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  33  :كاريكاتير
***  

  
  صفقة تبادل األسرى تواجه ثالث عقبات:  في غزةطحماس تؤكد أن شالي .1

 في حركة حمـاس     اً مطلع اًمصدر، أن   غزة  من اشرف الهور عن  ،  4/12/2009القدس العربي،   ذكرت  
ـ   امس صحة تقارير صحافية تحدثت عن نقل الحركة للجنـدي االسـرائيلي            " القدس العربي "نفى بشدة ل

غلعاد شليط من غزة الى مصر، تمهيدا النهاء صفقة تبادل االسرى، وكشف المصدر ان الوسيط االلماني                
لغ قيادة الحركة استمرار رفض اسرائيل تلبية بعض مطالب حماس إلتمام عملية التبادل، وهو مـا ادى                 اب

  .الى تعقيد بعض المسائل
واكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان التقرير الذي نشرته امس احدى الصحف العربية ومفاده بأن                 

ار عضو المكتب الـسياسي لحمـاس، واحمـد         شليط تم نقله سرا الى القاهرة برفقة الدكتور محمود الزه         
الجعبري قائد كتائب القسام، اللذين غادرا قبل نحو اسبوعين للقاهرة للقاء الوسطاء المصريين وااللمـان               

  .الذين يتوسطون إلتمام الصفقة، غير صحيح
منيـة  وبحسب ما نشر فان شليط نقل الى القاهرة خالل زيارة الزهار والجعبري التي احيطت باجراءات ا 

  .استثنائية، وذكر التقرير ان صفقة تبادل االسرى لم تتعرض النتكاسة
ـ       ، مشددا على ان    "مجرد اشاعات "واكد ان ما نشر     " القدس العربي "لكن المصدر المطلع في حماس قال ل

  ".تؤثر سلبا على الروح المعنوية لالسرى، وتهدف الى ابتزاز حماس"هذه االشاعات 
 الى الوسطاء المصريين، واسرائيل ال تزال تراوغ، وترفض تلبيـة شـروط             كيف سينقل شليط  "وتساءل  

  ".شليط ال يزال في قبضة آسريه"، وتابع بالقول "اتمام الصفقة
" الجزيـرة "وهو امر ايضا نفاه اسامة حمدان القيادي ممثل حماس في لبنان، حين قال في تصريح لقنـاة                  

 وتهدف للتأثير علـى حمـاس وعلـى معنويـات ذوي            هذه االنباء عارية تماما عن الصحة،     "الفضائية  
  ".االسرى

، الفتـا الـى وجـود       "ال تزال جارية عبر الوسـيط االلمـاني       "وذكر حمدان ان محادثات صفقة التبادل       
 اسير فلسطيني، اضافة الى     1000محاوالت للتوصل الى ما اعلنت عنه الحركة، من العمل على اخراج            "

الوقت لم يزل مبكرا للحديث عـن اي تفاصـيل حـول هـذا              "وقال ان   ، غير انه عاد     "النساء واالطفال 
  ".الموضوع

وفي السياق قلل ابو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة احد الفصائل التي اسـرت شـليط مـن اهميـة                    
، "فرقعـات اعالميـة   "التصريحات التي تحدثت عن وصول صفقة تبادل االسرى الى نهايتها، وقال انها             

  .ن خاللها معرفة رد المقاومةتحاول اسرائيل م
بامكان االحتالل ان ينهي    "، واضاف   "الكرة ال تزال في الملعب االسرائيلي     "واكد في تصريح صحافي ان      

  ".الصفقة بالموافقة على مطالب الفصائل
توخي الحذر والتاكد من    "داعيا وسائل االعالم الى     " الشاقة والصعبة "ووصف ابو مجاهد المفاوضات بـ      

  ".  لما في ذلك من اثر سلبي على نفسيات االسرى وذويهممصادرها
المسؤول السياسي لحركة حماس ، أن  جنوب لبنانمن رئيفة المالح  عن 4/12/2009عكاظ، وأضافت 

نفى المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل اإلعالم عن أن األسير اإلسرائيلي جلعاد  في لبنان علي بركة،
 .، موجود اآلن في مصر شاليط، الذي أسرته الحركة
نحن كحركة حماس ليس لدينا علم بهذا األمر؛ ألن المفاوضات التي ": "عكاظ"وقال في تصريح خاص بـ

يقوم بها الوسيط األلماني مع اإلسرائيليين لم تنته بعد فكيف سيسلم شاليط إلى مصر ولم ننته من إتمام 
ا باتا إطالق قيادات حركة حماس، ومنهم جمال وقال بركة إن إسرائيل لغاية اآلن ترفض رفض ".الصفقة
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أبو الهيجة، عباس السيد، عبد اهللا البرغوثي، ومروان البرغوثي وغيرهم، فهل وافقت إسرائيل بين ليلة 
وضحاها على إتمام الصفقة، ونتمنى أن تتم الصفقة في أسرع وقت ممكن، وتقبل إسرائيل بشروط 

 .حماس
، 48 من أسرى الـ 450المرحلة األولى تشمل :  ستتم على مرحلتينولفت بركة إلى أن عملية اإلفراج

وسيتم تسليمهم إلى مصر، وحينها تسلم حماس شاليط إلى مصر أيضا بعد أن توافق إسرائيل على عرض 
  . أسيرا فلسطينيا بينهم قيادات الحركة550أما الدفعة الثانية، فستشمل اإلفراج عن . حماس

" الحياة"لـ قال " حماس" في اً رفيع مسؤوالً، أنغزة من فتحي صباحعن ، 4/12/2009الحياة، ونشرت 
 اسيراً من 50المفاوضات في شأن صفقة شاليت تواجه ثالث عقبات هي اعتراض اسرائيل على "ان 

 الذين وافقت على 400 اسيراً من الـ 130 التي قدمتها الحركة، وإصرارها على إبعاد 450قائمة الـ 
  )".48فلسطينيو الـ ( ان تشمل الصفقة أياً من اسرى الداخل اطالقهم، ورفضها

وأضاف ان الوسيط االلماني ما زال يتنقل بين غزة والجانب االسرائيلي بصورة يومية حامالً معه 
وأوضح ان من بين االفكار المطروحة إبعاد عدد من . اقتراحات متنوعة للتغلب على هذه العقبات

وقال ان . وإبعاد عدد آخر الى قطاع غزة، وإبقاء البعض اآلخر في األسر الى الخارج، 50االسرى الـ 
  . المفاوضات مستمرة، وانها تتقدم لكن ال احد يستطيع التنبؤ بالنتائج

  
  جوازات السلطة والمخيمات وفتح والممتلكات: يزور لبنان وفي جعبته أربع قضايا رئيسية عباس .2

ئيس السلطة الفلسطينية موعد زيارته المقررة إلى بيروت قّدم محمود عباس ر : شاكر الجوهري-عمان 
وذلك بسبب انشغال الرئيس , بناء على طلب الجانب اللبناني, من التاسع إلى السابع من الشهر الجاري

وسفره المحدد لواشنطن , ميشيل سليمان بمناقشات البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري أمام البرلمان
 .هر الجاريفي الثاني عشر من الش

 : قضايا رئيسةأربع, التي تستمر يومين, عباس سيبحث خالل زيارته للعاصمة اللبنانية
الذين تتراوح أعدادهم , صرف السلطة جوازات سفر فلسطينية لالجئين الفلسطينيين في لبنان: األولى

  .الجئ ألف 400و,  ألفا250ًبحسب تعدد المصادر ما بين 
 .وحكومة سعد الحريري, الرئيس اللبنانيوسيطرح عباس هذا األمر على 

ذلك أن صرف جوازات السفر , ويلقى مشروع عباس رفضاً شديداً من الالجئين الفلسطينيين في لبنان
 :يسفر عن

تنفك إقامتها في لبنان عن الحل النهائي للقضية , تحويل الالجئين الفلسطينيين إلى جالية فلسطينية .1
 .الفلسطينية

نية إلغاء الحكومة اللبنانية إلقامة أفراد الجالية الفلسطينية في األراضي يترتب على ذلك إمكا .2
 .اللبنانية خالل فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات

واستطراداً شطب الجانب السياسي من قضية , شطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين في لبنان .3
ين ال يمنحهم حق العودة لألراضي حيث إن جواز السفر الفلسطيني الذي قد يمنح لالجئ, الالجئين
 .الفلسطينية

وليس , تعريض الالجئين الفلسطينيين في لبنان لهجرة جديدة غالباً ما تكون لدول أوروبية وغربية .4
 .لدول عربية

حيث ال توجد كشوف دقيقة بهذه الممتلكات، , ممتلكات فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان: الثانية
رئيس مجلس إدارة معامل أبناء شهداء , يع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريخاصة وأن أحمد قر

وتوديع ما بحوزته من أموال وممتلكات ,  عن تصفية ذمته المالية1982يمتنع منذ عام , "صامد"فلسطين 
 .لدى الصندوق القومي الفلسطيني
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ة لمنظمة التحرير في عهد الرئيس وسبق أن تعثرت مهمة كلف بها فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسي
وغيره من الدول , في لبنان, الراحل ياسر عرفات، تختص بجرد ممتلكات حركة فتح ومنظمة التحرير

 .بتحريض من محمود عباس في حينه, جراء عدم التعاون مع القدومي ومساعديه
, ل الفلسطينية المتعددةوالسالح الموجود في أيدي أعضاء الفصائ, أمن المخيمات الفلسطينية: الثالثة

/ وخاصة الجبهة الشعبية, وتحت هذا العنوان يندرج إنهاء الوجود المسلح لفصائل المعارضة الفلسطينية
 .وحركة الجهاد اإلسالمي, حركة حماس, القيادة العامة

ويندرج هذا البند تحت عنوان شراكة عباس مع تيار المستقبل في تصفية الوجود العسكري لحلفاء حزب 
واعتراف البيان الوزاري للحكومة بشرعية , رغم اشتراك الحزب في حكومة الحريري, اهللا الفلسطينيين

 .سالح الحزب والمقاومة اللبنانية
حيث لم يتمكن عباس حتى اآلن من إعادة ترتيب أوضاع الحركة , الوضع الداخلي لحركة فتح: الرابعة

وإعادة انتخاب , "فتح" عضواً في اللجنة المركزية لحركة في لبنان بعد انتخاب اللواء سلطان أبو العينين
 .عباس زكي لعضوية اللجنة

أبو العينين يضغط باتجاه تعيينه مشرفاً عاماً على الساحة اللبنانية انطالقاً من موقعه في عضوية اللجنة 
 .المركزية

 :ويتم هذا الضغط على محورين
 .ليفيه محمد دحالن وتوفيق الطيراويخاصة من قبل ح, ضغوط من داخل اللجنة المركزية .1
 .في لبنان الذي كان أبو العينين يشغل موقع أمين السر فيه" فتح"ضغوط من داخل تنظيم  .2

وهو عسكري منافس , فإنه يضغط باتجاه إسناد أمانة السر لحليفه فتحي أبو العردات, أما عباس زكي
 .ألبي العينين

مع فصل التنظيم العسكري , و العردات مسؤوالً عن التنظيموتفيد المصادر أن عباس يميل إلى تعيين أب
حيث قرر المؤتمر العام السادس للحركة عدم إسناد منصب سفير ألي من أعضاء , عن التنظيم السياسي

فإن عباس مضطر لترك منصب ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في , وعلى ذلك. اللجنة المركزية
 .الذي ترتب على قيامه بمهام السفارة, افه على الساحة اللبنانيةوبالتالي ترك إشر, بيروت

ويعتزم رئيس السلطة دعم أبو العردات أثناء زيارته للبنان من خالل عقد اجتماعات موسعة للكادر 
 .وإخراج األمر باعتباره تنفيذاً لرغبة القاعدة الحركية, التنظيمي والعسكري في لبنان

 4/12/2009الشرق، قطر، 
  

  الفلسطينية الوقت ليس لتردد االتحاد األوروبي بشأن شكل الدولة: اضفي .3
 على عدم األوروبي سالم فياض االتحاد . د الفلسطينيحض رئيس الوزراء:  محمد يونس–رام اهللا 

 عن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، لإلعالنالتراجع عن مشروع القرار الرامي 
أو تردد من االتحاد األوروبي بعد أن تم التأشير ايجابياً لمسألة الدولة، ال يسهم بإعطاء أي تراجع ": وقال

هذا ليس وقتاً لتردد المجتمع ": وأضاف خالل كلمة له في مهرجان جماهيري في نابلس. "شعبنا األمل
  ."الدولي، خصوصاً االتحاد األوروبي، في شأن الشكل الذي ستكون عليه الدولة الفلسطينية

موقف السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني انه لن تكون هناك نهاية للصراع من دون أن ينتهي "وقال إن 
على االتحاد األوروبي البدء بالتحرك ليؤشر ": وتابع. "االحتالل وتقام الدولة الفلسطينية وفي قلبها القدس

ع كما هو، وعليه التحرك لتحمل وأقول للمجتمع الدولي آن األوان أن ال يستمر الوض...  هذا الحلإلى
 تبذل جهداً من اجل إحباط إسرائيل": وتابع. " سنة42المسؤولية المباشرة إلنهاء االحتالل الذي بدأ قبل 

  ." يكفي الحديث عن التفاوضوإالالتحرك نحو الحل السياسي، 
  4/12/2009الحياة، 
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   القدس األوروبيين بعدم التراجع عن قرار تقسيمإقناعالسلطة تحاول  .4

السلطة الفلسطينية ، أن  وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  4/12/2009القدس العربي، نشرت 
 مشروع القرار السويدي الداعي لالعتراف تأييد لحثها على األوروبيةتجري اتصاالت مكثفة مع الدول 

  .بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المرتقبة
على أ الخميس بان هناك اتصاالت فلسطينية من "القدس العربي"ية لـ مصادر فلسطينوأوضحت

قناعهم بضرورة راضي الفلسطينية إلوروبيين والقناصل المعتمدين في األالمستويات مع المسؤولين األ
وروبيين المشروع السويدي الذي سيعرض عليهم خالل اجتماعاتهم المرتقبة في تبني وزراء الخارجية األ

  .وع القادم لبحث عملية السالم المتعثرة في المنطقةسببروكسل األ
 سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الخميس قيام القيادة الفلسطينية أمين ياسر عبد ربه أكدومن جهته 

 من اجل تبني مشروع القرار األوروبي ورئاسة االتحاد األوروبية األطراف سلسلة اتصاالت مع بإجراء
وشدد عبد ربه  .تراف بعروبة القدس واعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية المرتقبةالسويدي الداعي لالع

 المشروع السويدي سيشكل نقلة األوروبي تبني االتحاد أن الفلسطينية الرسمية على لإلذاعةفي تصريح 
 نهاءإل باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية "إسرائيل" والضغط على األوروبينوعية في موقف االتحاد 

  .اإلسرائيلي -الصراع الفلسطيني 
 بأن األوروبي صائب عريقات االتحاد .ومن جهته طالب رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير د

 الرابع من أراضي حدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود إلقراريستمر في سعيه 
وضح عريقات بأن السلطة الفلسطينية طلبت من أو ."سرائيلإ" التي احتلتها 1967 يونيو لعام /حزيران

 لحثها على المضي قدما في ترسيم حدود الدولة األوروبية اتصاالت مع الدول إجراءالدول العربية 
  .واإلسرائيلية جانب اعترافها باقتسام القدس بين الدولتين الفلسطينية إلىالفلسطينية 
 . د الفلسطينيوزير العمل، أن  محمد يونس،رام اهللامراسلها في نقالً عن  4/12/2009الحياة، وأضافت 

