمن لطلب إعالن الدولةاتصاالت .47
أكدت الجامعة العربية أنه لم يتم بعد تحديد موعد االجتماع المقرر لوزراء :  محمد الشاذلي-القاهرة 

الخارجية العرب الذي دعت إليه لجنة المبادرة العربية للسالم خالل اجتماعها األخير في القاهرة، 
 لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها للتوجه إلى مجلس األمن الستصدار قرار بإقامة الدولة الفلسطينية على

هناك اتصاالت "وقال مدير مكتب األمين العام للجامعة السفير هشام يوسف، إن . 1967حدود العام 
وأشار ". يجريها األمين العام مع العواصم العربية، وكذلك مع قطر التي تتولى رئاسة القمة لتحديد الموعد

 معقد والمسألة في منتهى الذهاب إلى مجلس األمن يحتاج إعداداً جيداً ومكثفاً ألن الموضوع"إلى أن 
الموقف العربي واضح "وأكد أن ". الخطورة والحساسية وتحتاج معالجة حكيمة وتواجد أطراف عدة

ومحدد من قبل القمة العربية ومجلس الجامعة ولجنة مبادرة السالم، وهو تأييد الموقف الفلسطيني الذي 
لالستيطان في األراضي المحتلة، بما يقوم على ضرورة عدم استئناف المفاوضات من دون وقف كامل 

ليبيا تجري حالياً بصفتها العضو العربي في مجلس األمن، مشاورات مع الدول "وأوضح أن ". فيها القدس
األعضاء في المجلس للبحث في التعامل مع قضية االستيطان في األراضي المحتلة، خصوصاً في القدس 

  ".الشرقية
 3/12/2009الحياة، 

  
  المجتمع الدولي إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني  تدعوالكويت .48

أكدت دولة الكويت، في بيان لبعثة دولة الكويت لدى االمم المتحدة، دعمها لنضال :  كونا-االمم المتحدة 
وأن يظهر مزيداً من " إسرائيل"الشعب الفلسطيني ودعت المجتمع الدولي الى عدم االنخداع بمراوغات 

 . يذ القرارات الدولية ذات الصلةالجدية في حثها على تنف
  3/12/2009السياسة، الكويت،

  
  مسؤولية تعثر مفاوضات السالم" إسرائيل" تحمل اإلمارات .49

حملت دولة اإلمارات العربية المتحدة، الليلة قبل الماضية خالل اجتماع الجمعية العامة لألمم : وام
 من تبعات استمرار خيبة أمل الفلسطينيين مسؤولية تعثر مفاوضات السالم محذرة" إسرائيل"المتحدة، 

  .بوعود السالم المتكررة والتي لم تحقق حتى اليوم تطلعاتهم في الحرية واالستقالل وتقرير المصير
  3/12/2009الخليج، 

  
   ينتقد الصمت الدولي عن انتهاكات االحتالل ضد الفلسطينيين السوريالخارجيةوزير  .50

وليد المعلم، أمس، أهمية االستمرار بدعم الشعب الفلسطيني في أكد وزير الخارجية السوري : سانا
نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة والمسلوبة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة 
ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس وضمان حق عودة الالجئين الفلسطينيين استناداً إلى 

  .لمتحدة ذات الصلةقرارات األمم ا
وعرض المعلم في رسالة وجهها إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المنبثقة عن 
الجمعية العامة بمناسبة انعقاد اجتماعها السنوي إلى ما تقوم به سلطات االحتالل يومياً من ارتكاب شتى 

حة ألماكن العبادة وهدم البيوت واعتقال أنواع الممارسات الهمجية بحق الشعب الفلسطيني من استبا



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1627:         العدد       3/12/2009 الخميس :التاريخ

المواطنين األبرياء، وانتقد العجز والصمت الدوليين عن وضع حد النتهاكات االحتالل الفاضحة للقوانين 
الدولية ولعدوانه المستمر، ولفت إلى عجز مجلس األمن عن اتخاذ قرارات حاسمة تضع حداً للممارسات 

زالت تعتبر أن إقامة السالم العادل والشامل والدائم ممكنة عبر طريق ، وأكد أن سوريا ما "اإلسرائيلية"
  .واضح وهو تنفيذ قرارات األمم المتحدة ذات الصلة

 3/12/2009الخليج، 
  

   تحذر من خطورة انتهاكات االحتالل في القدساأللكسو .51
انتهاكات االحتالل ضد ، من خطورة "األلكسو"حذرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : يو بي اي

وشددت . القدس وهويتها، ودعت المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حمايتها مع خصوصيتها التاريخية
التي تتخذ من تونس مقرا لها، في بيان وزعته، أمس، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي " األلكسو"

 لحماية مدينة القدس وصيانة بجدوى وفاعلية"وكل أجهزته ومنظمات ذات المسؤولية واالختصاص، 
واعتبرت أن القدس التي هي أحد أهم الكنوز ". معالمها التاريخية والمحافظة على خصوصياتها التراثية

" إسرائيلية"الحضارية للشعب الفلسطيني واألمة العربية والعالم اإلسالمي والبشرية كافة، تتعرض لهجمة 
  .تستهدف محو هويتها الحضارية

  3/12/2009الخليج، 
  

   على الحدود مع غزة شبان فلسطينيين المصري يضبط مخزن أسلحة وستةاألمن .52
أعلن مصدر أمني مصري، أمس، أن األمن المصري تمكن من ضبط مخزن سري للمتفجرات : أ.ب.د

وعثر بداخل المخزن على كميات من العبوات الناسفة ومجموعة من القنابل اليدوية وحزامين ناسفين في 
  .ة التي يقوم بها األمن لضبط الحدود مع قطاع غزة منذ مطلع االسبوعاطار الحمل

وذكر المصدر أنه تم العثور على المخزن داخل نفق بالقرب من الحدود مع غزة فى منطقة األحراش 
  .جنوب معبر رفح

 شبان فلسطينيين وهم من المتسللين 6وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن الشرطة المصرية ضبطت 
ر عن طريق االنفاق قبل عيد االضحى وتم ضبط مبالغ مالية معهم، أضاف أنه يجري التحقيق الى مص

  .معهم حتى اآلن لمعرفة أسباب تسللهم ودخولهم الى االراضي المصرية بطريقة غير شرعية
  3/12/2009الخليج، 

  
  القدس باطلةاألحادية في " إسرائيل"الجمعية العامة لألمم المتحدة تصّوت لقرار يعتبر تدابير  .53

تسوية قضية فلسطين بالوسـائل     "صوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة امس على قرار بعنوان          : نيويورك
على مواصلة بذل الجهود الجادة اإلقليمية والدولية لمتابعة مبادرة الـسالم العربيـة             " الذي يشجع    "السلمية

) مـارس ( في مؤتمر قمة الرياض في آذار        والترويج لها، بما في ذلك جهود اللجنة الوزارية التي شكلت         
الطرفين تنفيذ اتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، خـصوصاً التقيـد بخريطـة           "،  كما يهيب بـ      "٢٠٠٧عام  