 لمواجهة األوروبيينن السلطة تقوم منذ يومين بحملة سياسية وديبلوماسية واسعة مع إاحمد مجدالني قال 
 لثنيه عن اتخاذ قرار يقضي باالعتراف بمدينة األوروبي التي تمارس على االتحاد اإلسرائيليةالضغوط 
  .صمة الدولة الفلسطينيةالقدس كعا

  
  عشراوي تدعو لدعم الموقف األوروبي من القدس الشرقية وتستنكر التهديدات اإلسرائيلية .5

 حنان عشراوي في لقاء لها مع . دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د:رام اهللا
 الرئاسة السويدية لالتحاد األوروبي القنصل البريطاني، إلى ضرورة حشد الدعم والتأييد الدولي القتراح

  .في إطار حل سلمي تفاوضي مع الدولة العبرية" كعاصمة لدولة فلسطينية مقبلة"لذكر القدس الشرقية 
أن إصرار االتحاد " قدس برس"وأكدت عشراوي في تصريح صحفي مكتوب أرسلت نسخة منه لـ

تهاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحق الشعب األوروبي على هذا االقتراح ما هو إال نتيجة منطقية لالن
الفلسطيني وخاصة المقدسيين، الذين يعانون يومياً من الزحف االستيطاني الذي يلتهم المدينة ويهودها، 
ومن هدم منازلهم وطردهم منها، باإلضافة إلى مصادرة هوياتهم في إطار عملية التطهير العرقي التي 

  .ا قالتتمارسها دولة االحتالل بحقهم، كم
وشددت عشراوي على ضرورة استثمار الموقف األوروبي عربياً ودولياً لخلق قوة دافعة باتجاه إيجاد 
موقف سياسي دولي موحد، تدعمه اإلرادة السياسية القوية، بحيث يترجم هذا الموقف إلى خطوات عملية 

ص، وتسترجع الحقوق فاعلة تكشف جرائم االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بشكل خا
والعدالة الفلسطينية، في إطار عملية سلمية حثيثة، مبنية على القانون الدولي والشرعية الدولية، معتبرة 



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1628:         العدد       4/12/2009 الجمعة :التاريخ

، حدوداً للدولة 1967هذا الموقف نقطة انطالق نحو اعتراف مجلس األمن بحدود الرابع من حزيران 
  .الفلسطينية وعاصمتها القدس

حدة األمريكية لتفعيل دورها وتحمل مسؤولياتها إزاء الموقف األوروبي، ودعت عشراوي الواليات المت
وااللتزام الفعلي بسياستها المعلنة حول وقف االستيطان ومنع الخطوات األحادية المجحفة التي يقوم بها 
االحتالل اإلسرائيلي خاصة في القدس، مشيرة في ذات الوقت إلى وحدة الصف الفلسطيني، وثبات موقف 

ادة الفلسطينية بشأن بدء المفاوضات التي يجب أن تنطلق من الوقف الكامل لالستيطان وأن تتسم القي
  .بوضوح المرجعية واألهداف، كما قالت

  3/12/2009 قدس برس،
  

 أغلب النواب يتعرضون لتهديدات متكررة من قبل األجهزة األمنية : منصورةالنائب .6
 ما يحدث للنواب اإلسالميين في الضفة الغربية، يزيد من  قالت النائب منى منصور، إن:الضفة الغربية

عزيمة النواب على مواصلة طريقهم وتأدية رسالتهم التي تعهدوا بحملها عند ترشحهم وهو الحفاظ على 
ثوابت الشعب الفلسطيني، والعمل على خدمته، وأكدت أن ما حدث معها مؤخرا ومع زمالئها النواب 

م لالنتخابات وقبول نتائج الديمقراطية، حيث إن ممثلي الشعب يضربون يؤكد زيف االدعاء باالحتكا
  .ويهانون

وأشارت منصور إلى أن الوضع السياسي الراهن لن يستمر ألن االستيطان أنهى أحالم الفلسطينيين في 
 .وطن سيد حر وكريم، ولم يتبق للفلسطينيين مكان لبناء منازلهم التي بات االحتالل يهددها بالهدم

فتت إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني هي ثمن إلحياء األمة وأن الشعب الفلسطيني هو قدر اهللا ليكون ول
 .باعثا للتجديد في األمة من جديد

مالبسات حادث االعتداء الذي تعرضت له يوم األحد الماضي، من قبل " السبيل"وشرحت منصور لـ
أثناء تواجدها مع أطفالها على سطح منزلها أجهزة األمن الفلسطينية، مشيرة إلى أن الحادث وقع 

المشرف على مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، حيث وقع شجار استخدم فيه الرصاص بين عناصر 
  .من األجهزة األمنية

 .وأشارت منصور إلى أن أغلب النواب يتعرضون لتهديدات متكررة من قبل األجهزة األمنية
كة حماس في الضفة الغربية اليوم أكبر بكثير من الحملة التي ولفتت منصور إلى أن الهجمة على حر

، مبينة أن هذه الهجمة تصاعدت بعد االنتخابات التشريعية وانقالب 1996تعرضت لها الحركة في العام 
 .البعض عليها ورفض نتائجها

ال مخرج من "وأكدت أنه بفعل ممارسات االحتالل وتواصل االستيطان ال بد أن يصل الجميع لقناعة بأنه 
هذه األزمة الداخلية إال باالتحاد والمصالحة الحقيقية وان استمرار االنقسام في ظل فشل مشاريع التسوية 

 ".لن يؤدي إال إلى مزيد من المواجهة
 4/12/2009السبيل، األردن، 

  
 شاليطنحن مع إتمام صفقة : عريقات .7

لمفاوضات في منظمة التحرير صائب نفى رئيس دائرة شؤون ا: الرؤوف أرناؤوط  عبد– رام اهللا
 على صفقة تبادل  أو تحفظاً، أن تكون السلطة الفلسطينية أبدت تخوفاً"الوطن"عريقات، في تصريحات لـ

 بأسرى في السجون اإلسرائيلية، مؤكدا أن هذه التقديرات عارية شاليطالجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد 
تحرير الفلسطينية وفي حركة فتح ندعم ونؤيد اإلفراج عن نحن في منظمة ال"وقال  .عن الصحة تماما

جميع المعتقلين ونرجو أن يفرج عنهم إلى وطنهم وأهلهم وأال يتم إبعاد أي منهم إلى الخارج، نحن مع 
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 وكل ما يروج من كالم حول تخوفات أو شاليطاإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ونحن مع إتمام صفقة 
 ".لفلسطينية من هذه الصفقة هو كالم فارغ وال أساس له من الصحةتحفظات لدى السلطة ا

 4/12/2009الوطن، السعودية، 
  

  صفقة تبادل األسرى يجب أن تكسر المعايير اإلسرائيلية: قراقع .8
 أكدت عيسى قراقع، وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام اهللا، على :رام اهللا

تبادل األسرى المقبلة، التي تجري بين االحتالل وحركة حماس عبر الوساطة ضرورة أن تكسر صفقة 
وقال قراقع، في تصريح صحفي مكتوب على ضرورة أن تحقق صفقة  .المصرية، المعايير اإلسرائيليين

تكسر من خاللها المعايير اإلسرائيلية التي منعت إطالق سراح الكثير من "التبادل لمعايير نموذجية 
  ".قدامى وأسرى القدس والداخل واألسرى المرضى واألسيرات واألطفال وقيادات شعبنااألسرى ال

وذكر البيان، الذي رحب بالمساعي الهادفة إلتمام الصفقة، أن عدد األسرى القدامى المعتقلين ما قبل 
 15 من  أسيراً، وأن أقل واحد منهم مضى على اعتقاله أكثر327، بلغ 1993اتفاقية أوسلو المبرمة عام 

  . أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما107ًعاماً، فيما بينهم 
 أسيرا، استثنوا جميعا من 183 أكثر من 48 أسيراً وأسرى الـ 212إن عدد أسرى القدس بلغ : "وقال

 صفقات التبادل وفق المعايير اإلسرائيلية، التي تعتبرهم خارجين عن أية معايير لصفقات التبادل الممكن
  ."عقدها مع الفلسطينيين على أساس أنهم مواطنون إسرائيليون

  3/12/2009 قدس برس،
  

   لشؤون المحافظات الفلسطيني إسماعيل يكلف بمهام مستشار الرئيسالحاج .9
 من تاريخ األول  كلف اللواء الحاج إسماعيل جبر بمهام مستشار الرئيس لشؤون المحافظات اعتباراً:لندن

وستضاف المهام . ول الحالي، وذلك بموجب مرسوم رئاسي صدر مطلع األسبوع كانون األ/من ديسمبر
 .الجديدة هذه إلى مهامه األخرى كمساعد للقائد األعلى لقوى األمن الفلسطينية

 4/12/2009الشرق األوسط، 
  

  بتشكيل شرق أوسط بعمق عربي اسالمي لمواجهة أمريكايطالبأحمد جبريل  .10
القيادة العامة أحمد جبريل اليوم الخميس إلى  -  العام للجبهة الشعبية دعا األمين:)د ب أ (- دمشق

وقال جبريل  .تشكيل شرق أوسط بعمق عربي اسالمي يواجه البرنامج االمريكي لمحو دور وهوية االمة
بعد اجتماع مع سعيد جليلي أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني في مقر السفارة اإليرانية 

ن الشرق األوسط الذي نعمل عليه يجب أن يكون هو شرق أوسط لعمق عربي وإسالمي في إ" بدمشق 
 ".مواجهة البرنامج األمريكي لمحو دور و هوية األمة 

وأكد جبريل أن ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولة إلنهاء دور المقاومة وفرض برنامج 
ي الفلسطيني وصوال إلى إعالء راية المقاومة على االستسالم ، يتطلب إعادة النظر في الوضع الداخل

 ".أساس مرجعية فلسطينية مقاومة 
أن إيران تملك أوراق قوة متعددة لمواجهة التهديدات األمريكية اإلسرائيلية "وأعرب جبريل عن ثقته في 

كيلو متر وأهم تلك األوراق الوضع في أفغانستان، حيث الحدود المشتركة بين الدولتين ال تقل عن ألف 
 ".ما يسمح إليران بوضع ثقلها من أجل تغيير المعادلة السياسية هناك 

تشكيل خارطة سياسية تحالفية مقاومة تمتد من طهران إلى دمشق "وطالب جبريل بضرورة العمل على 
 .حسب كالمه" إلى لبنان واالراضي الفلسطينية والعراق الذي سيتعافى حكمه

  3/12/2009القدس، فلسطين، 
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   وجبريل التقيا جليلي في دمشق وبحثا معه األوضاع على الساحة الفلسطينيةشعلم .11

) القيـادة العامـة   (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل واألمين العام للجبهة الشعبية            اجتمع  
 الـذي كـان يـزور    أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني سعيد جليلـي     ، أمس، مع    أحمد جبريل 

  .سوريا
وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة بأن اللقاء تناول األوضاع على الساحة الفلسطينية سواء فـي الـداخل                
والخارج وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات يومية من استيطان وحـصار علـى الـشعب                 

  .الفلسطيني في غزة
اإلسرائيلية المستمرة على الـشعب     كما تناولت المحادثات دور المقاومة وأهميتها في مواجهة االعتداءات          

  .الفلسطيني إضافة إلى ملفات عدة أبرزها صفقة تبادل األسرى مع الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليط
  4/12/2009المستقبل، 

  
  حماس تصر على شروط غير منطقية إلتمام صفقة األسرى: كتائب األقصى .12

اً في غزة أمس انتقدت فيه بشدة موقف بياناً غاضب" كتائب األقصى"أصدرت :  محمد يونس–رام اهللا 
في وقت ترحب كتائب األقصى بإطالق أي أسير فلسطيني مناضل، وفي وقت : "، وجاء فيه"حماس"

سعت فتح والسلطة دائماً لإلفراج عن األسرى من دون دفع أثمان باهظة من طريق المفاوضات، فإننا 
  ".عالم عما يسمى صفقة شاليتنستغرب من هذه الضجة اإلعالمية التي تثيرها وسائل اإل

هذه الصفقة تأتي بعدما دفع الشعب الفلسطيني أثماناً باهظة من أبنائه ومن "أن " كتائب االقصى"وأضافت 
بنيته التحتية االقتصادية واالجتماعية التي ُدمرت، اذ تراجعت غزة عشرات السنين إلى الوراء بسبب 

 تكترث لكل هذه األثمان وتصر على شروط غير منطقية العنيدة التي لم" حماس"شاليت وبسبب سياسة 
في كثير من األحيان، وكأنها تتعاطى السياسة للمرة األولى في حياتها، وتسعى إلى تكريس إمارتها 
الظالمية وإلى فرض نفسها كبديل سياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

  ".الفلسطيني
لتحرير هي صاحبة الفضل األول في اإلفراج عن األسرى، اذ حررت اآلالف من منظمة ا"ورأت أن 

". أسرانا البواسل الذين ينعمون اآلن بالحرية بين أهلهم ويواصلون دورهم النضالي والبنّاء مع شعبهم
أي فضل على أسرى فتح أو منظمة التحرير في هذه الصفقة، ولن تمنح " حماس"ليس لـ "واعتبرت أن 

صفة الشرعية أو الشراكة السياسية طالما تواصل انقالبها األسود وتعمل من أجل " حماس"فقة هذه الص
، اذ تعقد صفقة لتبادل األسرى "حماس"هذا الموقف المتناقض الذي تتخذه "واستنكرت  ".مصلحتها الحزبية

لغ على كل حزنها البا"وعبرت عن ". وتهاجم السلطة وفتح حينما تجري مفاوضات سياسية مع إسرائيل
في سبيل تنفيذ هذه الصفقة المتعثرة الخاسرة التي " حماس"طفل سقط في المعارك الفاشلة التي خاضتها 

ودعت الواليات المتحدة الى ". كان في اإلمكان تنفيذها من طريق التفاوض مع إسرائيل كما حدث سابقاً
لوحيدة لإلفراج عن األسرى هي الضغط على إسرائيل من أجل اطالق األسرى حتى ال تصبح الوسيلة ا"

، ونؤكد أن مثل هذا األسلوب يقوض الشرعية الفلسطينية ويعزز "حماس"التبادل كما يحدث اليوم مع 
  ".وانقالبها" حماس"مكانة 

  4/12/2009الحياة، 
  

   تدعو إلى خطوات عملية سريعة إلنقاذ القدس واألقصى حماس .13
تخاذ خطوات عملية وسريعة إلنقاذ القـدس والمـسجد         دعت حركة حماس العرب والمسلمين إلى ا       :غزة

  .األقصى المبارك من خطط التهويد اإلسرائيلية المتسارعة
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إن ما يقوم به االحتالل الـصهيوني       : "أمس, وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي        
اسة نهـب األراضـي     وسي, من سحب إقامة المقدسيين وطردهم من منازلهم واستيالء المغتصبين عليها         

وإقامة المغتصبات الصهيونية وحشر المقدسيين في مربعات صغيرة ومحاصرة، يوضح قمة العنـصرية             
  ".والتطرف الذي وصل إليه االحتالل الصهيوني وحكومته المتطرفة

وعدم استخدام أي من    , إن غياب الموقف العربي واإلسالمي الموحد في مواجهة هذا التطرف         : "وأضاف
وكذلك استمرار العالقات الدبلوماسية من بعض الدول العربية واإلسالمية         , ضغط للجم االحتالل  أوراق ال 

يساهم إلى حد كبير في تجرؤ االحتالل على المقدسيين ويرسخ مـشروعه العنـصري المتطـرف                , معه
  ".والتصفوي للقضية الفلسطينية