الطريق، بصرف النظر عن المعاملة بالمثل، من أجل إيجاد أوضاع تساعد على استئناف المفاوضات في               
  . "المستقبل القريب
 المؤسسات الفلسطينية وتشجيع التنمية االقتصادية الفلسطينية وحـشد الـدعم مـن             تعزيز"ويشجع القرار   

الدول األعضاء على اإلسراع في تقديم المـساعدات االقتـصادية          "، كما يحض    "الجهات المانحة الدولية  
خصوصاً فـي   ... واإلنسانية والتقنية إلى الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في هذه الفترة الحرجة            

قطاع غزة، وإصالح االقتصاد الفلسطيني والهياكل األساسية الفلسطينية وتقديم الدعم فـي إعـادة بنـاء                
  ."وتشكيل المؤسسات الفلسطينية وإصالحها وفي الجهود المبذولة لبناء الدولة الفلسطينية
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، وضرورة ")3-د (194ضرورة حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين حالً عادالً طبقاً لقرارها         " ويؤكد أيضاً   
وصـوتت  . "، بما فيها القدس الـشرقية     1967انسحاب إسرائيل من األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام         "

 دول ضد القرار مـن      ٧ دول اعضاء من بينها كندا، في حين صوتت          ٤ دولة مع القرار، وامتنعت      ١٦٤
  . والواليات المتحدة وأستراليا" إسرائيل"بينها 

كما صوتت الجمعية العامة علـى قـرار   .  االتحاد األوروبي حالياً مع القرار    وصوتت السويد التي ترأس   
، السلطة القائمة باالحتالل،    "إسرائيل"أي إجراءات تتخذها    " كررت فيه الدول األعضاء ان       "القدس"بعنوان  

يـة  لفرض قوانينها وواليتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي الغ              
أن توقف فوراً كل هذه التدابير غيـر        "وطلبت من إسرائيل    . "وباطلة وليس لها أي شرعية على اإلطالق      

 دول بينهـا اسـتراليا      ٥ دولة مع القرار، وامتنعـت       ١٦٣وصوتت  . "القانونية والمتخذة من جانب واحد    
  .  دول من اهمها الواليات المتحدة وإسرائيل ضده٧والكاميرون في حين صوتت 

3/12/2009ياة، الح  
  

  1967كي مون يدعو إلقامة دولة فلسطينية في حدود  .54
قال االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون في احتفال في مقر االسكوا وسط العاصمة               :  بترا   -بيروت  

اللبنانية بيروت، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في رسالة تالها األمين التنفيـذي               
 ووفقـا   1967ان من الضروري اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة فـي حـدود             : سكوا بدر عمر الدفع   لأل

للتقسيم المتفق عليه لالراضي، وفي اطار حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين تعيش جنبا الى جنـب                 
لس مع دولة اسرائيل بسالم وامن وضمن حدود معترف بها، وفقا لما هو منصوص عليه في قرارات مج                

واضاف إن التحدي االكبر يكمن في تأمين الظروف المواتية التي تمد الطرفين بالثقـة الالزمـة                . االمن
للعودة الى محادثات فعالة وبناءة، مشيرا الى ان الجانب الفلسطيني احرز تقـدما فـي تنفيـذ التزاماتـه                   

 .بموجب خريطة الطريق في الضفة الغربية
 مواصلة عمليات بناء المستوطنات غيـر الـشرعية فـي القـدس             وعبر كي مون عن قلقه العميق حيال      

ـ        بالتقيد الكامل بالتزامات خريطة الطريق     " إسرائيل"الشرقية والضفة الغربية، واضاف انني اكرر ندائي ل
. 2001وتجميد النشاط االستيطاني بما في ذلك النمو الطبيعي وتفكيك المنشآت التي اقيمـت منـذ اذار                 

لعازل مخالف للقانون الدولي، مؤكدا ضرورة رفع الحصار عن غـزة كمـا طلـب    واضاف ان الجدار ا  
، والسماح للسكان والمساعدات االنسانية والسلع التجاريـة بالـدخول دون     1860مجلس االمن في قراره     

 .حواجز والتحرك بحرية في الداخل
3/12/2009الرأي، األردن،   

  
  ريث بانتظار اتضاح مصير عباسأوباما لم يرفض مؤتمر باريس للسالم ويفضل الت .55

 من مصادر مطلعة أن الرئيس باراك أوباما لم يرفض طـرح            "الحياة" علمت   :  رندة تقي الدين   –باريس  
الرئيس نيكوال ساركوزي عقد قمة لدفع عملية السالم في الشرق األوسط بمشاركة الرئيس محمود عباس               

ركة أميركية أساسية في باريس، لكنه فضل أال تـتم          ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو مع مشا      
  . فوراً

وأضافت أن اإلدارة األميركية تريد أن تحصل على ضمانات بالنسبة الى مـستقبل عبـاس الـسياسي،                 
  .وتفضل االنتظار قبل إرسال مجدداً المبعوث األميركي جورج ميتشل الى المنطقة

3/12/2009الحياة،   
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  تطلب من مشجعي كرة القدم رفع علم فلسطيننقابات عمالية اسكتلندية  .56
 االسكتلندي لكرة القدم الى رفع      "سيلتيك"دعت نقابات عمالية اسكتلندية مشجعي فريق       : )رويترز (–لندن  

العلم الفلسطيني أثناء مباراة فريقهم في بطولة كأس الرابطة األوروبية لكرة القدم على أرضهم امس أمام                
لكن الفريـق االسـكتلندي     . "التضامن مع معاناة الفلسطينيين   "سرائيلي إلبداء    اإل "هابوعيل تل أبيب  "فريق  

  .حض أنصاره على تجاهل هذه الدعوة
نأمل بـأن ينـضم     ": وقال نائب األمين العام التحاد النقابات العمالية االسكتلندية ديف موكسهام في بيان           

اسرائيل وفلسطين على أساس قيـام دولـة        مشجعو سيلتيك لنا في اظهار الدعم للسالم العادل والدائم في           
شعر بقلـق   "وأشار سيلتيك الذي يصارع في البطولة الى انه         . "فلسطينية آمنة جنباً إلى جنب مع اسرائيل      

  ."ليس مكاناً للتظاهر السياسي" ازاء الدعوة للتظاهر، وقال ان استاد الفريق "بالغ
3/12/2009الحياة،   

  
  سحاب من الغجرتأكيدات إسرائيلية باالن: باريس .57

 من مصادر مطلعة في باريس أن وزير الخارجيـة الفرنـسي            "الحياة"علمت  :  رندة تقي الدين   -باريس  
على تأكيد إسرائيلي   " إسرائيل"برنار كوشنير حصل من نظيره اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان خالل زيارته           

 . 1701وساً في تنفيذ القرار باالنسحاب من الجزء اللبناني من بلدة الغجر، ما يشكل تقدماً ملم
3/12/2009الحياة،   

 
   المؤسفةوالتخريجاتبين المخارج المشرفة  .58

  عزمي بشارة
للمرة األلف " اإلسرائيلية "-توالت مؤخراً تداعيات انتخاب نتنياهو واتضاح طبيعة العالقات األمريكية

و دارت في مكانها بعصبية وحيرة القوى السياسية الفلسطينية، أ" حاصت"وبالعامية . حتى في عهد أوباما
وتتالى اإلدالء بمواقف وتصريحات جسيمة تعبر عن حالة من عدم االرتياح . ضاربة أخماساً بأسداس

ألنه ال يمكنه االستمرار بهذه " المجتمع الدولي"واستنجد رئيس السلطة الفلسطينية بما يسمى . الشديد
وفي غضون أسبوعين تطرق ).  في الترشح مرة أخرىعدم رغبته(الطريقة ملوحاً بإمكان عدم ترشيحه 

ناطقون باسم السلطة مرة إلى إمكان حل السلطة، ومرة إلى حل الدولة الواحدة، وثالثة إلى التوجه إلى 
وهي حدود . حزيران/مجلس األمن لترسيم حدود الدولة الفلسطينية، أي لترسيم حدود الرابع من يونيو

ألنها هي هي خطوط الهدنة التي رسمتها المعركة، ووقع عليها في رودس . معروفة ال تحتاج إلى ترسيم
وخرائطها موجودة جاهزة ..  وأهمها خطوط الهدنة داخل القدس نفسها1949مع الجيش األردني عام ،

 التي رسمتها وصاغتها األمم المتحدة 1947هي إذاً خطوط واضحة خالفاً لحدود التقسيم . في األرشيفات
  .صارت هي أيضاً خرائط في األرشيفاتو. من ال شيء

الذي تسخر منه الثورة الفلسطينية إلى خيارٍ " أضعف اإليمان"ومع أن التوجه إلى مجلس األمن تحول من 
يهدد به الفلسطينيون خصومهم، إال أن هذا الخيار األخير هو األكثر جدية من ناحية السلطة واألكثر 

رات األخرى فال تنسجم ضمن تصورها لنفسها وللعالم، وهي تشبه أما الخيا. انسجاماً مع استراتيجيتها
  .التلويح والتهديد في مشادة أكثر مما تشبه التكتيك السياسي، ناهيك عن االستراتيجية

وعلى من يجِد في مثل هذا الحل أن يقنع، ال أن يهدد . فالدولة الواحدة هي حٌل يطرح لمصلحة الشعبين
ب ال يقصدها أصالً كي ينَفر منه، فال نحصد من هذا التلويح سوى أن خيار الدولة به، كأنه يهدد بحر

. الضرر الالحق بهذه الفكرة جراء هذا االستخدام هو ضرر جسيم. الواحدة خيار سيئ يلَوح به للتخويف
ودة التاريخ فال أفضل لمسار أوسلو من ع. أما فكرة حل السلطة فحبذا لو كانت واقعية، وكان حلها ممكناً

لالهتمام بالقمامة وتأمين العمل والصحة " إسرائيل"وال أفضل للمقاومة من عودة . إلى الوراء كأنه لم يكن
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. والتعليم بالحد األدنى من واجبات الدولة المحتلة وعودة فصائل المنظمة بالمقابل لالهتمام بالمقاومة
، فإن السلطة هي كل ما يملكه أربابها وربابنتها وعلى أية حال. ولكن هيهات، فالتاريخ ال يعود القهقرى

أن تعود لالحتالل " إسرائيل"فلن تقبل ) في خيالنا الجامح طبعاً(وإذا تخلوا . ولن يتخلوا عنها. وربيبوها
من حالة " إنقاذ الشعب الفلسطيني"والمرشحون ل. المباشر، وستنشأ حالة فراغ تمأله األجهزة األمنية

  .هم كثُر" إسرائيلي"الفوضى بدعم غربي و
أما اقتراح التوجه إلى مجلس األمن الستخالص قرار بإقامة دولة وترسيم حدودها، فهو خيار أكثر جدية، 

هذا وإن أدى إلى معاناة التقاط الصور التي ال يرغبون فيها . إذ ينسجم مع عالم ولغة أصحابه السياسية
من أمثال شافيز بعد التعود على الصور في البيت ) برأي الكاتب أيضاً(مع قادة عالم ثالثيين شعبويين 

والتخريجة غير موجودة في لسان . ولكنه لألسف عبارة عن تخريجة، وليس مخرجاً مشرفاً. األبيض
ما تفعله األم لتخرج اللعنات واألرواح التي : العرب، ولكن عبقرية العامية الدارجة جمعت فيها داللتين

يض الناجم عن اللعنات، كما تؤمن هي، والتخريجة في هذه الحالة سحر تؤمن بها من عالم طفلها المر
نحن نتحدث في . وشعوذة، وما يفعله المرء لالحتيال بصيغ تبدو كأنها مخرج ولكنها ليست مخرجاً فعلياً

  .الحالين عن محاولة التأثير في الواقع بااللتفاف عليه بالسحر والشعوذة وخفة اليد
 تعبر عن مأزق سلطة ال يمكنها العودةَ للمفاوضات، وال يمكنها أيضاً العيش وهي ليست مشرفةً ألنها
أقطابها يتحركون دولياً لتحريك األوضاع . ومن هنا فهي تستدر عطفاً ودعماً. سياسياً من دون مفاوضات

" عالمال"وبالتالي فإن . في نوع من الحركة الدبلوماسية غير المدعومة بخيارات بديلة عن خيار التفاوض
عندما أعلن رئيس ) وهو في عرفهم أمريكا وأوروبا" (العالم"ال يرى تهديداً، كما لم تهتز قصبة لنفس هذا 

لقد استخدموه وال يبدو أنهم سيذرفون عليه دمعة، بل . في ترشيح نفسه" عدم رغبته"السلطة الفلسطينية 
حليفهم في مأزق هذا صحيح، .. يةفهو عزيز فعالً، ولكن معزته ليست شخص. سيفكرون فوراً بالبديل

وبالتالي فإن الحركة في مجلس األمن محرجة قليالً له . ولكنه ال يهدد بالعودة لالنتفاضة، وال حتى للحجر
فمجلس األمن ال يغير موازين . ولكنها في النهاية سوف تنتهي، ويعودون إلى المأزق نفسه". للعالم"و

فحينها ال يقوم .  حين يرسل قوات لتغيير الواقع وإسقاط دولالقوى، وال الواقع على األرض، وال حتى
وال . مجلس األمن بتغيير الواقع، بل تقوم بذلك الواليات المتحدة وحلفاؤها عبر استخدام مجلس األمن

، "إسرائيل"يبدو أن الواليات المتحدة عازمة على استخدام مجلس األمن إلقرار فرض عقوبات على 
. لتحرير مناطق الضفة الغربية والقدس التي سيعلن عنها مجلس األمن دولةًناهيك عن إرسال قوات 

وبالعكس، فإن هنالك احتماالً جدياً بأن تحبط قراره باستخدام حق النقض، باعتبار اقتراح القرار 
ومؤخراً قام ". الطرفين"في المفاوضات التي ترعاها الواليات المتحدة بين " للتدخل"الفلسطيني هو دعوة 