مجتمع الدولي إلى اسـتخدام كافـة أوراق        ودعا برهوم السلطة الفلسطينية والدول العربية واإلسالمية وال       
الضغط على االحتالل واتخاذ قرار جريء بقطع كافة أشكال التواصل والتطبيع والتنسيق معه وتفويـت               

  .كافة الفرص التي يستغلها للتغطية على مشاريعه العنصرية المتطرفة
ائمه وتعطيه شـرعية علـى      تعني التغطية على جر   "وأكد أن أي عالقات أو لقاءات مع العدو اإلسرائيلي          

 ".  أرضنا ومقدساتنا
  4/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
   أسرى محررينثالثة من أنصار الحركة في الضفة منهم خمسة أجهزة عباس اختطفت: حماس .14

مستمرة في هجمتها ضد "إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في رام اهللا  قالت حركة حماس: رام اهللا
، وأنها اعتقلت خمسة منهم، وأن مسلسل االختطافات واالستدعاءات "لغربيةفي الضفة ا" حماس"أنصار 

أن " قدس برس"في خبر صحفي مكتوب أرسلت نسخة منه لـ " حماس"وأشارت حركة  .مازال مستمراً
أجهز الوقائي في محافظة نابلس اختطف عبد العزيز كزيد البسطامي أحد طلبة جامعة النجاح بعد اقتحام 

كما قامت باختطاف األسيرين المحررين . ق االستشهادي القسامي محمد كزيد البسطاميبيته، وهو شقي
مؤيد شراب أحد طلبة جامعة النجاح الوطنية ورأفت عواد، وكالهما من بلدة عورتا وذلك بعد 

  .استدعائهما للمقابلة، علماً أنهما تم اإلفراج عنهما مؤخراً من سجون السلطة، كما قالت
 3/12/2009قدس برس، 

  
   لحزب اهللا  عاماًبإعادة انتخابه أميناًلتهنئته  نصر اهللا يلتقيحماس  وفد من .15

محمد نصر " حماس"أكد مصدر قيادي في حركة حماس أن عضو المكتب السياسي لحركة : بيروت
ترأس وفدا من الحركة والتقى باألمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا، لتقديم التهاني له بمناسبة إعادة 

  .انتخابه أمينا عاما للحزب
وطلب االحتفاظ باسمه، أن وفد " قدس برس"الذي تحدث لـ" حماس"وأوضح المصدر القيادي في 

الذي ترأسه عضو المكتب السياسي للحركة محمد نصر يضم كال من مسؤول الحركة في لبنان " حماس"
لعام لحزب اهللا جرى بحضور أسامة حمدان والقيادي منير سعيد، وأن اللقاء الذي جرى مع األمين ا

  .عضو المكتب القيادي في حزب اهللا مسؤول الفلسطيني في الحزب الحاج حسين حضرج
وأشار إلى أن اللقاء جاء في سياق تقديم التهنئة من حركة حماس ألمين عام حزب اهللا حسن نصر اهللا 

ر في موضوع المصالحة بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب في مؤتمر أخير للحزب، والتشاو
الوطنية الفلسطينية وموضوع صفقة األسرى والوضع الفلسطيني في لبنان وقضايا المنطقة بشكل عام، 

    .كما قال
 3/12/2009قدس برس، 
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  "رزمة تسهيالت وامتيازات"نتنياهو يسعى السترضاء المستوطنين بـ  .16
يامين نتانياهو أمس في مكتبه في تل أبيب التقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بن:  أسعد تلحمي-الناصرة 

لالستماع إلى تحفظاتهم عن قرار تعليق أعمال البناء في "ممثلين عن قادة المستوطنين في الضفة 
وسبقت االجتماع تسريبات من أوساط نتانياهو بأن األخير معني بتعويض المستوطنات ". المستوطنات

مثل إعادة الصالحيات لرؤساء المستوطنات " الت وامتيازاترزمة تسهي"التي تقرر تعليق البناء فيها بـ 
بإتاحة إجراء تصليحات في المنازل أو توسيعها وإصدار تراخيص لتنفيذ أعمال بنى تحتية في 
المستوطنات مثل مد أنابيب للصرف الصحي وغيرها من األعمال التي حظرتها أوامر سلمها ممثلو 

لماضية، وبمنح المستوطنين امتيازات ضريبية ورفع الجيش لرؤساء المستوطنات في األيام ا
المخصصات الحكومية للتعليم والرفاه االجتماعي والبنى التحتية وإعادة الهبات المالية التي ألغيت خالل 

  . السنوات الماضية
لكن قادة . وأكدت وسائل اإلعالم العبرية أن نتانياهو طرح فعالً هذه االمتيازات خالل االجتماع

مجلس المستوطنات في "وقال رئيس . طنين ردوا بالقول إن ما يريدونه هو إلغاء قرار تعليق البناءالمستو
داني ديان بعد االجتماع إنه وأترابه أوضحوا لرئيس الحكومة أنهم لم يأتوا للتفاوض معه " يهودا والسامرة

غاء أوامر تعليق البناء، في شأن إضافة شرفة أو مكيف هواء إلى هذا المنزل أو ذاك، إنما طالبوه بإل
وسنواصل البناء في كل مكان ... وأكدنا أنه طالما بقيت األوامر على حالها فإننا لن نتعاون مع الجيش"

وأضاف أن رئيس الحكومة سجل عشرات المالحظات التي سمعها من ممثلي مجلس المستوطنات ". متاح
تظاهرة احتجاجية على تعليق البناء األربعاء وزاد أن المجلس يعتزم تنظيم . ووعد بالرد عليها قريباً

  .المقبل
شاؤول غولدشتاين في ختام " غوش عتسيون"من جهته، قال رئيس المجلس اإلقليمي للتكتل االستيطاني 

انتظروا : "االجتماع إن رئيس الحكومة طمأنهم إلى أن األمور ستكون على ما يرام، ونقل عنه قوله
وتابع أن نتانياهو قال لممثلي مجلس المستوطنات أنه ". ه ليس قائماًبضعة أيام وسترون أن ما تخشون

  ".في غياب مفر أمامه"اتخذ قرار تعليق البناء 
لكن "وذكرت وسائل اإلعالم العبرية أن نتانياهو أبلغ قادة المستوطنين أن قرار تعليق البناء لن يتغير، 

وأضافت أن ". ق البناء لرؤساء المستوطناتسيتم تصحيح األخطاء التي وقعت أثناء تسليم أوامر تعلي
دماراً وخراباً لئال يشعر المستوطنون "رئيس الحكومة طلب من قادة المستوطنين عدم اعتبار تعليق البناء 

  ".لن يكون فك ارتباط ثانٍ، أنا لست عدوكم، بل كلي آذان صاغية لمطالبكم: "وأضاف". بذلك فعالً
إنه خرج مرتاحاً من االجتماع ) غور األردن" (بقعات هيردن"ي وقال رئيس مجلس التكتل االستيطان

ما زال متمسكاً بموقفه القائل بوجوب إبقاء غور األردن تحت السيادة "بعدما أيقن أن رئيس الحكومة 
  ". اإلسرائيلية في إطار أي تسوية دائمة

  4/12/2009الحياة، 
  

   مبنى جديدا في الضفة84 يقر السماح ببناء باراك .17
وزير الحـرب   ، أن     برهوم جرايسي  نقالً عن مراسلها،     الناصرةمن   4/12/2009 الغد، األردن،    ذكرت

إيهود باراك أبلغ قادة عصابات المستوطنين، بأن الحكومة قررت السماح ببناء إضافات للمباني القائمـة               
كما أبلغهم أيـضا    المزعوم،  " التجميد"في المستوطنات، وأن ال يكون هذا الشكل من البناء مشموال بقرار            

 مبنى جديد، ليسوا في طور البناء، بزعم أن هذه المباني هـي ضـمن               84بمصادقته على الشروع ببناء     
المباني الخمسمائة التي أقرتها حكومة االحتالل في الصيف الماضي، ليرتفع بذلك عدد المباني الجديـدة               

نى جديد فـي مـستوطنات الـضفة         مب 112التي اقرها باراك منذ يوم الجمعة الماضي وحتى أمس إلى           
  .المزعوم" التجميد"الغربية، رغم 
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أن الكتل االستيطانية اليهودية    ك أكد   بارا أن   : القدس المحتلة   من 4/12/2009 صحيفة فلسطين،    وأضافت
  )".إسرائيل(جزء ال يتجزأ من "الكبرى المقامة على األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة هي 

:  خالل اجتماعه مساء أول من أمس، مع رؤساء عدة مجالس استيطانية في الضفة الغربيـة               وقال باراك، 
ستصر في أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين على أن الكتل االسـتيطانية الكبـرى              ) إسرائيل(إن  "

بحـر  ، مشيراً إلى أن منطقة غور األردن والمناطق القريبة مـن ال           )"إسرائيل(تشكّل جزءاً ال يتجزأ من      
  . الميت عزيزة عليه إلى حد كبير، على حد قوله

  
  من الضفة الغربية% 60من   تستعد لالنسحاب من جانب واحد"سرائيلإ": "المنار" .18

أن اسرائيل تدرس امكانية االنسحاب من أراضي الضفة الغربية مـن           ) المنار(أكدت مصادر مطلعة لـ     
الكتل االستيطانية، وذلك باالتفاق والتنسيق مـع       جانب واحد، كما حدث في قطاع غزة واستثناء القدس و         

  .الواليات المتحدة، حيث ستقوم دول اوروبية بعد ذلك بتبني هذا الطرح األمريكي االسرائيلي
أن هناك اتفاقا بين بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل ووزيـر الـدفاع             ) المنار(وقالت المصادر لـ    

عون بيرس ومجموعة شاؤول موفاز في كاديما اضافة الى افيغدور          ايهود باراك والرئيس االسرائيلي شم    
دولة في الشمال وهي الضفة ودولة في الجنـوب وهـي           " قبرص"ليبرمان الذي ينادي بحل على طريقة       

من أراضـي الـضفة الغربيـة،       % 60قطاع غزة، ويتالقى الجميع على االنسحاب من جانب واحد من           
وتحويل ما يتبقـى منهـا     ) C(تيطانية ومناطق في المنطقة المسماة بـ       واستثناء مدينة القدس والكتل االس    

  .وهي خطة اتفقت تل أبيب بشأنها مع واشنطن) A(الى مناطق ) B(و ) B(الى 
أن جورج ميتشل المبعوث االمريكي للسالم في الشرق األوسـط سـيقوم   ) المنار(وأضافت المصادر لـ    

واسـتئناف  ) ترسـيم الحـدود   ( هذا الطرح تحـت غطـاء        قريبا بجولة في المنطقة في محاولة لتسويق      
المفاوضات وتأجيل المسائل الصعبة، ويتم االنسحاب من جانب واحد في ظل هذه المفاوضات وان تعذر               

  .ذلك، تبدأ اسرائيل انسحابا احادي الجانب
 كـم فـي الـضفة       475وكشفت المصادر أن االنسحاب من غزة من طرف واحد، واقامة الجدار بطول             

غربية  ليكون التمهيد لالنسحاب من الضفة الغربية في حال تعثرت المفاوضات، وعلى هـذا الهـدف                 ال
تلتقي قيادات اسرائيل في الحكم أو في المعارضة، بعيدا عن بحث القضايا الجوهرية كالقدس والالجئـين                

ل للتـسويق   والمستوطنات، وأكدت المصادر مشاركة أمريكا خطط اسرائيل هذه، وتدفع بمبعوثها ميتـش           
  .فلسطينيا وعربيا

  2/12/2009جريدة المنار، 
  

  البناء في مستوطنات الضفة عقابا للسلطة  شتاينتس يهدد بإلغاء قرار تجميديوفال .19
هدد وزير المالية اإلسرائيلي يوفال شتاينتس، بوقف قرار تعليق أعمال البناء في :  كفاح زبون-رام اهللا

وقال ". رت السلطة الفلسطينية في اتباع سياسة معادية تجاه إسرائيلإذا استم"مستوطنات الضفة الغربية، 
إذا ظلوا يتبعون هذه السياسة بدال من مد أيديهم إلينا فإن الحكومة ستجتمع قريبا إلعادة النظر : "شتاينتس

ال يمكن : "وأضاف شتاينتس في سياق مقابلة إذاعية ".في قرار تعليق أعمال البناء في المستوطنات
تمرار في تعليق أعمال البناء طالما واصل الفلسطينيون مهاجمة إسرائيل على الساحة الدولية االس

 ".ودعوتهم إلى مناقشة تقرير غولدستون بدال من العودة إلى طاولة المفاوضات
من جانبه، أكد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أن أعمال البناء في الضفة ستستأنف بشكل طبيعي بعد 

ترة تعليقها التي تستمر عشرة أشهر، وقال إن قرار تعليق البناء هو قرار صائب غير أن هناك انتهاء ف
  .حدودا لبوادر حسن النية التي تقدمها إسرائيل للفلسطينيين

  4/12/2009الشرق األوسط، 
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  محاولة منع قرار أوروبي االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطينلباريس بليفني  .20

سعت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في باريس أمس، خالل : و نجمميشال أب: باريس
لقاء مع رئيس الجمهورية نيكوال ساركوزي، بحضور وزير الخارجية برنار كوشنير إلى التأثير على 
الموقف الفرنسي ودفع باريس إلى العمل على سحب المقترح السويدي بحجة أنه يشكل عقبة أمام 

عامل الوقت مهم للغاية ويعمل ضد "وأعلنت ليفني في باحة قصر اإلليزيه أن  . مفاوضات السالماستئناف
  .، داعية إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين من حيث انتهت"مصلحة إسرائيل

ليس من أجل إرضاء األسرة الدولية والعالم العربي، "وبحسب زعيمة حزب كديما المعارض، فإن كالمها 
يجب القيام بمبادرة جدية ال تقتصر على إحياء "مضيفة أنه "  فيه مصلحة إسرائيلية ويجب أن يتمبل ألن

 ".عملية سالم في المنطقة، فحسب بل إلى قرار يؤدي إلى الحل والسالم مع الفلسطينيين
 4/12/2009الشرق األوسط، 

  
  شارتهخالفات حادة بين نتنياهو وليبرمان لتعيينه سفراء بدون است": آرتسه" .21

 كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية عن وجود خالفات بين كل مـن رئـيس الـوزراء                : القدس المحتلة 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان بعد قيام األخير بتعين ألون فـنكس سـفير                

 رئيس الوزراء في    إلسرائيل في األمم المتحدة وشاي بنرك قنصل عام في نيويورك وذلك بدون استشارة            
  . هذه التعيينات

وبـدون أن يقـوم     , وعقب ديوان نتنياهو على هذه التعيينات أنها تمت بقرار أحادي من قبـل ليبرمـان              
لذلك فان نتنياهو يبحث عـن شخـصين آخـرين لتعيـنهم            , بمشاورة رئيس الوزراء في هذا الموضوع     

  .مكانهما
الفات بـين نتنيـاهو وليبرمـان؛ ألن إلغـاء احـد            وقالت هآرتس أن من شأن هذه القضية أن تفجر الخ         

المنصبين من قبل رئيس الوزراء سيعتبر استخدام لحق النقض الفيتو من قبل نتنياهو على قرارات وزير                
  . الخارجية

  3/12/2009وكالة سما، 
   إلى ممسحة وإلى دولة كالم فاشي"إسرائيل"حولت : الداد لنتنياهو .22

 ضد اقتراح قانون يمنع  اإلسرائيليصوت الكنيست: مد أبو خضير مح،  زكي أبو الحالوة -القدس 
للسماح بزيارة " حماس"بموجبه ذوي األسرى الفلسطينيين من زيارة أبنائهم، في اطار الضغط على 