من التغني بأصوله ") الصخافة"أو باختصار " (الصحافة العربية الخفيفة"ميتشل الذي أكثرت بعض 
  .العربية، قام، ال فض فوه وال عشم يثنوه، بتهنئة نتنياهو على تخفيف االستيطان

ترك تصر الواليات المتحدة على أن على الهيئات الدولية أال تتدخل في عملية السالم، وأن ت" أوسلو"ومنذ 
م ت "ففي أوسلو خرجت ". إسرائيل"وهذا المنطق هو أحد أهم أبعاد أوسلو من ناحية . يتفقان" الطرفين"
كاملي اإلرادة، متساويين كذباً، " طرفين"عن تقليد تطبيق القرارات الدولية إلى المفاوضات بين " ف

وها هي السلطة تدرك للمرة . ةمتكافئين زوراً، بوسيط محايد زوراً وبهتاناً، أال وهو الواليات المتحد
وهي تحاول استثارة الشفقة أو التعاطف القائم على تقدير . األلف منذ عقدين أنها في ورطة ومأزق

  .موقفها وضرورة إنقاذها
وفي كل مرة تعود فيها السلطة الستدعاء المجتمع الدولي الذي همشته، أو إلى التضامن الذي هدمته 

لتنظم عالقاتها " أوسلو"اً من الدول التي كانت حليفة للشعب الفلسطيني استغلت بمعاولها تجد أن قسماً كبير
، ولكن غيرها كثير، كما لوحظ مؤخراً من زيارة تسيبي )والهند فقط حالة من هذه الحاالت" (إسرائيل"مع 

  .إبان حربها على لبنان وعلى غزة" إسرائيل"وهي وزيرة خارجية . ليفني المعيبة إلى المغرب
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 كل حال لنفترض أن مجلس األمن أقر التوجه الفلسطيني، فماذا سوف يحصل بعدها؟ لقد أقرت هيئة على
ووافقت عليه الحركة الصهيونية في . 1947األمم المتحدة حدوداً أفضل بكثير هي حدود التقسيم لعام 

سيكون . ي فلسطينغالبية القسم المقرر أن تقوم عليه دولة عربية ف" إسرائيل"حينه، فماذا حصل؟ احتلت 
القرار المقترح تراجعاً عن قرار التقسيم، وهو القرار الدولي الوحيد الذي يتضمن حدوداً مرسمة بين 

قرار مجلس األمن، بل سوف تدعو السلطة " إسرائيل"ولن تطبق . وسيكون من دون حق العودة. الكيانين
  .ة أمريكيةإلى العودة للتفاوض ألنه ال شيء يلزمها سوى المفاوضات برعاي

ولكن قلة تذكر أن اإلعالن جاء بناء على قرار التقسيم .  في الجزائر1988لقد أعلنت دولة فلسطينية عام 
أما اإلعالن الحالي فيرغب في أن يأتي بناء على قرار مجلس األمن على حدود . 1947من العام 

وسوف تبقى . تهتز أركان الهيكلإسرائيل بالتراجع عن اإلعالن السابق، ول" تهدد"أي أن السلطة . 1967
أي أنها سوف تتحول في أفضل الحاالت إلى دولة محاصرة بحدود مؤقتة . السلطة في حدودها الحالية

  .ولكنه سوف يبدو كأنه إنجاز وتحد. على نمط اقتراح موفاز
 هذا ليس دليالً على. من التحرك الفلسطيني إلثبات صحته" اإلسرائيلي"ويستشهد البعض بالغضب 

فهذه الدولة خالفاً للعرب . ، لتحصل ما هو أفضل لها دائماً"إسرائيل"فمن الطبيعي أن تعارض . اإلطالق
ترى في كل شيء خسارة لها، وتنازالً منها، وال تتوقف عن البكاء والتمسكن، حتى حين يرى العرب 

  .قرار مجلس أمن انتصاراً لهم، رغم أنه لن يطبق
  .يراً ما في االستراتيجية التي قادت إلى المأزقإن أي مخرج مشرف يتطلب تغي

حين تصل قيادة إلى وضع تهدد فيه باالستقالة، وتخرج من لدنها في الوقت ذاته ثالث استراتيجيات 
ومأزق القيادة السياسية إذا ارتبط بخيار سياسي يكاد يكون . متضاربة فال يعني هذا سوى أنها في مأزق

. مصيرها ومستقبلها به في مرحلة تاريخية معينة، هو مأزق لهذا الخيارتاريخياً، ودافعت عنه وربطت 
. وإذا تورط قسم كبير من نخب الشعب الفلسطيني وجمهوره في هذا الخيار، فإن المأزق هو مأزق شعبي

  .والشماتة في مثل هذه الحالة هي حماقة، فحال مرتكبها كحال المتشفي بمأساته
وأقول مخارج مشرفة، وليس .  حواراً عربياً وفلسطينياً للبحث عن مخارجتتطلب المسؤولية السياسية إذاً

ألن االستراتيجية برأي الكاتب غير مرتبطة بالوعظ والتبشير، بل بالهدف . حلوالً وال استراتيجيات
. وهذه كلها ال يمكن فرضها. وبمقومات هذه االستراتيجية المادية وعناصرها وحملَتها، وباإلرادة أيضاً

فبرأيي ال يوجد حل لقضية فلسطين، ناهيك عن حلول، بل إما أن توجد استراتيجية مواجهة عربية أو ال 
ومهمة . والمقاومة هي حالة بينية ال بد من توفرها إلى أن توجد استراتيجية مواجهة عربية. توجد

ة طبيعية في إلى حال" إسرائيل"المقاومة هي تحرير األرض بالمعنى القطري للكلمة، ومنع تحول 
، وتقديم الدليل أن هذه المواجهة ممكنة، وتطوير "إسرائيل"المنطقة، وتقديم نماذج ناجحة في مواجهة 

وقد حقّقت المقاومة إنجازات في . وغيرها... إرادة المجتمعات العربية، ومنع فرض حلول غير عادلة
تى اآلن استراتيجية محددة جداً وال يمكن فرض حلول أو استراتيجيات على من تبنّى ح. هذه المجاالت

ولكن ال بد من طرح المخارج عليه لكي ال تُفَسر األمور بأن جزءاً من الشعب . مناقضة لما نقترح
الفلسطيني ينتظر فشل الجزء اآلخر ليتفرج على عملية سقوطه أو ذهابه في طريق الفشل إلى نهاية يدفع 

دفع ثمنه هو من وقعه ومن عارضه، وحبذا لو طرحت مخارج ، ولكن من "أوسلو"فقد وقع . الجميع ثمنها
  .لعدم توقيعه من قبل الدول العربية، بدالً عن الدفع باتجاهه أو انتظار فشله

وما زالت الدول العربية غير راغبة في تبني خيار . لن تعود السلطة الفلسطينية إلى خيار المقاومة
 حصوله في النهاية بهذه األنظمة أو من دونها، فإن أي وهو برأينا أمر ال بد من. المواجهة من جديد