وصوت ضد االقتراح الذي تقدم به عضو الكنيست أرييه الداد عن حزب االتحاد الوطني  .شاليت
  .ط، أيدوا القانون فق18 عضوا مقابل 67المتطرف، 

سيدي رئيس الوزراء أنت حولت دولة اسرائيل الى ممسحة "وعقب التصويت هاجم الداد، نتنياهو، وقال 
سيدي رئيس الحكومة، كنت تقول اننا يجب أن نحارب : "وأضاف". وحولتها الى دولة كالم فاشي

لكالم وليس األفعال، ألنك فشلت االرهاب، وعلينا أن نعلم العالم محاربة االرهاب، ولكنك لألسف تجيد ا
  ".فشال ذريعا في االختبار العملي

  4/12/2009الراي، الكويت، 
  

   تجني أرباحاً من حرب أفغانستان"إسرائيل" .23
أمس عن مسؤول أمني إسرائيلي ترجيحه » يديعوت أحرونوت« نقلت صحيفة : يو بي آي-تل أبيب 

 دوالر سنوياً من بيع منظومات عسكرية وأسلحة  مليون80 و70تحقيق شركات األمن اإلسرائيلية بين 
  .إلى القوات األجنبية في أفغانستان
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وأشارت الصحيفة الى أن الجيش البريطاني استأجر عدداً من طائرات استطالع تعمل من دون طيار من 
دا اإلسرائيلية، فيما اشترت ألمانيا وفرنسا واسبانيا وهولن» إلبيت«وتصنعها شركة » 450هرمس «طراز 

كما . ، التي تنتجها وحدة الصناعات الجوية العسكرية اإلسرائيلية»هارون«طائرات مماثلة من طراز 
، »آروناوتيكس«التي تصنعها شركة » أوربيتر«تستخدم القوات البولندية طائرات استطالع من طراز 

لجوية العسكرية من إنتاج وحدة الصناعات ا» بايونير«والقوات األميركية طائرات استطالع من طراز 
  .اإلسرائيلية أيضاً

» سبايك«القوات البولندية واالسبانية في أفغانستان تستخدم صواريخ «أن » يديعوت أحرونوت«وأضافت 
وتوجه هذه الصواريخ، التي يمكن إطالقها من . »رفائيل«التي تنتجها وحدة تطوير األسلحة اإلسرائيلية 

ناقالت جنود » رفائيل«إلى ذلك، تزود . »نوعية«اف األرض ومن مروحيات، ضربات دقيقة ضد أهد
  .مدرعة أميركية أجهزة حماية خاصة

  4/12/2009الحياة، 
  

  مشروع قانون من كاديما والليكود لمنع تطبيق تجميد االستيطان": معاريف" .24
العبرية في عددها الصادر امس الخميس النقـاب        ' معاريف'كشفت صحيفة    :زهير اندراوس  -الناصرة  

 على تقديم   األيام حزب الليكود الحاكم وحزب كاديما المعارض يعكفون في هذه           أقطابن العديد من    عن ا 
 يجبر الحكومة على عدم تطبيق تجميد االستيطان الـذي اتخذتـه            اإلسرائيلي الكنيست   إلىمشروع قانون   

  . في الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية المحتلةاإلسرائيليةالحكومة 
ال المراسل السياسي للصحيفة، بن كاسبيت، ان مشروع القانون وصل الى مرحلة متقدمة للغايـة وان                وق

المبادر اليه هو رئيس بلدية مستوطنة ارئيل، رون نحمان، وزاد قائال انّه عند عرض مشروع القـانون                 
ى جانبـه، االمـر     على الكنيست فان العديد من اعضاء الكنيست من حزبي كاديما والليكود سيصوتون ال            

  .الذي سيؤدي الى ارباك رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو
  4/12/2009القدس العربي، 

  
   حاخام كريات أربع يجيز البناء داخل المستوطنات أيام السبت:فتوى .25

، دوف ليئور، إصدار )في الخليل"(كريات أرباع"يعتزم حاخام مستوطنة  : محمد جمال-القدس المحتلة 
لبناء في المستوطنات يوم السبت، وبذلك يبتدع ليئور طريقة جديدة للتحايل على قرار فتوى تسمح با

: ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ليئور قوله. التجميد حيث إن مراقبي البناء ال يعملون يوم السبت
وإذا كان ثمة مخاطر بأن تسلم أرض إسرائيل في . إن إعمار أرض إسرائيل هو واجب توراتي : " 
وستنشر فتوى ليئور ". لمستقبل بسبب وقف البناء، فمسموح السماح لمتعهد من األغيار العمل في السبتا

  .نهاية األسبوع في كنس المستوطنات
 4/12/2009الشرق، قطر، 

  
   من مقترح تقسيم القدساألوروبي يحذر االتحاد إسرائيليمركز دراسات  .26

سرائيلية بأن اقتراحاً عرض على االتحاد األوروبي أفاد مركز دراسات مقرب من الحكومة اال: رويترز
" مركز المشروع اإلسرائيلي"وقال . بتبني تقسيم القدس، يهدد بإغالق نصف المدينة أمام غير المسلمين

 دولة 27إن االقتراح يمكن أن يحظى بالتأييد في اجتماع دوري لوزراء خارجية دول االتحاد وعددها 
  . اإلسرائيلي-في حل الصراع الفلسطيني " للقيام بدور أكبر"يه محاولة االثنين في اطار ما يطلق عل

ورجح ديبلوماسيون في بروكسل أن يناقش اجتماع االتحاد عملية السالم المتعثرة في الشرق االوسط، من 
وينظر للقدس الشرقية منذ سنوات باعتبارها . دون ان ُيجرى العمل على تغيير جذري في السياسة
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وقال مركز الدراسات إن السويد، الرئيسة الحالية لالتحاد . حتملة للدولة الفلسطينية المستقبليةالعاصمة الم
األوروبي ووزير خارجيتها كارل بيلت، يعمالن على تهميش سياسة االتحاد األوروبي القائمة األكثر 

  . توازناً
وروبي تدعو الى حل قائم على ويقول محللون استراتيجيون إسرائيليون إن السياسة الراهنة لالتحاد األ

يجب أن يأخذ في االعتبار المخاوف السياسية والدينية للطرفين وأن يحمي المصالح "أساس دولتين، و 
ويضيفون انه عندما كانت القدس الشرقية تحت ". الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين على مستوى العالم

مين فعلياً من دخولها، ما حرم المسيحيين واليهود منع غير المسل "1948سيطرة العرب في حرب عام 
 1967وذكر المركز أن إسرائيل على العكس من ذلك بعد حرب عام ". من زيارة أماكنهم المقدسة

اقتراح االتحاد األوروبي : "وقال المركز". حررت القدس وفتحت أبوابها أمام الناس من األديان المختلفة"
إعالنها من دون انتظار " فتح"تعتزم حركة " سطينية من جانب واحديتضمن كذلك اعترافاً بدولة فل

على االقتراح "وأضاف أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية ردَّت . التوصل الى اتفاق سالم مع إسرائيل
على حمل الفلسطينيين على اتخاذ "بالدعوة الى ان يركز االتحاد األوروبي بدال من ذلك " السويدي

  ".امهم بمواصلة عملية السالمخطوات إلظهار اهتم
  4/12/2009الحياة، 

  
  جري حفريات في جدار كنيسة القيامة االحتالل ي .27

شرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مؤخرا بإجراء حفريـات فـي الجـزء             :وكاالت - القدس المحتلة 
الكاثوليكيـة  وذكرت مصادر في الكنيسة  .الخارجي من الجدار الغربي لكنيسة القيامة في القدس المحتلة

 تـشرين   23 في جدار الكنيسة بـدأت فـي         اإلسرائيلية األعمال"في عمان أمس لوكالة فرانس برس إن        
  ".نوفمبر/الثاني

 والـسريان  واألقباط واألرمن والكاثوليك األرثوذكسوتشترك في كنيسة القيامة ست طوائف مسيحية هي   
  . الحبشةوأقباط

4/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

  تدعو إلى أضخم مسيرة لكسر الحصار تزامناً مع مسيرات أوروبية" بيةاللجنة الشع" .28
دعت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المضروب على قطاع غزة، أبناء القطاع  : رائد الفي-غزة 

للمشاركة في أضخم مسيرة لكسر الحصار تنطلق قريباً بالتزامن مع مسيرات ستأتي من دول أوروبية 
  .عدة

 في بيان صحافي أمس، أنه من المقرر أن تصل المسيرات األوروبية نهايـة الـشهر أو                 وأعلنت اللجنة، 
" ايـرز "وأكدت أن مسيرة غزة ستتجه نحو معبر بيت حانون          . كانون الثاني من العام المقبل    /مطلع يناير 

  . لتستقبل المسيرات األوروبية التي ستأتي عبر هذا المعبر باعتباره رمزاً للحصار
4/12/2009الخليج،   

  
  تنظيمات تابعة للمستوطنين تمارس أعمال القتل ضد الفلسطينيين: التميمي .29

أدان قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير رجب التميمي جريمة دهس الشاب الفلسطيني، وسيم : رام اهللا
أسامة مسودة على يد أحد المستوطنين المتطرفين وتكرار عملية الدهس والرجوع على جسده والتنكيل 

  .به
 جريمة قتل قام بها مستوطنون ضد فلسطينيين، لم يقدم إلى المحاكمة 600أكد انه من أصل أكثر من و

  . من القتلة، وأقصى عقوبة وقعت عليهم هي السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ20سوى 
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 هناك عدة تنظيمات تابعة للمستوطنين تمارس أعمال القتل واالعتداءات واالنتهاكات ضد" أن وأشار إلى
  ".المواطن الفلسطيني في مختلف األراضي الفلسطينية وأخطرها موجود في مدينة الخليل ومدينة القدس

3/12/2009قدس برس،   
  

  استثناء القدس من المفاوضات أخطر من االستيطان اإلسرائيلي فيها  :حاتم عبد القادر .30
ي في حركة فتح ووزير شئون      أكد حاتم عبد القادر، عضو المجلس الثور       : عبد الحميد مصطفى   - قلقيلية

القبول باستثناء القدس من المفاوضات الجارية اخطر من االستيطان الجاري اآلن           "مدينة القدس سابقا أن     
لدينا تجربة مريرة مع الجانب اإلسرائيلي منذ توقيع اتفاقية أوسـلو ولغايـة اآلن،              "في القدس الشرقية، و   

  ".ت دون جدوى تذكروكل الضمانات األمريكية التي قدمت لنا كان
، "فإنه بعد عام واحد فقط لن تبقـى للفلـسطينيين         " وأشار عبد القادر إلى أنه ونتيجة لالستيطان الجاري         

حيث يحاول اإلسرائيليون تغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي داخل المدينة المقدسة في محاولة مـنهم        
اوضات قادمة، آخذين بعين االعتبار ما قدمته       لشطب القدس من أجندة التفاوض، وعدم إدراجها في أي مف         

يتم أخذ الوقائع على األرض     " اإلدارة األمريكية آلرييل شارون، رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، بأن          
  ".بالحسبان في أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين

4/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

   الضفة مستوطنة في200 وأكثر من  آالف مستوطن305: التفكجي .31
تفكجي، إلى أن عامل الـزمن      الأشار الخبير في الخرائط الفلسطينية خليل       : عبد الحميد مصطفى   - قلقيلية

في الضفة الغربية والقدس يسير لصالح االستيطان، إذ لم يزد عدد المستوطنين في الضفة الغربية عنـد                 
ت لم يتجاوز المائة مستوطنة،      آالف مستوطن، وعدد المستوطنا    105 عن   1993توقيع اتفاقية أوسلو عام     

 آالف مستوطن، بزيادة ثالثة أضعاف، فيما       305أما اليوم فعدد المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى          
  .وصل عدد المستوطنات إلى ما يفوق المائتي مستوطنة

بيـة  تفكجي أن عدة مستوطنات تحولت إلى مدن إسرائيلية مثل مستوطنة آريئيل شمال الضفة الغر             الوبين  
  .التي زاد عدد المستوطنين فيها عن عشرين ألف مستوطن وتضاعفت مساحتها أكثر من عشر مرات

م لم يكن هناك يهودي واحد فـي القـدس   1967وأما بالنسبة للقدس، فقد أشار التفكجي إلى أنه حتى عام        
  . ألف في ذلك القسم من المدينة70المحتلة عام النكسة، أما اليوم فهناك أكثر من 

4/12/2009يفة فلسطين، صح  
  

  الشيخ رائد صالح يمثل أمام المحكمة اإلسرائيلية األحد القادم .32
تعقد يوم األحد القادم في محكمة الصلح في القدس المحتلـة، الجلـسة األولـى                :أحمد سمارة  - طولكرم

ـ              علـى  " 48"لمحاكمة الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلـة الـ
  . سنواتثالثخطبة الجمعة التي ألقاها في حي وادي الجوز قبل 

يذكر أن هذه الخطبة ألقاها الشيخ صالح أمام المئات من أهل القدس والداخل المحتل، بعد أن منعوا مـن                   
دخول المسجد األقصى المبارك من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، حيث جاءت بعد أيام قليلة من بـدء                 

نفيذ جريمة هدم جزء من المسجد األقصى المبارك المتمثلة في هدم طريق باب المغاربة، وما               االحتالل ت 
  .أعقبها من أحداث احتجاج واعتصام دعت له الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني

4/12/2009صحيفة فلسطين،   
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  ألقصى سياسة اإلبعاد اإلسرائيلية عن المسجد اتستنكر الحركة اإلسالمية في الداخل .33
، صدور سلسلة من 1948استنكرت الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة : الناصرة

األوامر العسكرية والشرطية التي تمنع بعض القيادات الدينية والسياسية واإلعالمية الفلسطينية من دخول 
  ".ومنعهم من حقهم العبادي والرسالي"المسجد األقصى، 

يضاف  " عن المسجد األقصىصبريعكرمة  الشيخ ابعادن قرار سلطات االحتالل، وأوضحت الحركة أ
الرامية إلى تفريغ المسجد األقصى "، محذرة من مغبة هذه السياسة "إلى سلسلة مشاهد االضطهاد الديني
  ".المبارك من عباده وسدنته وعلمائه

3/12/2009قدس برس،   
  

  يهددون باإلضراب" هداريم " سجناألسرى في .34
بالبدء خطوات نضالية أبرزها " هداريم"هدد األسرى الفلسطينيون في سجن  : منتصر حمدان-رام اهللا 

وحدة "اإلضراب لمدة أربعة أيام متتالية رداً على حملة التفتيش األخيرة التي قامت بها فرقة تسمى 
  .الخاصة، والتي اقتحمت قبل أيام سجن فيالهداريمالال فجر أمس" درور

 أسيراً متواجدين 33األسرى للدراسات فإن هذه الوحدة قامت بإغالق القسم وقيدت أيادي وحسب مركز 
  . غرفة صغيرة في القسم وقامت بتفتيشهم بشكل عار11في 

4/12/2009الخليج،   
  

   معتقل111لترتفع إلى " عمداء األسرى"أسيران من غزة يدخالن قائمة  .35
عمداء "يران فلسطينيان من قطاع غزة قائمة ديسمبر الجاري أس/يدخل في شهر كانون أول: غزة

  . عاماً في سجون االحتالل20الذين أمضوا " األسرى
وأفاد األسير السابق، الباحث المختص بشؤون األسرى، ومدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى 

 سيرينبدخول األسترتفع قائمة عمداء األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، 
يطلق على من مضى على اعتقالهم عشرين " عمداء األسرى"وأوضح بأن مصطلح  . أسيرا111ًإلى 

  .عاماً وما فوق بشكل متواصل داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي
3/12/2009قدس برس،   

  
   مرة الشهر الماضي48االحتالل منع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي : الخليل .36

 رفع األذان في ،ديسمبر/  االحتالل اإلسرائيلي، خالل الشهر المنصرم كانون أولمنعت سلطات: الخليل
  .المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة، أكثر من ثمانية وأربعين مرة

 وبحسب ما أفاد به الشيخ زيد الجعبري، مدير أوقاف الخليل؛ فإن سلطات االحتالل تجبر القائمين على
رعاية المسجد اإلبراهيمي، على عدم رفع األذان، بحجة إزعاج المستوطنين، وتوفير الراحة والهدوء 

  .لهم، إلقامة شعائرهم التلمودية
3/12/2009قدس برس،   

  
  يجرف أراضي زراعية  يتوغل في رفح و االحتالل .37

ينة رفح جنوب قالت مصادر فلسطينية محلية إن قوات االحتالل توغلت بشكل مفاجئ شرق مد :غزة
  .قطاع غزة، وسط إطالق نار كثيف على المنازل واألراضي الزراعية
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 إلى أن الجرافات المرافقة لقوات االحتالل شرعت فور عملية التوغل في جرف  المنطقةوأشار سكان
  .مساحات واسعة من األراضي الزراعية

4/12/2009الخليج،   
 

   فلسطينيا في الضفة15 يعتقل االحتالل .38
الضفة  من  فلسطينياً في أنحاء متفرقة15  فجر أمس، اإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل: )د ب أ(

  .الغربية
   4/12/2009الرأي، األردن، 

    
  فتح معبر رفح يومين من كل أسبوع .39

قال سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربيـة           ): وكاالت (– سمير حمتو    -القاهرة  
 والخميس من   األربعاء يتم فتح معبر رفح يومي       أنرا انه تم االتفاق مع الجانب المصري على         بركات الف 

 سيخصص لعبور المرضـى والحـاالت       األربعاء في تصريح صحافي أمس ان يوم        وأوضح. أسبوعكل  
  . بينما يخصص يوم الخميس لعبور العالقين من مصر الى قطاع غزةاإلنسانية

4/12/2009الدستور،   
  

   وتحذر من المساس بكنيسة القيامة "إسرائيل" تستدعي سفير " األردنيةرجيةالخا" .40
استدعت وزارة الخارجية امس الخميس السفير االسرائيلي في عمـان وسـلمته مـذكرة              :  بترا –عمان  

احتجاج من الحكومة عبرت فيها عن قلقها البالغ ورفضها القاطع لقيام سـلطات االحـتالل االسـرائيلية                 
مال احادية الجانب تستهدف الجزء الخارجي من الجدار الغربي لكنيسة القيامة فـي القـدس     بالشروع بأع 

  .الشرقية المحتلة
وطالبت مذكرة االحتجاج سلطات االحتالل االسرائيلية بالوقف الفوري لتلك األعمال وإعـادة األوضـاع              

  .الى ما كانت عليه قبل البدء بها
الكنيسة والمتفق عليه بين جميع الطوائـف المـسيحية وعـدم           وحذرت من مغبة المساس بالوضع القائم ب      

قانونية وشرعية تلك األعمال التي تشكل خرقاً للقانون الدولي والتزامات اسرائيل ذات الصلة بوصـفها               
السلطة القائمة باالحتالل في األراضي الفلسطينية والقدس الشرقية والمقدسات االسالمية والمسيحية فيهـا             

  .فاظ عليها ورعايتها أولوية هاشمية أردنية مستمرةوالتي يشكل الح
4/12/2009الدستور،   

  
    %35 للمناطق الفلسطينية األردنتراجع عائدات صادرات  .41

 الى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية للشهور التـسعة         األردنتراجعت عائدات صادرات    :  بترا –عمان  
 بيانات البنـك المركـزي ان عائـدات          وأفادت .مية من العام الكثر من الثلث بحسب بيانات رس        األولى

 بالمئـة الـى   35صادرات االردن الى هذه المناطق للفترة من كانون الثاني الى ايلول انخفضت بنـسبة            
وفي المقابل تراجعت قيمـة   .2008 مليون دينار لنفس الفترة من عام      30,63 مليون دينار مقابل     19,89

 18,77 مليون دينـار مقابـل       17,84 بالمئة الى    4,9طينية بنسبة   مستوردات االردن من المناطق الفلس    
  .مليون دينار 

4/12/2009الدستور،   
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   من دخول األقصى صبري أردني على منع عكرمةاحتجاج .42
استنكر رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في األردن، النائب : عبد الجبار أبو غربية -عمان 

ات االحتالل منع إمام وخطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري من دخول أحمد الطيبي، قرار سلط
 .المسجد األقصى لمدة ستة أشهر

وقال في بيان جرى توزيعه على وسائل اإلعالم، إن القرار اإلسرائيلي يمثل إمعانا في الظلم والطغيان، 
 .سواستهدافا لألماكن المقدسة والشخصيات الدينية المرموقة في مدينة القد

4/12/2009عكاظ،   
  

   لبنان يرفض تسوية على حسابه ويؤكد حقوق الفلسطينيين:الرئيس اللبناني .43
، "تاسك فورس ليبانون" الرئيس اللبناني ميشال سليمان خالل استقباله، أمس، وفداً من فريق  جدد:بيروت

 طليعتها حق العودة، تأكيد الثوابت الوطنية من عملية السالم وخصوصاً إعطاء الفلسطينيين حقوقهم وفي
  .ومشدداً على وجوب أال يكون أي حل على حساب لبنان

4/12/2009الخليج،   
  

   أبناء عناصر ميليشيا لحد يخدمون في الجيش اإلسرائيلي":يديعوت" .44
الذي " جيش لبنان الجنوبي  "ان أبناء عناصر مليشيا     " يديعوت احرنوت "كشف تقرير لصحيفة    : باقة الغربية 

 احتاللها لجنوب لبنان بقيادة أنطوان لحد يتطوعون في الجيش اإلسـرائيلي،            إبانائيل  حارب لجانب إسر  
وقسم أخر تطوع فيما يسمى بالخدمة المدنية التي تريد الحكومة اإلسرائيلية فرضها بالقوة على الـشباب                

  .1948الفلسطيني في األراضي العربية المحتلة عام 
أكدوا أنهم يخدمون في الجيش اإلسرائيلي من منطلق إيمانهم         وبينت الصحيفة ان أبناء عناصر جيش لحد        

بضرورة خدمة الدولة التي يعيشون فيها من جهة، باإلضافة إلى سعيهم للحصول على امتيازات للجنـود                
  .المسرحين بعد تأدية الخدمة اإلجبارية

4/12/2009الدستور،   
  

  "األونروا" مليون دوالر لـ2.5اإلمارات تتبرع بـ  .45
 مليون دوالر أمريكي لدعم ميزانية 2.5مت دولة اإلمارات العربية المتحدة منحة مالية قدرها قد: وام

  ".أونروا"وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ووجه حمد راشد بن علوان الحبسي عضو وفد الدولة خالل فعاليات اجتماع لجنة الجمعية العامة لألمم 

، شكر وتقدير "األونروا" الليلة قبل الماضية المعنية بالتبرعات لوكالة 64 ـدورتها الالمتحدة في إطار 
دولة اإلمارات العربية المتحدة للمفوضة العامة للوكالة وموظفيها لجهودهم في تحسين أوضاع الالجئين 

واصل في الفلسطينيين سواء داخل األراضي المحتلة أو في دول الشتات، مؤكداً موقف اإلمارات المت
تقديم الدعم السياسي والمالي والمعنوي إلى الالجئين الفلسطينيين باعتبار قضيتهم جزءاً أساسياً من 

  .القضية الفلسطينية
وأكد أن الحل العادل الدائم الشامل للقضية الفلسطينية يجب أن يشمل ممارسة الالجئين الفلسطينيين لحقهم 

هم وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مالية ومعنوية فادحة الشرعي غير المشروط في العودة إلى ديار
 المجتمع الدولي وخاصة الدول وحثّ. 194طوال سنوات تشردهم، وذلك استناداً لقرار األمم المتحدة 

المانحة والمؤسسات المالية واالقتصادية المعنية على تعزيز حصص دعمها المنتظم وغير المنتظم 
لبية االحتياجات اإلنسانية واالجتماعية والتعليمية والصحية األساسية التي باتت لتمكينها من ت" األونروا"ـل
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أكثر إلحاحاً لالجئين الفلسطينيين خالل السنوات األخيرة بسبب فداحة العدوان اإلسرائيلي عليهم وتدميره 
  .المتعمد المتواصل مخيماتهم ومدنهم وقراهم ومؤسساتهم الوطنية

  4/12/2009الخليج، 
  

  فرنسا تناقش تحفظاتها عن االقتراح السويدي مع دول االتحاد ": وزاليم بوستجير" .46
" جيـروزاليم بوسـت   "قالـت صـحيفة     : من باريس، نقالً عن الوكاالت     4/12/2009 المستقبل،   ذكرت

االسرائيلية أمس ان لدى فرنسا عدة تحفظات قوية بشأن مسودة القرار السويدي الذي طرحته ستوكهولم               
ي وتتضمن االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية، حسبما ابلـغ كريـستوفي             الجمعة الماض 

  .الصحيفة" إسرائيل"بيجو السفير الفرنسي لدى 
دعنا نكون واضحين فالنص ليس نصا اوروبيا انه اقتراح سويدي يسعى للتوصل            : "ونقلت عن بيجو قوله   
  ".خارجية يوم الثالثاء المقبل دولة اعضاء في مجلس الشؤون ال27الى اتفاق من جانب 

ان فرنسا اعربت عن تحفظاتهـا حـول   : "واضاف بيجو في حديثه الذي سينشر كامال في الصحيفة اليوم      
اوال يتعين عليها ان تضع فى االعتبار الخطوة االيجابية التي اتخـذها رئـيس الـوزراء                : النص لسببين 

لجزئي لبناء المستوطنات وانه يتعين ان نرحب بمثـل         االسرائيلي بنيامين نتنياهو في ما يتعلق بالتجميد ا       
السبب الثاني هو اننا نرغب في تعزيز اسـتئناف         .. تلك الخطوة حتى في حال عدم تلبيتها لكافة توقعاتنا        

  ".عملية السالم وانه يتعين تناول هذين الموضوعين داخل نطاق البيان الخاص بذلك
حـول  (المفاوضات  : " فاليرو أمس بشكل مبهم وغير واضح      وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار     

، نحـن نتبـادل المالحظـات بـشأن هـذا           )في االتحاد (على غرار البلدان االخرى     . تتواصل) االقتراح
  ". 27نأمل ان تؤدي المناقشات الجارية اآلن الى وثيقة توافق عليها الدول الـ. المشروع
س، نقالً عن مراسلها ميشال أبو نجـم، أن الخارجيـة            من باري   4/12/2009 الشرق األوسط،    وأضافت

 . الفرنسية ذكرت أن األولوية الفرنسية تكمن في معاودة الحوار والتفاوض بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
غير أن مصادر دبلوماسية في باريس نقلت معلومات حول المناقشات الدائرة في بروكسل تبـين وجـود                 

تراح السويدي حول نقطتين األولى مبدئية وهي أن مصير القـدس يجـب أن              تحفظات فرنسية إزاء االق   «
والثانية تعترض علـى    . تحدده المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وليس االتحاد األوروبي        

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن باريس تفضل الحديث عـن القـدس           . صياغة الفقرة الخاصة بالقدس   
 . اإلسرائيلية والفلسطينية وليس القدس الشرقية عاصمة فلسطينعاصمة الدولتين

وتفيد المصادر نفسها وجود اعتراضات من دول أوروبا الوسطى والشرقية، المجر، وتشيكيا، ورومانيـا              
وأعربت المصادر عن تخوفها من أن تفضي الضغوط اإلسرائيلية والتهويل          . وأخرى مثل هولندا وألمانيا   

اح السويدي سيؤثر على قدرة االتحاد األوروبي على لعب دور في موضـوع الـشرق               بأن السير باالقتر  
  .األوسط، إما إلى وأد المقترح برمته أو إلى إفراغه من مضمونه

  
   ألف طفل25بالمتاجرة بأعضاء " إسرائيل"اتهامات في أوكرانيا لـ": هآرتس" .47

التجـارة  « أمس أنه بعد قـضية       في صفحتها األولى  » هآرتس«كتبت صحيفة   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
التي نشرت عنها قبل ثالثة اشهر صحيفة سويدية تناولت اتهامات إلسرائيل بـأن جنودهـا               » باألعضاء

" إسـرائيل "تُطور أوكرانيا فرية أخطـر بكثيـر تـربط          «يتاجرون بأعضاء شبان فلسطينيين استشهدوا،      
" إسـرائيل "سب الرواية األوكرانية، استوردت     بح«ولفتت إلى أنه    . »باإلتجار بأعضاء أطفال من اوكرانيا    

 ألف طفل من أوكرانيا السـتعمالهم قطـع         25في العامين األخيرين من طريق شركات إسرائيلية، نحو         
  .»غيار لزرع أعضاء في مؤسسات طبية إسرائيلية
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وتابعت الصحيفة أن هذه االتهامات المنشورة في مواقع اإلنترنت في أوكرانيا صـدرت عـن مـؤتمر                 
 شخصية أكاديمية وجماهيرية مرموقـة، وقـدم        300أكاديمي عقد في كييف قبل خمسة أيام شاركت فيه          

يهود في أوكرانيا شكوى للشرطة المحلية للتحقيق مع صاحب أحد مواقع اإلنترنت التي نشرت مضامين               
 تجتـاح   أحد انعكاسات موجة معـاداة الـسامية التـي        «واعتبرت الصحيفة المؤتمر    . المؤتمر األكاديمي 

  . في أوج المعركة االنتخابية للرئاسة هناك» أوكرانيا
4/12/2009الحياة،   

  
  انتقاد إسرائيلي ـ أمريكي لقرار الجمعية العامة بشأن القدس .48

هجومـا عنيفـا علـي      , والواليات المتحدة " إسرائيل"شنت  :  وكاالت األنباء  - طارق فتحي    -نيويورك  
ومرتفعات الجوالن  , والمتعلقين بالقدس الشريف  , عامة لألمم المتحدة  القرارين اللذين أصدرتهما الجمعية ال    

واإلجراءات التشريعية واإلدارية التـي     , ويدعو القرار األول، إلي إلغاء وبطالن جميع التدابير       . السورية
ووصـف ريتـشارد إردمـان،      . اتخذتها إسرائيل، بهدف تغيير الطابع والمركز القانوني لمدينة القـدس         

, وانتقد توجيه المطالب إلي إسرائيل فقط     , القرار بأنه غير متوازن   , ألمريكي لدي األمم المتحدة   المندوب ا 
والتغاضي عن التعهدات والخطوات الصعبة التي يجب أن يلتزم بها الفلسطينيون من أجل تحقيق الـسالم           

  .في المنطقة
ادي الجانب، وال يعكس الواقع فـي       القرار ووصفه بأنه أح   , كما انتقد المندوب اإلسرائيلي دانييل كارمون     

  .منطقة الشرق األوسط
4/12/2009األهرام،   

  
  يهود بريطانيون يطالبون براون بتبني تقرير غولدستون  .49

طالب مئات من اليهود البريطانيين، أمس، رئيس الحكومة البريطانية غوردون بـراون بتبنـي تقريـر                
ـ       بارتكاب جرائم حرب فـي غـزة،       " إسرائيل"هم  القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون الذي يتـ