تحديث وتطوير للعالم العربي، وأي نهوض ديمقراطي، وأية نهضة، وحتى أي إلغاء للتأشيرات بين 
  ".إسرائيل"الدول العربية سوف يؤدي إلى التصادم مع 
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 مخارج مشرفة؟ ال بد ولكن في هذه األثناء، كيف يمكن أن تقترح على جزء كبير من الشعب الفلسطيني
والتلويح الجدي يكون بالعودة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية ". أوسلو"أوالً من االعتراف بفشل طريق 

هذا تهديد، وهو تهديد جدي، ويجب أن ينَفذ، ألن البديل قاد إلى . وإقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية
 الجميع، وذلك في مقابل تخلي السلطة عن التنسيق ثم ال بد من وضع برنامج سياسي مشترك يلزم. مأزق

أما بالنسبة للعودة إلى المفاوضات، فال عودة إلى المسارات المنفصلة ألنها تتيح ". إسرائيل"األمني مع 
االستفراد بكل طرف على حدة، بل وإيجاد وهم حول وجود تنافس معيب ليس له وجود بين " إسرائيل"ل

خيار تفاوضي ال بد أن يكون بمنطق مبادرة السالم العربية الشاملة لفلسطين ومن هنا فإن أي . المسارات
إذ ال يمكن التفاوض على القدس وعلى حق العودة فلسطينياً، وال يجوز أن توقع . وسوريا ولبنان سوية

. بناء على حدود الرابع من حزيران، ومن دون حق العودة" إسرائيل"سوريا ولبنان اتفاقيات سالم مع 
 يشكك في نوايا سوريا فليلزمها بالتنسيق معه من خالل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وفي مسار ومن

  .تفاوضي عربي واحد
فكاتب هذه السطور يرى أصالً أنه يجب إلغاء . بما نطرحه هنا لآلخرين كمخرج" إسرائيل"لن تقبل 

 منطق التفاوض، وليس بمنطق مبادرة السالم العربية، ولكنه كالم مطروح كمخرج لغيرنا بمنطقه هو،
وفي حالة فشل . ولكنه لو كان منطقاً متماسكاً على األقل، فسوف يطرح مخرجاً مشرفاً. كاتب هذا المقال

مثل هذه المبادرة، وسوف تفشل، يجب أن تدعو الدول العربية األردن ومصر إلى إلغاء السالم المنفرد 
ارات بديلة، خيارات مواجهة، يقود إليها منطق فقط في مثل هذه الحالة تطرح خي". إسرائيل"مع 

وهي تطرح حالً الستعادة التضامن . وأمريكي" إسرائيلي"وهي تحول المأزق إلى مأزق . التفاوض
حسناً، من ال يريد التخلي عن منطق . العربي بلغة ال يريد النظام الرسمي العربي حالياً التخلي عنها

وأمريكا فعالً، ويلزم العرب بطرح " إسرائيل" ناجعٍ يحرج ويقلق التفاوض فليطْرحه على األقل بشكٍل
  .باختصار ال مخرج مشرف من دون التخلي عن مسار أوسلو. خيارات أخرى

  3/12/2009الخليج، 
  

  ! العبثأعوام .59
  وحيد عبد المجيد. د

تصريحات هكذا خلص رئيس حكومة السلطة الفلسطينية الدكتور سالم فياض في . « عاماً من العبث16»
كان فياض يتحدث عن خطته إلقامة مؤسسات دولة مستقلة خالل عامين، وعن ضرورة . أدلي بها أخيراً

أعوام »قيام مجلس األمن الدولي بتثبيت حق الفلسطينيين في هذه الدولة عبر قرار ملزم، ووصف 
والحق أنه . «من العبثعاماً 16» عاماً بعد عملية أوسلو 16». في هذا السياق بأنها كانت عبثاً« أوسلو

فهذا حكم صائب علي عملية سياسية باءت بفشل ذريع منذ سنوات . لم يجانبه الصواب من حيث المبدأ
الي طريق مسدودة عندما انتهت مفاوضات الوضع النهائي « عملية أوسلو»طويلة، فقد وصلت 

 الصيغة التي قامت عليها  الي إخفاق كبير، غير ان2000في يوليو « كامب ديفيد الثانية»الفلسطيني 
، الذي تم التوصل إليه في أوسلو ثم توقيعه في «اتفاق إعالن المبادئ»ظلت مستمرة ألن أياً من طرفي 

ولذلك كانت هذه الصيغة هي . ، لم يعلن سحب موافقته عليها أو إسقاطها1993واشنطن في سبتمبر 
كما أن الجهود  . 2007وليس في نوفمبر اإلطار الذي أجريت فيه المفاوضات التي أعقبت مؤتمر أناب

وبالرغم من أن . السلمية األمريكية التي بدأت بعد تولي باراك أوباما الرئاسة لم تخرج عن ذلك اإلطار
واشنطن لم تسلم بفشل هذه الجهود، فقد بدأت السلطة الفلسطينية تتصرف علي أساس أن هذا هو واقع 

 نوفمبر الجاري 12التي اجتمع وزراء خارجيتها في القاهرة في وقل مثل ذلك عن الدول العربية . الحال
فالتوصية التي انتهوا إليها في شأن طلب انعقاد مجلس . في إطار لجنة متابعة المبادرة العربية للسالم

األمن للبحث في إقامة الدولة الفلسطينية وتعيين حدودها واالعتراف الدولي بها في مدي زمني محدد تفيد 
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مل في أن تولد هذه الدولة من خالل اتفاق تعاقدي، ويعني ذلك ميالً إلي إسدال الستار علي فقدان األ
ولعل هذا هو ما . صيغة أوسلو التي تجعل إقامة الدولة رهناً بمثل هذا االتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل
قامة الدولة الفلسطينية قصده فياض في حديثه إلي الوفد األمريكي عندما قال إن العبث اإلسرائيلي جعل ا

وإذا استمر هذا التوجه الفلسطيني وتم اعتماده خطاً سياسياً يهدف الي السعي القامة الدولة . مهمة دولية
اعتماداً علي المجتمع الدولي في المقام األول، فسنكون إزاء تحول يترك صيغة أوسلو وراءه من دون 

  .إعالن ذلك صراحة أو بصورة مباشرة
  2/12/2009 الوفد، مصر،

  
  !يا أسوج ... بالروح بالدم .60

  راجح الخوري
للدولة الفلسطينية اتحـاد دول غربيـة ال جامعـة دول           . للقدس الشرقية وعي أوروبي ال عربي يحميها      

  .عربية، يطالب بها ويعمل لها ويقارع المحتل اإلسرائيلي من أجلها
" الـرب "في حـين أن     . هر ويحمي أحياناً  غربي يس " رب"، للقدس الشرقية وللدولة الفلسطينية      "أسف"بكل  

  !الشرقي منشغل في خالفات وصراعات وتفاصيل وهموم ال تتسع ألي قضية
هكذا بعد أكثر من أسبوع على انفجار الخالف بين إسرائيل ودول االتحاد األوروبي، وخصوصاً أسـوج                

و حكومة بنيامين نتنيـاهو     التي ترأس االتحاد، بسبب التقرير المسهب الذي يدين تصرفات االحتالل ويدع          
الى رفع اليد عن القدس الشرقية، التي ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية، لم يظهر أي موقف عربي واع                 