 شخـصية يهوديـة بريطانيـة       565البريطانية، ويحمل تواقيع    » التايمز«إعالن مدفوع نشر في صحيفة      
  . أغلبها ينتمي الى أحزاب اليسار

كوثيقة مركزية في الحفاظ علـى      «ويطالب اإلعالن الموقع من هؤالء الحكومة البريطانية بتبني التقرير          
مـع الطائفـة    » إنـشاء جـسور   «ويوضح اإلعالن أيضا أنه إذا كان براون ينوي حقا          . »ن الدولي القانو

  . »اإلقرار بأنهم ال يتحدثون بصوت واحد«اليهودية فعليه 
أصـوات يهوديـة    «وأعلنت الفدرالية اليهودية البريطانية أنها فوجئت من قراءة اإلعالن الذي نـشرته             

ليست لـدى أغلبيـة المـوقعين عالقـة         «وذكرت أنه   . » للفلسطينيين اليهود من أجل العدالة   «و» مستقلة
  . »بالمنظمات اليهودية، وأنهم يصنفون أنفسهم هكذا فقط من أجل تشويه سمعة إسرائيل

4/12/2009السفير،   
  

  حاخامون يخشون استهداف اليهود في أوروبا بعد حظر المآذن .50
مين األوروبيين في موسكو مـن أن الحظـر          حذر اجتماع للحاخا   :)رويترز (- مايكل ستوت    -موسكو  

الذي فرضته سويسرا على بناء المآذن سيشعل العداء لألجانب ويهدد بجعل اليهود الهدف التـالي لعـدم                 
 الـذي يمثـل     وقال فيليب كرمل مدير العالقات الدولية في مؤتمر الحاخامين األوروبيين          .التسامح الديني 

ـ ة دول 40 حاخام من أكثر من      800أكثر من    يوم الخميس ان الحاخامين نـددوا فـي بيـان          " رويترز" ل
وقـال  . أصدروه بعد اجتماعهم الذي استمر يومين بنتيجة االستفتاء السويسري الذي ُأجري يوم االحـد             

وقال كرمـل الـذي كـان       ." اليمين المتطرف لن يستهدف المسلمين وحدهم     .. المثال السويسري تقليدي  "
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امين األوروبيين ان أي تحرك في اتجاه العـداء لألجانـب أو المـشاعر              يتحدث بعد اختتام مؤتمر الحاخ    
  ". سيء بالنسبة لليهود"القومية المتطرفة 

3/12/2009وكالة رويترز،   
  

  تظاهرة احتجاجية في سيدني ضد زيارة شالوم  .51
تظاهر عشرات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين في مدينـة سـيدني االسـترالية، أمـس،              ): يو بي أي   (
فيما قال زعـيم المعارضـة      . حتجاجا على زيارة نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم للمدينة         ا

ال أعتقـد أن    "اإلسرائيلي فـي سـيدني،      -المنتخب حديثا طوني ابوت ، أمام المنتدى القيادي االسترالي        
  ".  أصدقاء أكثر إخالصا منا"إسرائيل"لـ

4/12/2009السفير،   
  

      ركة تدعم االحتالل  تظاهرة بلندن ضد ش .52
تظاهر متضامنون مع الشعب الفلسطيني ظهر اليوم الخميس أمام مقـر مجموعـة             :  مدين ديريه  -لندن  

شركات فيوليا الفرنسية في العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على قيام الشركة بتنفيذ مـشاريع داخـل                 
استمرار شركة فيوليـا فـي      "  الفلسطيني حملة التضامن البريطانية مع الشعب    "حيث اعتبرت   ". إسرائيل"

  ".مساعدة وتحريضا على جرائم الحرب اإلسرائيلية"تقديم خدماتها للمستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية 
3/12/2009نت، .الجزيرة  

  
  حادثة المعبد اليهودي في لوس أنجلوس تصفية حسابات .53

ية إطالق النار على أشـخاص فـي        أكد مسؤولو شرطة لوس أنجلوس أن عمل      :  حنان البدري  -واشنطن  
واسـتبعدوا تمامـاً الـشكوك      " إسرائيلية"مدخل معبد يهودي شمال المدينة ربما يكون وراءها عصابات          

  .األولية حول احتمال أن يكون الحادث تم بدافع الكراهية
 مما سبب حرجاً للعديد من المنظمات اليهودية المتطرفة التي كانت فور حدوث الحـادث فـي التاسـع                 

تشرين األول الماضي، روجت الحتمال أن يكون الحادث تم بواسطة شخص يحمل            /والعشرين من أكتوبر  
  . مالمح شرق أوسطية، في تحريض ضمني ضد المسلمين

4/12/2009الخليج،   
  

  ؟"إسرائيل"هل يجب أن يتفاوض الفلسطينيون مع  .54
  باتريك سيل

اإلسرائيلي بنيامين  علنه رئيس الوزراءالفلسطينيون خوض مفاوضات السالم على أساس ما أ رفض
التجميد الجزئي لبناء المستوطنات اإلسرائيلية لمدة  الماضي بشأن) نوفمبر( تشرين الثاني 25نتانياهو في 

 .فهم يريدون أن يتم تجميد االستيطان بالكامل. الفلسطينية المحتلة عشرة أشهر على األراضي
المفاوضين صائب عريقات، على  لفلسطينية محمود عباس وكبيرإنه الموقف الذي أعلنه رئيس السلطة ا

 .أمل أال يكونا قد قاال بذلك كلمتهما األخيرة
بالثقة ولن يتم التوصل إلى  لن يتم إجراء مفاوضات جديرة«: وعلّق عريقات غداة بيان نتانياهو قائالً

 غير شرعية فحسب بحسب القانون فالمستوطنات ليست. االستيطان عملية سالم معقولة ما لم يتم تجميد
 التي» األرض مقابل السالم«الخطر األكبر على حّل الدولتين وتتعارض مع صيغة  الدولي، بل تفرض

فلسطينية قابلة للعيش من دون  كما ال يمكن قيام دولة. ُبنيت على أساسها عملية السالم في الشرق األوسط
 .«أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها
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الدولية؟ ويجب طرح السؤال من  ر هذا الموقف تكتيكاً ناجعاً في هذه المرحلة بالذات في الشؤونهل ُيعتب
مهمةً عليهم إذا رفضوا إجراء محادثات على أساس التجميد  أال يفوت الفلسطينيون فرصةً: المنظار اآلتي

 الذي أعلن عنه نتانياهو؟ الجزئي لالستيطان
دون استئناف محادثات  قفهم، ال شك أنه سيتم لومهم على الحؤولفي حال أبقى الفلسطينيون على مو

ففي غضون عشرة . األميركية والدولية القيمة كما أنهم يخاطرون بخسارة النية الحسنة. الوضع النهائي
استئناف عملية بناء المستوطنات بشكل كامل بحجة أنه ليس لديها شريك  أشهر، ستعمد إسرائيل إلى

 .للسالم
وعد به وأن يعربوا عن  الحالة، من األفضل أن يدعو الفلسطينيون نتانياهو إلى تنفيذ مافي هذه 

 .أوباما على فعله استعدادهم للدخول في مفاوضات كما تحثّهم إدارة
لبناء المستوطنات الجديدة في  طبعاً، إن التجميد الجزئي الذي أعلن عنه نتانياهو هو مجرد تعليق موقت

.  آالف وحدة سكنية تم االنتهاء من إنشاء أساساتها3حوالى  ر أنه سيتم استكمال بناءالضفة الغربية، غي
والمعابد، فضالً عن  التجميد المباني العامة الموجودة ضمن المستوطنات الحالية كالمدارس وال يشمل

ن بناء يشمل القدس الشرقية العربية علماً أ كما أنه ال. جدار الفصل والهيكليات األمنية األخرى
 .سريعة للغاية المستوطنات فيها يسير بوتيرة

فاألمر . نتانياهو مجرد خدعة وال يسع أي مراقب موضوعي إال اعتبار التجميد الجزئي الذي أعلن عنه
الضغوط األميركية على حكومته وعدم المساس بائتالفه  بل هو يهدف إلى تقليص. ينم عن سوء نية

 .لتين، أقلّه في الوقت الحاليفي الحا الحاكم ويبدو أنه نجح
الصحيح، فيما لم ينسحب أي  لقد رحبت الواليات المتحدة بقرار نتانياهو معتبرة أنه خطوة في االتجاه

مواجهة موجات اعتراض من المستوطنين  حزب ينتمي إلى اليمين المتشدد من حكومته على رغم
 .المتشددين

باراك أوباما عن دعوته األولية   تراجع الرئيس األميركيربما. غير أن األمر ال يتوقف عند هذا الحد
األخطاء التكتيكية أو صرف انتباهه عن النزاع في  لتجميد االستيطان بالكامل، وربما ارتكب بعض

بمسائل أخرى ضاغطة على غرار اإلصالح الصحي وأفغانستان، ناهيك عن  الشرق األوسط النشغاله
يزال ملتزماً بالكامل بحّل  لكن الجدير بالذكر أنه ال. زمة المالية العالميةفي الواليات المتحدة واأل البطالة
 .الدولتين

في اليوم نفسه الذي صدر فيه  وقد تولّت وزيرة الخارجية األميركية مهمة التعبير عن الموقف األميركي
اً خالل لقائه جورج ميتشيل تكرار هذا الموقف حرفي تصريح نتانياهو، وأعاد المبعوث الخاص ألوباما

 :في ما يلي الجملة األساسية الواردة في بيان وزيرة الخارجية. ذلك اليوم الصحافيين في وقت الحق من
اتفاق يضع حداً للنزاع ويوفّق  نؤمن أنه يمكن الطرفين من خالل التفاوض بنوايا حسنة أن يتوصال إلى»

 مع 1967 وقابلة للعيش ضمن حدود عام دولة مستقلة ما بين الهدف الفلسطيني القاضي بالتوصل إلى
 وبين هدف إسرائيل القاضي بقيام دولة يهودية لها حدود آمنة ومعترف بها تقديم مقايضات متفق عليها

 .«وتعكس التطورات ذات الصلة وتلبي مطالب األمن اإلسرائيلي
لن نتخلى عن التزامنا : والعالم اسمحوا لي أن أتوجه بالكالم إلى شعوب المنطقة كافة«وتابعت بالقول، 

 .«جنباً إلى جنب بسالم وأمن بالتوصل إلى حّل يقضي بقيام دولتين تعيشان
عبر ميتشل بدوره عن موقف  وقد. 1967والملفت هو أن هذا التصريح المهم يأتي على ذكر حدود عام 

 أعلنت كل إدارة سابقة فكما. سياسة الواليات المتحدة لم تتأثّر ولم تتغير«: أميركا حول القدس بالقول
بالوضعية  يجب أن يقوم الطرفان بإيجاد حّل لوضع القدس والمسائل األخرى المتعلقة تناولت هذه المسألة،

على بعض الخطوات التي قامت  ال توافق الواليات المتحدة«: وأضاف. »الدائمة من خالل المفاوضات
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ميادين معينة مثل السكن بما في ذلك االستمرار الفلسطينيين في  بها إسرائيل في القدس والتي استهدفت
 .«الفلسطينيين من منازلهم وهدمها في طرد

يولوا كلمات ميتشيل القائلة  وينبغي أن. يجب أن يشعر الفلسطينيون باالطمئنان جراء تصريحات مماثلة
قت ممكن حول مسائل الوضع النهائي في أسرع و بأن هدف أميركا يكمن في إعادة إطالق المفاوضات

 .انتباهاً وذلك بدءاً بحل مسألة الحدود
المسارات مثل إجراء محادثات  وأوضح ميتشيل أن الواليات المتحدة تنوي التوصل إلى مفاوضات متعددة

متوازية مع الواليات المتحدة حول مسائل أساسية  مباشرة على مستوى عال بين الطرفين ومحادثات
  .لبحث في التفاصيلأدنى ل ومحادثات مباشرة على مستوى

من وجود أوباما في السلطة ال  يترتب عليهم أن يستفيدوا قدر اإلمكان. لكن يجب أن يتحرك الفلسطينيون
كما ينبغي أن . األميركية من غير المرجح أن تتكرر قريباً سيما أنه بمثابة ظاهرة استثنائية في السياسة

العالم   نفسه، يجب أن يسعوا للحصول على دعم فاعل منفي الوقت. بالمبادرة األميركية يتمسكوا جيداً
الهائلة التي قد تتدفّق عليهم بفضل  ويجب تذكير اإلسرائيليين يومياً بالفوائد. العربي من أجل المفاوضات

 . دولة عربية22التطبيع مع  تطبيق مبادرة السالم العربية التي تشمل
فقد تطرق وزير . الفلسطينية - يد العالقات اإلسرائيليةيبدو أن ثمة إمكانية لخرق جدار األزمة على صع

لبلوغ عملية تؤدي إلى قيام دولتين للشعبين وتضع حداً » الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك إلى الحاجة
 وتدل تصريحات مماثلة على وجود توجه. »فلسطينية من دون أن تمس بمصالحنا للنزاع وترسي دولة

  .سرائيلية وإدراك بأن اوباما يعني ما يقولهجديد داخل الحكومة اإل
قريباً في إطار صفقة تبادل  مروان البرغوثي» فتح«في هذا الوقت، قد يتم إطالق سراح أحد قادة حركة 

وقد عرض رئيس الوزراء في الحكومة . القيادة الفلسطينية ومن المتوقع أن يعزز اإلفراج عنه. لألسرى
حركة  كما لينت. هنية التخلي عن منصبه لمصلحة المصالحة بين الفلسطينيينإسماعيل  الفلسطينية المقالة

 .1967موقفها ويبدو أنها مستعدة لقبول حّل دائم ضمن حدود عام » حماس«
في ذلك من داخل  على رغم أن محمود عباس يواجه تحدي بعض األعداء له من كل حدب وصوب بما

ينبغي أن يعلن أنه مستعد لبدء  كما. ح وأن يتحركحركته، فيجب أن يتغلّب على إحباطه الواض
 .اميركية فاعلة المفاوضات مع إسرائيل مباشرة في ظّل رعاية

  4/12/2009الحياة، 
  

   ملفات في جعبة أبو مازن إلى لبنانأربعة .55
  فداء عيتاني

 إلـى    إضافة -يصل محمود عباس إلى بيروت يوم السابع من كانون األول الحالي، وفي جدول أعماله               
زيارة لن تكون محطّ ترحيب كل األطراف، فاالنقسام الفلسطيني العميق،          .  أربع نقاط  -الجانب الرسمي   

  .إضافة إلى الصراعات الفتحاوية، ستحوم فوق السيارة الرسمية ألبو مازن
يلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خالل زيارته لبنان، كل الترحيب المالئم بروتوكوليـاً لموقعـه               

ويمكن من اللحظـة تكهـن فحـوى        . ورتبته، إضافة إلى كرم الضيافة اللبنانية الذي سيشيد به أبو مازن          
مـا يزيـد    (كلماته التي سيتحدث بها من بيروت؛ ستكون عن حسن استضافة لبنان لالجئين الفلسطينيين              

ة إعمار مخـيم    كذلك ستكون هناك إشارة إلى إعاد     . في مخيمات البؤس الفلسطينية   )  ألف 400بقليل على   
نهر البارد، والتعاون مع السلطات اللبنانية في المجال األمني، وهو الجانب الذي أصبح أبو مازن خبيراً                
به بعد لقاءاته المتعددة مع أحد كبار الضباط األمنيين اللبنانيين، الذي يكاد يجند رئيس السلطة الفلسطينية                

  .في جهازه بعدما حصل منه على كل التعاون الممكن
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ويمكن أيضاً تصور مجموعة من ممثلي الفصائل الفلسطينية الذين ينتظرون عباس على مدرج المطـار،               
وهم مستعدون النتظاره منذ اللحظة؛ ففي النهاية، ال يزال القرار المالي في يد الرجل اليمنى التي توقّـع                  

  .وكذلك اللقاءات التي ستجري معه بعيداً عن اإلعالم. على رواتبهم
لجدول الفعلي للزيارة قد ال يحمل الكثير من هموم الفلسطينيين في لبنان، هذا من ناحية، كذلك فإن                 لكن ا 

الهموم الفتحاوية، وما يشغل بال الضيف الفلسطيني، قد ال تعلن في البرنامج الرسمي للزيارة؛ فالمخيمات               
  .الفلسطينية في واد، وأناقة الضيف الفلسطيني في واد آخر

على رئيس السلطة الفلسطينية معالجة أربعة ملفات على األقل خـالل زيارتـه، ولـيس               ال شك في أن     
بالضرورة أن ينجح في ذلك، أو يقدم أجوبة شافية، إال أنه سيكون أمام محاولة يحكم بعـض الفـصائل                   

  :عليها بالفشل منذ اآلن
ى أي نتيجة حتى اللحظة،      ترتيب وضع فتح في لبنان، وهو الملف الذي قيل الكثير فيه، ولم يصل إل              - 1

ففيما كان أبو مازن يرى أنه ركـل     . في صراع قائم بين سلطان أبو العينين، وعدد من القياديين اآلخرين          
فـي شـهر آب     (سلطان إلى األعلى عبر ترقيته وإيصاله إلى القيادة المركزية خالل مؤتمر فتح األخير              

عنى، بل تابع في محاولته السيطرة على الحركة فـي          ، فإن أبو العينين لم يفهم الرسالة بهذا الم        )الماضي
  .وبحسب قياديين فلسطينيين، فإن أبو العينين سيتابع اندفاعته، تقوده الرغبة في السلطة والمال. لبنان

وأبرز دالئل األزمة الحالية في حركة فتح في لبنان هو عدم وجود مسؤول للحركة بعد انتهاء المـؤتمر                  
وهكذا، أصبح القائد العام عاجزاً أمام قيـاديين        . و مازن على تنصيب مسؤول كهذا     العام، وانعدام قدرة أب   

  .محليين، يتصارعون لتسلم المنصب، وقائدهم األعلى يحاول إبعادهم عن الملف اللبناني بالكامل
بـل  . وتتحدث مصادر فلسطينية عن قرار أبو مازن تعيين فتحي أبو العردات مسؤوالً عن فتح في لبنان               

. مصادر في فتح تؤكد أن أبو مازن وقّع قرار التعيين، لكنه يعلم أنه غير قادر على إمراره حاليـاً                  هناك  
وتشير هذه المصادر إلى أن أبرز العوائق أمام أبو العردات هو عدم وجود جماعـة تلتـفّ حولـه، وال                    

يـة الفلـسطينية    ميليشيا أو مجموعات تؤتمر بأمره، وهو من الشخصيات التي عملت في الميـادين النقاب             
  .واإلعالمية والتنظيمية، لكن بعيداً عن أجواء العسكر، فيما كانت فتح تخوض صراعاً دموياً في لبنان

بمن سيحكم أبو العردات،    «: وافتقاد أبو العردات لحيثية ميليشياوية، يدفع المصادر الفتحاوية إلى التساؤل         
وإضافة إلى فقدانه للمشروعية المسلحة،     . »؟وبمن سيواجه ميليشيات سلطان وغير سلطان في المخيمات       

فإن أبو العردات أيضاً ال يملك المال، وهو العنصر الثاني في المعادلة الفلسطينية في لبنان التـي باتـت                   
  .تتماثل مع الزعامات الطائفية اللبنانية بمعادلة السالح والمال

ح في لبنان وبيعها، وهـي ممتلكـات    العنصر الثاني في زيارة أبو مازن سيكون لحصر ممتلكات فت     - 2
تشمل على نحو رئيسي عقارات في مناطق متفرقة، تقديرها العددي والمالي صعب، وهناك أكثـر مـن                 

وفي ظل األزمة المالية التي تلم بالمنظمة في لبنـان وفـي األراضـي              . فريق يعمل على ملف حصرها    
ى من البيع ستكون مفيدة في تزييت الماكينـات         الفلسطينية، فإن مئات الماليين من الدوالرات التي ستتأت       

وبعض هذه األمالك بات معروفاً للمتابعين، أهمها ربما في شارع الحمـراء فـي              . الحزبية بالمال الالزم  
بيروت وقد تم شراؤها خالل السبعينيات والنصف األول من ثمانينيات القرن الماضي حين كانـت فـتح                 

  .تستثمر أموالها في لبنان
ب المالي أيضاً، يسعى أبو مازن إلى تسريح آالف من المقاتلين الفلسطينيين التابعين لحركة فتح،               في الجان 

وإبقاء بضع مئات منهم في كل المخيمات، وإعادة إحياء مشروع لواء فلسطيني نظامي بـإمرة الجـيش                 
لمعارضة عارية أمـام    اللبناني، وإنهاء ملف المقاتلين التابعين للمقاومة الفلسطينية، وترك قوى الفصائل ا          

  .السلطات اللبنانية وإحراج الطرفين بهذا المشروع
 وسيضع أبو مازن، خالل الزيارة، الجانب اللبناني الرسمي في أجواء تطورات القضية الفلـسطينية               - 3

وهو يستهدف الحصول على دعم لبنان إلعالن       .  الفلسطينية -والمفاوضات والملفات الداخلية الفلسطينية     
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لسطينية، المشروع الذي يسعى أبو مازن إلى تسويقه من طرف واحد، بينما أعلن دولياً وإسرائيلياً               دولة ف 
وسيحاول االستفادة من دور لبنان وموقعه لكونه عضواً غير دائم في مجلس األمن الدولي في               . إجهاضه

  .هذا المجال
ن األطراف اللبنانيين الرئيسيين    سيحاول أبو مازن الحصول على موافقة أولية م       :  وهي النقطة األهم   - 4

على منح الالجئين اللبنانيين وثيقة سفر فلسطينية تُنهي قضية العودة، وخاصة أن مؤتمر فـتح األخيـر                 
» حل عادل متفق عليه مع الجانب اإلسـرائيلي       «والفلسفة التي أعلنها أبو مازن في هذا المجال تقوم على           

  .رائيلي في هذا المجاللملف الالجئين، ومعلوم ما هو الموقف اإلس
  الحوار مع القيادة في دمشق: القوى الفلسطينية المعارضة تقاطع

  محاولة لتسليم الملف الفلسطيني إلى لجنة تدمج الفلسطيني سياسياً بمحيطه
ـ       تلتزم حركة فتح بالعمل الدؤوب لتحقيق حق الالجئين في         «ففي مقررات المؤتمر، يمكن قراءة تعابير ك

، وبالتالي لم يعد العمل على العودة، بل علـى تكـريس الحـق              »ض واستعادة الممتلكات  العودة والتعوي 
وهي فقرة تحل مكان ما كان يـستخدم  » تأكيد رفض التوطين القسري أو الدعوة للوطن البديل  «و. معنوياً

  .، بعدما بات التوطين القسري هو المرفوض فقط»رفض كل أشكال توطين شعبنا الفلسطيني«سابقاً من 
بديالً لدائرة الالجئين التـي     » لجنة المغتربين «وتسعى فتح إلى تسليم مهمات الفلسطينيين في الخارج إلى          

) الفلـسطينيين (تشجيعهم  «وتعمل لجنة المغتربين، بحسب أوراق المؤتمر الرسمية، على         . ُأهملت طويالً 
وإذا ما اندمج   . »لتي يعيشون فيها  على االندماج في الحياة السياسية واالقتصادية والفكرية في المجتمعات ا         

  الفلسطينيون في لبنان في الحياة السياسية، فماذا يبقى لهم من هوية؟
وردت على الـدعوة    . في المقابل، قررت قوى التحالف الفلسطينية المعارضة مقاطعة زيارة عباس للبنان          

طيني برفض المشاركة، وأعلنت    الرسمية التي وجهتها إليها حركة فتح للمشاركة في استقبال الرئيس الفلس          
أنها لن تكون على أرض المطار بانتظار عباس، ولن تشارك في أي لقاء يحضره، وإذا ما قـرر أبـو                     
مازن التحاور مع أي من قوى المعارضة، فإن عليه التوجه بالحوار إلى قيادتها الموجودة فـي دمـشق،                  

  .الجبهة الشعبية القيادة العامةواألمر ينطبق على كل قوى المعارضة من حماس، وصوالً إلى 
إضـراراً  «وتقول مصادر في هذه القوى إنها ستراقب الزيارة ومجرياتها، وإذا ما رأت فيها مـا يمثّـل                  

. »بالقضية وبحقوق الفلسطينيين في لبنان، فإنها سترد، ولن يكون ردها هادئاً هـذه المـرة، وال خافتـاً                 
أنه رئيس سلطة انتقالية قائمة في الضفة الغربية وغـزة،          على أبو مازن أن يعلم      «وتضيف المصادر أن    

وهو ليس رئيس كل الفلسطينيين، وال منظمة التحرير الفلسطينية تمثل كل الشعب الفلـسطيني، وهنـاك                
شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني تؤيد المقاومة وفصائلها، وأبو مازن غير مخـوَّل بالتحـدث باسـم                 

  .»ي القضايا المصيريةالشعب الفلسطيني كله، وال ف
  4/12/2009األخبار، 

  
  والقوة..  في مواجهة الضعف"إسرائيل" منطق .56

 سمير كرم
ال يمكن اتهام العرب بالتقصير في تشييد المؤسسات البحثية ـ مصانع األفكار ـ الرامية الى فهم 

 وكذلك السياسات التاريخ، الحروب، االيديولوجيا الصهيونية، السياسات والصراعات الداخلية: إسرائيل
والصراعات الخارجية، االوضاع االقتصادية صعوداً وهبوطاً، النفوذ الصهيوني على اميركا وأوروبا، 

 . الخ...ادوار المخابرات االسرائيلية العسكرية والمدنية في بقاع االرض،
االسرائيلية اذ ال تكاد تخلو عاصمة عربية من مصانع االفكار الحكومية واألهلية المتخصصة بالشؤون 

وهو وضع لم يكن متاحاً عندما كانت البلدان العربية بدرجة او اخرى في حالة . ككل او من زاوية ما
 . حرب مع اسرائيل
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فهل اصبحت حكوماتنا العربية تفهم اسرائيل على نحو افضل مما كنا نفهمها في زمن الصعود القومي؟ 
أنية وعميقة بما يكفي للشؤون والسياسات االسرائيلية؟ هل تستند سياساتنا العربية الرسمية الى دراسة مت

باختصار هل اصبحنا نفهم العقل االسرائيلي في الوقت الحاضر على نحو افضل مما كنا نفهمه في 
 الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي؟ 

ق تراكم هائل ثمة دالئل على أن مراكز االبحاث العربية ـ فلسطينية وغير فلسطينية ـ تتبرع في تحقي
من المعلومات عن اسرائيل، لكنها ال تزال مقصرة في استخراج النتائج الصحيحة والموضوعية لتضعها 
امام صناع القرار العرب ليتأملوها قبل اتخاذ قراراتهم، خاصة المصيرية، او على وجه التحديد قضايا 

 . الحرب والسالم
فلسطيني بين سلطة ومقاومة ـ تقدم اوضح األدلة على الظروف الراهنة ـ ومع األسف منها االنقسام ال

ان مصانع االفكار العربية بشأن اسرائيل لم تستطع ان تدرس في العمق طبيعة االختالف بين الطريقة 
التي تتعامل بها اسرائيل مع منطق القوة العربي ـ المنطق الذي يأخذ بالمقاومة في مواجهتها، والطريقة 

يل مع منطق الضعف العربي ـ المنطق الذي يأخذ طريق التسوية والتنازالت التي تتعامل بها اسرائ
واالعترافات في مواجهة اسرائيل استناداً الى الواليات المتحدة وقدراتها على التأثير في قرارات 

 . اسرائيل
مع إنها مفارقة هائلة الى حد يصعب معه إيجاد تفسير لهذا االختالف بين منهج اسرائيل في التعامل 

السلطة ـ ومع اميركا ـ بشأن الجزئية المتعلقة بتجميد االستيطان، ومنهج اسرائيل بالتعامل مع المقاومة 
لكن التفسير ال يعود مستحيالً وال صعباً اذا .  بشأن الجزئية المتعلقة بتبادل األسرى- ومن يساندونها -

فاألمر الذي ال شك فيه . اً للتعامل مع القوةرأينا الطريقة االولى منهجاً للتعامل مع الضعف والثانية منهج
ان المحادثات غير المباشرة بين اسرائيل وحركة حماس بشأن تبادل إطالق األسير االسرائيلي جلعاد 
شاليط مقابل إطالق األسرى الفلسطينيين هي محادثات ناتجة عن فعل القوة الذي انتهى بأسر شاليط، بل 

ف الداعي الستخدام القوة ضد إسرائيل كوسيلة لتحقيق األهداف الوطنية إن المقاومة الفلسطينية هي الطر
 . التحررية للفلسطينيين

وبالمقابل فإن االمر الذي ال شك فيه ان السلطة الفلسطينية اتخذت قرارها بأن تدخل في محادثات مباشرة 
» نبذ العنف«ة بـ مع حكومة اسرائيل من موقع الضعف، من موقع التعهد إلسرائيل والواليات المتحد

فكيف تقابل اسرائيل هذا المنطق . واستنكار المقاومة والتبرؤ منها بل ـ اذا امكن ـ إنهاء وجودها
هل . وكيف تتعامل مع السلطة بل وكيف تتعامل مع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سلطة هذه السلطة

قوة المقاومة الفلسطينية؟ ربما يكون نقول إن اسرائيل ال تحترم ضعف السلطة الفلسطينية بينما تحترم 
لكنهم ال يعبرون عنه صراحة وبطريقة مباشرة انما يتركون ...هذا هو الشعور الداخلي لدى االسرائيليين

العالم، وباألخص وسطاء هذه المفاوضات، ليفهموا ان اسرائيل مستعدة لتلبية طلبات المقاومة، بل ان 
 .  على الوفاء بالتزاماتها الى ادق التفاصيلاسرائيل تعي تماما ان المقاومة قادرة

تدخل اسرائيل في محادثات سلمية ـ بوساطة المانية، ويقال إنها وساطة ايضا مصرية ـ من اجل 
اطالق سراح اسيرها شاليط وتبدي ساعة وراء اخرى من الضعف ما يلزمها بالموافقة على إطالق 

 استعداداً عملياً لتقديم مزيد من التنازالت ازاء مطالب وتبدي ايضاً. سراح مئات من االسرى الفلسطينيين
. المقاومة بشأن شروط جماعية وشروط فردية تتعلق بمن ُيطلَق سراحهم من االسرى الفلسطينيين

تماماً كما فعلت مع ... اسرائيل هنا تتعامل مع المقاومة وكأنها تتعامل مع دولة لها مركزها ولها قدرتها 
 . حزب اهللا من قبل