العربي لها، ويظهـر للحكومـات      " العالم"ومسؤول يدعم هذه المبادرة األوروبية الجريئة، ويعلن مؤازرة         
عند جنوب شرق المتوسط تستطيع علـى       "  السياسية الصحراء"وللرأي العام في الدول األوروبية أن تلك        

األقل، أن تنظر بامتنان وتقدير الى هذا الموقف األوروبي غير المسبوق، الذي تحـاول اسـرائيل اآلن                 
  .نسفه من أساسه او تعدله ليفقد فاعليته وتأثيره

***  
. ربما لم يسمعوا بـه . المذكوربالتأكيد، كثيرون من المسؤولين في هذه المنطقة السعيدة لم يقرأوا التقرير   

  .أو انهم سمعوا ولم تسمح مشاغله الخطيرة باعطائه ما يستحق من عناية ومتابعة ومواكبة
دول الخليج العربي غاطسة فـي مـسألة        . الجزائريون والمصريون غارقون في حرب كرة القدم      . طبعاً

 التي يحركها الحوثيون في صـعدة،       "اإليرانية"اليمن مشغول بالنار    . دبي، والبحث عن مصير المليارات    
السعودية في سياق سياسة طهران تقديم االستعراضات النارية فوق آبار الـنفط            " زكزكة"والذين يحاولون   

للحصول على فرص أفضل لمفاوضة الغرب في المسألة النووية، في حين ال تكف عن صم آذان العرب                 
  !قارعة طبول فلسطين والتحرير

ليبيـا سـاهرة علـى العـرش     . المغرب في همـوم الـصحراء الغربيـة     . البعيدتونس تسبح في فلكها     
عين في باريس   . سوريا رجل في أنقرة والثانية في طهران      . العراق في العراق  . االمبراطوري االفريقي 
لبنان، ليكن اهللا في عون لبنان وان كان وحده الذي يقرأ ويرفع الصوت تصريحاً              . والثانية على واشنطن  

  (!).وما نفع الكالم وتحليالً 
ملهيـة  " حمـاس . "محمود عباس مشغول بردم حفر خالـد مـشعل        . اكثر من هذا، اهل البيت في غياب      

  ".فتح"بالتخطيط للمضي في اتهام 
  اذاً، من يملك وقتاً لالهتمام بتشجيع هذا الموقف األوروبي المفاجئ والممتاز؟

 األوروبي سيجتمعون في بروكسل يوم االثنـين  ليس بالضرورة أن يهتم العرب، فوزراء خارجية االتحاد  
المقبل لمناقشة عملية السالم المعطلة في الشرق االوسط، وأمامهم ذلك التقرير الذي قدمته أسـوج وهـو               
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يعترف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ويعبر عن تأييده لخطة سـالم فيـاض الداعيـة الـى       
  .ةاالعتراف المسبق بالدولة الفلسطيني

ولن تقبل أي تغييـر فـي       . وينص التقرير صراحة على أن أوروبا لن تعترف بتاتاً بضم القدس الشرقية           
 إال بموافقة الفلسطينيين، وانه من اجل سالم حقيقي يجب إيجاد السبل للتوصل الى حل               1967حدود عام   

  .يجعل المدينة المقدسة عاصمة للدولتين
 أيضاً، الى وقف كل إجراءات تهويد القدس الشرقية والى اعـادة            هذا يعني، أن محتوى التقرير الذي دعا      

التي " المبادرة العربية للسالم  "فتح المؤسسات الفلسطينية فيها، إنما يشكل دعماً صريحاً وواضحاً لمحتوى           
بـاألحرى مـن يـستيقظ      ... فمن يتنبه أو يتذكّر أو يشكر     . وافقت عليها تكراراً الدول العربية باإلجماع     

  ومتى؟
***  

  :ولكن إسرائيل تشن حملة شرسة على التقرير والدول األوروبية تركّز على ما يأتي
المجموعة األوروبية بأنها تسعى اآلن عبر التقرير الى إحباط المساعي األميركية لمعاودة            إتهام  :  أوالً �

ـ               سوية، المفاوضات والى فرض إمالءات وتسويات تتعارض مع خطط باراك أوباما لمعاودة عمليـة الت
  .وذلك في سعي مفضوح الى إحداث شرخ بين واشنطن والدول األوروبية

با بأنها عبر إتجاهها الى االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلـسطين،            محاولة اتهام أورو  :  ثانياً �
  .تعارض كل ما نصت عليه سياسات الرباعية الدولية

تكون مقبولة من جانب اسرائيل كوسيط لـه دور فـي           تهديد الدول األوروبية صراحة بأنها لن       :  ثالثاً �
  .عملية التسوية

وبا في خط معاد السرائيل، وهو االتهام الذي لن يلبث ان يصل الى             اتهام أسوج بأنها تقود أور    :  رابعاً �
  .محاولة القول ان رياح الالسامية تهب من أسوج لتلفح القارة األوروبية كلها

وإسرائيل . فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا    :  التقرير وهي  هناك خمس دول تؤيد أسوج في هذا      
التي تحتاج الى تأييد دولتين الحباط هذا المسعى، تعمل اآلن الكتساب تأييد ألمانيا وإيطاليا في محاولـة                 

  .لطي صفحة التقرير
ى االقل ان تـصدر بيانـا       عربية كاملة غارقة في مشاكلها، ولم تتنبه ان عليها عل         " أمة"هناك في المقابل    

  !بالروح بالدم نفديك يا أسوج: يثني على الموقف األوروبي أو يردح بالقول
  3/12/2009النهار، 

  
  مناورة أم حقيقة.. حرب إسرائيلية على لبنان .61

  هشام منور
م، 2006تعيش على وقع الهزيمة التي منيت بها آلتها العسكرية إبان حرب تموز عام              ) إسرائيل(ال تزال   

على إجرائها مع حليفتها الواليات المتحدة األمريكية،       ) إسرائيل(المناورات العسكرية المكثفة التي دأبت      ف
التي رفـضت أنقـرة     ) نسر األناضول (، والمناورات العسكرية التركية     )شجر العرعر (والتي كان آخر    

ـ            ) إسرائيل(مشاركة   سر إال باالسـتعداد    فيها، والمناورات مع األردن، كلها ممارسـات ال يمكـن أن تف
  .إلمكانية شن حرب عدوانية جديدة، ولكن، أين وكيف ستكون هذه الحرب المقبلة؟

 السـتهداف حـزب اهللا،      2010تجهز لعدوان جديد على لبنان عام       ) إسرائيل(مصادر مطلعة كشفت أن     
يونية مـع   وتزامنت تلميحات وسائل اإلعالم الـصه     . وأنها بدأت في استدعاء جنود االحتياط من الخارج       

أمام لجنة الخارجية واألمن التابعـة للكنيـست أن         ) غابي أشكنازي (ادعاء رئيس أركان جيش االحتالل      
) أشـكنازي (وتعهد  .  كيلو متر يمكنها أن تصل إلى جنوب البالد        320حزب اهللا لديه صواريخ ذات مدى       

ة ردا على اغتيال قائده عمـاد       بشن عدوان واسع على لبنان إذا ما حاول حزب اهللا القيام بعمليات انتقامي            
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مغنية، مشيرا إلى أن صواريخ حزب اهللا قادرة على أن تصل إلى مفاعل ديمونا النـووي فـي العمـق                    
  .اإلسرائيلي

، )عاصمة جنـوب لبنـان    (الحرب القادمة ضد حزب اهللا العام المقبل سوف تكون برية وحدودها صيدا             
 والتي أثبتت فشل خيار اللجوء إلى الـضربات         2006تموز  / وذلك بعد استخالص العبر من حرب يوليو      

قد صرح بأنه سوف يزج بخمس فرق من جيشه في حـرب            ) ايهود باراك (وكان وزير الحرب    . الجوية
وإبعاده عن شمال فلسطين المحتلة، ما يعني أن الحرب ستكون          " حزب اهللا "الهدف منها القضاء على بنية      

  .  الذي سيلعبه سالح الطيران ولكن عن بعدبرية بالدرجة األولى، إضافة إلى الدور
" الساقطة عـسكرياً  "وتتيح الحرب البرية حتى صيدا تعطيل القدرة الصاروخية للحزب التي ستكون بحكم             

في قبضة االحتالل بعد الزج بجيشه والعمل على تدمير المخابئ والمالجئ المحصنة في الجنوب، كمـا                
للعالم ولحزب اهللا أنها قـد      ) إسرائيل(قبلة إلى محاولة تأكيد     وتهدف الحرب الم  . يرى محللون عسكريون  

أن حزب اهللا ومنـذ     ) إسرائيل(استخلصت العبر من عدوانها األخير على لبنان، في ظل قناعة جنراالت            
 تمكن من إعادة تكوين قدرته العسكرية، بل وتحسينها كماً ونوعاً، حيث            2006تموز  /انتهاء حرب يوليو  

، والتـي تـشكل خطـرا       "8 أ -أس" متطور من الصواريخ المضادة للطائرات من طراز         قام بإدخال نوع  
 40ووفقًا للتقديرات اإلسرائيلية، يملك حزب اهللا اليوم أكثر من          . مباشرا وفعليا على الطائرات اإلسرائيلية    

  .ألف صاروخ بعضها قادر على الوصول إلى تل أبيب
 صاروخ تم نقلها عـن      3000إلى أن هناك حوالي     " أحرونوتيديعوت  "في السياق نفسه، كشفت صحيفة      

في ظل تشكيك في صحة الرواية اإلسـرائيلية وإمكانيـة   ، طريق مصر ثم إلى سوريا ليتسلمها حزب اهللا      
بنيامين بـن   (وادعى وزير األشغال والتجارة     . تهريب هذا الكم الكبير من األسلحة دون رقابة أو متابعة         

 يوماً  40كانت ستمكن حزب اهللا من مواصلة القتال لمدة         ) إسرائيل(ي احتجزتها   أن األسلحة الت  ) أليعازر
  .على األقل

اإلسرائيلية تقريراً حول االستعدادات اإلسرائيلية للحرب تضمن أن        " جيروساليم بوست "وأوردت صحيفة   
ة للهجـوم  القوات الجوية اإلسرائيلية كانت قد طلبت في وقت سابق خالل الصيف بعض الذخائر المشترك      

ورغم عدم تحديد موعد تسليم هذه الذخائر المتطورة، فإن تسريبات توقعت أن            . المباشر الموجهة بالليزر  
 وحدة من الذخائر مصممة ليتم تركيبها على القنابل التقليدية          100تحصل القوات الجوية اإلسرائيلية على      

 أن هذه الذخائر المتطـورة تتفـوق        وأوضحت. لتحولها إلى إحدى الذخائر األكثر دقة على وجه األرض        
بقدرتها على التوجيه بالليزر، والتي يمكن      ) GPS(على الذخائر الموجهة بالنظام العالمي لتحديد المواقع        

  . تحريكها من قبل أفراد في الجو أو على األرض
 عـدوان   فهل تتكثف سحب الحرب في سماء لبنان وتتزايد الفبركات اإلسرائيلية االستفزازية لتبرير شن            

جديد على لبنان المنهك أصالً بانقسام سياسييه وتياراته؟، وهل تكون الحرب المقبلة ساحة جديدة لكـسر                
والمقاومة اللبنانية؟، وهل سيعرف المشهد السياسي العربي الرسمي انقساماً جديـداً    ) إسرائيل(العظام بين   

رت التقارير الممهدة للعـدوان المقبـل   حول مبررات ومشروعية الدفاع عن لبنان والمقاومة بعد أن تقاط        
  !.على لبنان؟

  3/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

 أوباما وواجب التصدي إلسرائيل .62
 هيلينا كوبان

يحتاج اآلن أوباما، على نحو عاجل، النأي بواشنطن عن األعمال االستفزازية وغير الشرعية التي تقـوم             
وهو في حاجة ماسة إلى القيام بذلك إلنقاذ مشروع         . دسبها الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة في الق      

وهناك سبب مهم آخر يـدعوه      . حل الدولتين الذي يدعمه كمخرج من الصراع بين اإلسرائيليين والعرب         
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فالقـدس تمثـل قـضية      . للقيام بذلك، وهو حماية الجنود األميركيين الموجودين في مختلف أنحاء العالم          
وإذا ما أخذنا ذلك في الحسبان، وعرفنا أيضاً        .  ونصف مليار مسلم في العالم     جوهرية بالنسبة لقرابة مليار   

أن القوات األميركية تواجه أوضاعاً متوترة في الوقت الراهن في عدد من البلدان ذات األغلبية المـسلمة              
التي تنتشر فيها، فسندرك أن لواشنطن مصلحة أكبر من ذي قبل في الحفاظ علـى ود، وحـسن نوايـا                    

 . تلك الدولشعوب
هذه هي المحصلة التي خرجتُ بها من خالل الجولة التي قمت بها مطلع هذا الشهر بالتعاون مع آخرين                  

ففي هذه الجولة أكد لنا قادة مؤيدون للواليات المتحدة في لبنان واألردن ومـصر  . لدراسة أحوال المنطقة 
لحظوظ غيرهم مـن حلفـاء الواليـات        والضفة الغربية أهمية القدس بالنسبة لحظوظهم السياسية، بل و        

 .المتحدة في مختلف أنحاء العالم اإلسالمي
المسورة " المدينة القديمة " ومن المعروف أن إسرائيل تسيطر على الجزء الشرقي من القدس، بما في ذلك            

ومنذ ذلك الوقـت اسـتثمرت الحكومـات        . 1967ذات األهمية التاريخية منذ حرب السادس من يونيو         
ية الكثير من أجل زرع العديد من المستوطنين اإلسرائيليين فـي القـدس الـشرقية وإخـراج                 اإلسرائيل

 .الفلسطينيين من سكان المدينة األصليين من ديارهم سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين
 ففي. وفي الشهور األخيرة، تفاقمت الحملة التي تقوم بها إسرائيل لتغيير معالم المدينة وتركيبتها السكانية             

الواقعـة فـي جنـوب      " جيلو" وحدة جديدة في مستعمرة      900 نوفمبر، أعلن نتنياهو عن خطط لبناء        16
ويتردد أنه قد أصدر هذا األمر مباشرة عقب مقابلة أجراها مع السيناتور جورج ميتشيل،              . شرقي القدس 

ـ . مبعوث أوباما الخاص للشرق األوسط، طلب منه األخير فيها عدم القيام بـذلك           تثنينا االسـتياء  وإذا اس
لم : هل رأينا أي ردود أفعال ملموسة أخرى؟ الجواب جاهز ومعروف         .. اللفظي الذي صدر من واشنطن    

 .نر شيئاً حتى اآلن
على العكس، في الوقت الراهن تحولت القدس إلى برميل بارود، إذا ما اشتعل، فإن المصالح األميركيـة                 

المتحدة ينظر إليها من قبل العرب والمسلمين، فـي         ستتعرض لمخاطر جسيمة، وخصوصاً أن الواليات       
 .الوقت الراهن، على أنها تتغاضى عن األفعال اإلسرائيلية الخطيرة هناك

في العقود الماضية، وحين كانت تنشأ خالفات في الرأي بين واشنطن وتل أبيب، كان أنصار إسـرائيل                 
الي فإنه يجب على األميركيين أال يتـشككوا        يقولون إنها تقف في الخط األول من مقاومة اإلرهاب، وبالت         

 .في قراراتها، أو سياساتها
والحال أن هذه الحجة، أو باألحرى الذريعة، لم تكن مقنعة تماماً وقتها، وهي ليست كذلك اآلن بالتأكيـد،                  
خصوصاً بعد أن انقلب الموقف رأساً على عقب، وأصبح األميركيون هم الذين يقفون في خط النار األول            

 .ي مقاومة اإلرهاب، وأصبحت حياتهم، ومصالح الواليات المتحدة بالتالي، هي المعرضة للخطر الداهمف
إن واشنطن بعدم محاسبتها إلسرائيل، تقوم دونما ضرورة، وبشكل متهور، بإثارة استياء مئات ماليـين               

 .ن، على حسن نيتهمالمسلمين الذين تعتمد حياة جنودنا في العراق، وأفغانستان، وغير ذلك من البلدا
وعندما كنا في الشرق األوسط، خالل الجولة، لمسنا أيضاً سياسات إسرائيل المـدمرة بـشكل مباشـر،                 

 :ونستطيع أن نقول إن الدولة العبرية تقوم في الوقت الراهن بما يلي
 . توسيع المستوطنات اإلسرائيلية الكبيرة التي تطوق المدينة من الشرق، والشمال، والجنوب-
 تعزيز المستوطنات غير الشرعية األقل حجماً التي تقع في قلب الجيوب الفلسطينية التي ال تزال قائمة                 -

 .في المدينة
 قدماً، الذي يحيط بالعديد مـن األجـزاء الفلـسطينية فـي             24 استكمال الجدار الفاصل البالغ ارتفاعه       -

 .المدينة، ويخترق قلب األجزاء األخرى
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يات األثرية في المناطق الحساسة لمنظمات المستوطنين التي عملـت بـشكل             تفويض مسؤولية الحفر   -
الواقـع فـي    " الحي اإلسالمي التاريخي  " على حفر أنفاق تقع بالضبط تحت        -وغير علمي تماماً  -محموم  

 .المدينة القديمة المسورة
ن يعيشون في المدينة،     اتخاذ اإلجراءات والتدابير التي تجعل من المستحيل تماماً على الفلسطينيين الذي           -

إجراء التوسيعات الالزمة على منازلهم، مع االستمرار في عمليات هدم مساكن الفلسطينيين التي تعتبرها              
 ".غير شرعية"إسرائيل 

وال حاجة للتذكير بأن هذه التصرفات اإلسرائيلية جميعها غير شرعية بموجـب القـانون الـدولي، ألن                 
ة وما يحيط بها من مدن الضفة الغربية، بصفتها قوة احتالل غاشـم،             إسرائيل تسيطر على القدس الشرقي    

 .وليس بصفتها حكومة شرعية ذات سيادة على تلك األراضي
مـن  ! تخيلوا، لو قامت واشنطن عقب احتالل القوات المسلحة األميركية لبغداد، باتخاذ خطوات مماثلـة             

 .لطة مجدداً للعراقيين أنفسهمحسن الحظ أنها لم تفعل، بل قامت بدال من ذلك بتفويض الس
وألن الواليات المتحدة، إلى حد كبير، هي أكبر داعمي إسرائيل الدوليين، فإن المساعدة التـي تمنحهـا                 
لحلفائها يجب أال تكون غير مشروطة، وأال تستغل سوى لتعزيز مصالح الواليات المتحدة نفـسها، أوال                

 .وأخيراً
الواليات المتحدة دبلوماسيتها، وأموالها، لدعم إقامـة سـالم         وفي الشرق األوسط يعني هذا أن تخصص        

عادل ودائم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، ودعم حكم القانون في مناطق العالم األخرى التـي تـسودها                
 .الفوضى واالضطراب

ها تعني عـدم  إن معظم العالم ينظر إلى المحاوالت اإلسرائيلية لتغيير البنية السكانية لمدينة القدس على أن          
وهذا األمر يعد كارثياً لدبلوماسية السالم األميركية التي قامت         . احترام القانون الدولي، بل والسخرية منه     

دوماً على أن الوضع النهائي للمدينة سيتحدد من خالل المفاوضات، وليس بناء على قرار منفرد، ومـن                 
 .خالل فرض حقائق جديدة على األرض

وهو مـا   -رك اآلن، وبعد ما قاله في خطاب القاهرة، أن تكلفة التصدي إلسرائيل             وربما أصبح أوباما يد   
ولكنه يجـب أن يـدرك كـذلك أن         .  جسيمة للغاية  -قام به عدد محدود من الرؤساء األميركيين من قبل        

واإلسـرائيليين  (الخضوع للسياسات اإلسرائيلية في القدس يمثل خطراً أكثر جسامة على حياة األميركيين            
 ).فلسطينيين بالطبعوال

إن اللحظة الراهنة، تمثل فرصة مناسبة ألوباما كي يرسم مساراً جديداً، وعادال في الشرق األوسط على                
وهو يستطيع أن يفعل ذلك بالربط بين       . قاعدة ثابتة تقوم على تحقيق المصالح األميركية، في المقام األول         

 .قانون الدولي في المدينةمساعدات بالده إلسرائيل وبين التزام األخيرة بال
 ألف شخص على وجه التقريـب،  250إن الفلسطينيين الذين ال يزالون يقيمون في القدس، ويبلغ تعدادهم        

 ألف جندي أميركي ينتـشرون  200كما يحتاجه أيضاً ما يزيد على . يحتاجون إلى مثل هذا القرار وبشدة 
 .اليوم في دول ذات أغلبية مسلمة، ويسودها التوتر

  "ريستيان ساينس مونيتورك"
 3/12/2009اإلتحاد، اإلمارات، 
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