تعاملت اسرائيل مع دولة لبنان بمنطق واختارت ان تعاقب لبنان بأكمله عسكرياً في حرب صيف 
، وبعد ان اجبرت اسرائيل على ان توقف آلتها الحربية في مواجهة حزب اهللا تعاملت معه بمنطق 2006
خرجت .  يوماً لم تستطع إسرائيل فيها ان تحقق مكسباً عسكرياً واحدا33ًفقد دامت الحرب . مختلف
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ثبت بالدليل القاطع . مهزومة عسكرياً وسياسياً واضطرت ألن تدخل في محادثات إطالق سراح االسرى
ان اسرائيل تسلم بقدرة حزب اهللا على الدخول معها في اتفاق بشأن تبادل االسرى وتطبيق هذا االتفاق 

 . التوااللتزام بما نص عليه اذا التزمت اسرائيل بما نص عليه حتى أدق التفصي
وهي لهذا ال تتعامل في قضية تجميد االستيطان . هذا هو الفرق بين إسرائيل منتصرة وإسرائيل مهزومة

مع السلطة الفلسطينية، التي أصابتها العزلة والتراخي، بنفس االستقامة التي تتعامل بها مع المقاومة في 
وزيرة الثقافة ليمور ليفنات ـ عن وعندما تحدثت وزيرة إسرائيلية متطرفة ـ هي . قضية تبادل االسرى

... قرار حكومتها التي يرأسها بنيامين نتنياهو فإنها ارادت ان تلقي اللوم كله على طرف غير اسرائيلي
فهو الذي مارس . »يذيق نتنياهو االمرين«على باراك اوباما الرئيس االميركي الذي وصفته بأنه 

التخاذ قراره بتجميد االستـيطان في الــضفة ضغوطه على رئيس الوزراء االسرائيلي فاضطره 
ووصفت الوزيرة االسرائيلية وضع اسرائيل بأنه معقد واالدارة االميركية بأنها . الغربية بصورة مؤقتة

 (...) متشددة 
وعندما تحدث وزير خارجية اسرائيل افيغدور ليبرمان عن القرار االسرائيلي نفسه ـ بعد رفض السلطة 

ال أهمية لرفض السلطة الفلسطينية لخطة اسرائيل وقف بعض اعمال البناء في « قال إنه الفلسطينية له ـ
» الفوز بالتأييد الدولي اكثر اهمية«وأضاف ليبرمان إن . »مستوطنات الضفة الغربية لمدة عشرة اشهر

ة هذا مع ان موافقة السلطة الفلسطينية كانت مطلوب. من الحصول على موافقة السلطة الفلسطينية
 . الستئناف محادثات السالم بين اسرائيل وهذه السلطة وليس بين اسرائيل والمجتمع الدولي

» ها اريتس«اما خارج الحكومة االسرائيلية فإن الصحافي االسرائيلي جدعون ليفي تساءل في صحيفة 
حان «ل لقد ؟ وقا»لماذا نستطيع ان نتحدث مع حماس بشأن شاليط انما ليس بشأن السالم«، »االسرائيلية

الوقت لكي نخلص انفسنا نهائياً من بعض التحريمات الحمقاء التي نفرضها على انفسنا وعلى المجتمع 
وتحدث ليفي عن المحاوالت الفاشلة التي قامت بها اسرائيل إلجبار حماس على إطالق . »الدولي بأسره

 التي ال يزال مليون ونصف وعندما ادركت اسرائيل اخطاءها«سراح شاليط بالقوة العسكرية، وأضاف 
المليون من المقيمين في غزة يدفعون ثمنها بأجسادهم وأرواحهم فإن اسرائيل حولت انتباهها الى الوسيلة 

 . »الوحيدة العادلة والفعالة وهي المفاوضات الدبلوماسية
نطق الضعف كما بطبيعة الحال لم يذكر الصحافي االسرائيلي شيئاً عن منطق القوة كما تمثله المقاومة وم

 . تتبعه السلطة الفلسطينية كسبب الختالف السلوك االسرائيلي
لكن كاتباً اسرائيلياً آخر ـ هو اسرائيل هاريل، وهو ليس من الصحافيين االسرائيليين ذوي التوجه 
الليبرالي مثل ليفي ـ أدرك من هذا الدرس نفسه عجز إسرائيل عن تعلم الدرس من الثمن القاتل 

وهو يقصد باستسالم اسرائيل السابق قبولها دفع الثمن غالياً في تبادل االسرى مع . ها السابقالستسالم
لقد تحولنا «ويقول . »ان ثمة شيئاً أساسياً قد أصابه الخطأ في غريزة اسرائيل للبقاء«ويستنتج . حزب اهللا

 مجتمع يطالب بحقوق من مجتمع متفائل محب للحياة ويشعر بمسؤولية جماعية الى مجتمع يندب وينعى،
كثيرة ويتلقى ما يطالب به من دون التزامات، مجتمع ينظر الى الفرد باعتباره القيمة االسمى، وعدونا 

 . »يدرك هذا ويعرف أياً كان الثمن الذي سيطالب به فانه سيحصل عليه
ت االسرى عندما تنجح المفاوضات غير المباشرة وتتم عملية تبادل االسرى ـ شاليط من ناحية ومئا

الفلسطينيين من ناحية اخرى ـ وهي لم تتم حتى كتابة هذه السطور وقد تتم خالل الوقت الذي ينقضي 
بين كتابتها ونشرها ـ يكاد يكون من المؤكد ان يحدث تماماً ما حدث داخل اسرائيل على اثر تبادل 

 تعمق االنقسام بين االعتراف ستزداد اسرائيل اكتئاباً وتشاؤماً بسبب. األسرى بين اسرائيل وحزب اهللا
باألمر الواقع وقبول السالم ودولة فلسطينية حقيقية من ناحية، ومن ناحية اخرى العودة الى الجذور 

وبالتالي االستعداد ... العنيفة إلسرائيل واستخدام القوة لمنع السالم من ان ترافقه دولة فلسطينية حقيقية
 ... ائيللحرب عربية اسرائيلية اخرى تفرضها اسر
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هل سيكون هذا نتيجة لضعف إسرائيل امام سياسة القوة التي تأخذ بها المقاومة، ام انه سيكون نتيجة 
ضعف السلطة الفلسطينية وتخاذلها طلباً لسالم اسرائيلي اميركي ودولة فلسطينية ناقصة منزوعة السيادة 

 ومنزوعة السالح؟ 
 التسبب في احداث االثار السلبية التي ينضح به جسم ال تستطيع السلطة الفلسطينية ان تدعي لنفسها

وبالمثل لن تستطيع دول االعتدال ـ المنظومة التي تتزعمها مصر بال . المجتمع االسرائيلي وروحه
حرص والسعودية انما بقدر قليل من التردد ـ ان تنسب لنفسها اياً من ظواهر الضعف التي تصيب 

 ذلك ما يمكن ان يكون باقياً منها في زوايا السلطة، بدليل االعتقاالت وحدها المقاومة ـ بما في. اسرائيل
اليومية في الضفة الغربية التي تنفذها السلطة بالتنسيق مع اسرائيل وتنفذها اسرائيل بالتنسيق مع السلطة 

 تستطيع ان تنسب الى عملها وسياساتها ما يصيب اسرائيل من ضعف حتى وهي في ذروة قوتها من -
 . لتسليح والتدريب والمخابراتحيث ا

متى تدرك اسرائيل هذه الحقيقة فتتعامل مع المقاومة باعتبارها الطرف اآلخر القادر على صنع الحرب 
 وصنع السالم اذا توفرت شروطه؟ 

هذا هو السؤال الصعب الذي يحاول انصار حل الدولة الواحدة ان يقدموا له إجابة واضحة ممكنة وقادرة 
فيما يتأكد مع الوقت ان حل الدولتين، ووراءه قوة اميركا ونفوذها، ووراءه استسالم ...ر على االستمرا

منظومة االعتدال العربية بما فيها السلطة الفلسطينية انتظاراً لرئيس اميركي يستطيع ان يضغط على 
 . اسرائيل ـ يعاني من شلل حقيقي يعجزه عن الحركة

ية ان تنظر بعين العقل الموضوعي الى المقاومة ودورها في واآلن مطلوب من مصانع االفكار العرب
ويتطلب . إضعاف اسرائيل لتصل الى استنتاجات سليمة ومشروعة بشأن المستقبل الفلسطيني والعربي

هذا اول ما يتطلب ان تعمل وتبحث وتستنتج بعيداً عن سطوة الحكام المعتدلين وتأثيرات النفوذ الثقافي 
 . االميركي

 4/12/2009السفير، 
  

  قراءة في اربعة نصوص تأسيسية : لبنان والالجئون الفلسطينيونكنيسة .57
  زياد الصائغ*

ثمة منمطات كثيرة في موضعة بعض مسيحيي لبنان، بل وحتى بعض مسلميه، في مواجهـة الالجئـين                 
ذ توقيع اتفاقيـة    وقد يكون الفرز الذي أحدثه انقسام اللبنانيين من       . الفلسطينيين شأنا انسانياً وقضية سياسية    

القاهرة على المفهوم السيادي اكثر منه على مناصرة القضية الفلسطينية، ساهم في تعميم هذه المنمطات،               
حتى انها باتت تنخر العقول، فيما هي من المنطق السليم بـراء وتجـذير              . بمعنى تجذير التشوهات فيها   

 الفلسطيني على حد سواء، بـل       –ماس اللبناني   التشوهات االصطالحية ال ينفي واقعا مريراً دموياً من الت        
  .يدعو الى التفكير في تنقية الذاكرة المشتركة تطلعاً لمستقبل افضل

 الفلسطينية قد يقوم بعضها على مقاربـات        –بطبيعة الحال، ثمة قراءات متعددة لتاريخ العالقات اللبنانية         
لكن حتى هذه المقاربات تحتـاج الـى        . هاوليس هذا السياق مخصصا لمعالجت    . ديماغوجية او ايديولوجية  

  .اطاللة نقدية بغية التصويب والترميم
ما يعنينا في هذه العجالة االضاءة على موقف كنيسة لبنان من القضية الفلسطينية والالجئين الفلـسطينيين                

وآخرهـا الـى    ) 1(1975على حد سواء، وذلك من خالل اربعة نصوص تأسيسية يعود اولها الى العام              
وشرعة العمل السياسي في    ) 3(وبينهما نصان متتابعان من المجمع البطريركي الماروني      ) 2(2009عام  ال

وال يتسع المقام في مقالة صحافية للتفصيل التأريخي في هذه          ). 4(ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان    
لتشوهات التي فرضتها   بقدر ما من المفيد البحث في مفاصلها ما يزيل الكثير من االلتباسات وا            . المواقف

على هذه المواقف، بعض انزالقات هنا وثمة من ناحية، فاستغالل سياسي ضـيق فـي معانـدة اآلفـاق                
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على ان هذا السوء    . السيادية عبر تزوير الوقائع وتفخيخ السمعة سياسياً وشعبياً واعالمياً من ناحية اخرى           
ان مع القضية الفلسطينية، وبعـضها اآلخـر        في الناحيتين السالفتي الذكر والذي وصف بعض كنيسة لبن        

بحياد عن مناصرتها حتى المواجهة، نابع منعدم وعي الشكالية العالقة بين حماية الكيانية اللبنانيـة مـن                 
جهة، وانتهاج السبل االجدى لمناصرة القضية الفلسطينية وفي صميمها دولة فلسطين وعاصمتها القدس،             

  .م من جهة اخرىوالالجئون الفلسطينيون وحق عودته
واذا ما كان في السياق التاريخي تجاوزات لبنانية وفلسطينية متبادلة بلغت حد اهراق الدماء تاب عنهـا                 

، فانه من المفيـد بمكـان واستـشرافا         2005اللبنانيون والفلسطينيون معا في مبادرات جريئة منذ العام         
دة الى بعض ما يؤرخ مبدئيا لعالقة كنيسة لبنان          الفلسطينية، العو  –لمستقبل مستقر من العالقات اللبنانية      

ونعرض لما حكم هذه العالقة في جدول مقارن وباختصار حتما قبل الخلوص الـى              . بهذه المسألة تحديدا  
استنتاجات في المبادىء المؤسسة لها، ما بدا مترجما في اجماع وطني لبناني على مـستوى الـسياسات                 

  .2005العامة منذ العام 
من خالل روحية النصوص الكنسية المدرجة في الجدول المرفق، إشكاليات ثالث في العالقة مـع               يتبدى  

وهذه اإلشكاليات تتظلّل في    . إشكالية أمنية، وإشكالية كيانية، وإشكالية انسانية     : الالجئين الفلسطينيين وهي  
مـن  . ستويان وطني ودولي  وفي الحقوقي ثمة م   . وثانيهما الحقوقي . أولهما السيادي . فيء ُبعدين أساسيين  

  .هنا أهمية تفكيك هذه اإلشكاليات كل على حدة مع ارتباط كل منهما بالبعدين ومستويي ثانيهما
  أي إشكالية أمنية؟:  كنيسة لبنان والالجئون الفلسطينيون-أ

ينيين، بين الكنيسة والالجئين الفلـسط ) 1975(وحرب لبنان ) 1969(اإلشكالية األمنية منذ اتفاقية القاهرة   
بل بالحري مع فصائلهم، كانت احتكام هؤالء الى السالح، فيما تصر الكنيسة على حصرية حمل السالح                

وليس صحيحاً أن الكنيسة قبلت يوماً بتسلّح الميليشيات، بـل إن حكماءهـا،             . واستعماله بالدولة اللبنانية  
أما من نحا منهم سـبل دعـم        . فيةورغم ما فرضه أمر الواقع التصادمي، ظلّوا يرفضون المنزلقات العن         

وهم ما لبثوا أن قاموا بقراءة نقدية ذاتية        ...". ال حول وال قوة   "المقاومة الميدانية، فقد انطلق من حيز أن        
 الفلسطينية وترميمها باالستناد الى منطق      -وها هم اليوم قانعون بتصويب العالقات اللبنانية        . لما عاشوه 

واإلشكالية األمنية في الفكر الكنسي الالهوتي قائمـة فـي سـياق            . زدواجيةالدولة بالتحديد، ودون أي ا    
سيادي أماني دعماً للقضية الفلسطينية على قاعدة حماية مناعة لبنان في ميثاقية عيشه المشترك، وتفاديـاً                

هـذا  المتدادات مفاهيم األمن الذاتي وتسلّح عيالته الروحية عدا البناءات اإليديولوجية التي نتجت عـن               
  .التسلّح، لتسقط بفعل هشاشتها ويستعيد العيش المشترك على وهبه بعضاً من ألقه

  أي إشكالية كيانية؟:  كنيسة لبنان والالجئون الفلسطينيون-ب
بين الكنيسة والالجئين الفلسطينيين، كانت رفض لبنان أي شكل من          ) 1949(اإلشكالية الكيانية منذ النكبة     

لكـن هـذا التـسليم، وبفعـل        . ن التسليم بخيار حق العودة وقيام دولة فلسطين       أشكال التوطين انطالقاً م   
بطبيعة . مشتركة، ناهيك ببعض العنصرية البعيدة عن القيم االنسانية       " فوبيا"المنزلقات التسلحية، استحال    

 الحال، كل يوم ُأريق على أي أسس إيديولوجية دينية في ُبعديها الطائفي والمذهبي، يبقى وصـمة عـار                 
وهذا ما بدا في البيان االخيـر لمجلـس         . وخطيئة كبرى، ولهذا تتبدى التوبة الملحة في تصويب المفاهيم        

قاعدة اختبار للعدالة الدولية، وينبع ذلك مـن        " حق العودة "البطاركة واالساقفة الكاثوليك الذي تحدث عن       
اإلشـكالية  . ومواجهة الظلم صميم كيانية الكنيسة من حيث دفاعها عن حق الشعوب في تقرير مصيرها             

الكيانية الحقيقية، على ما تبرزه نصوص المجمع البطريركي الماروني، وشرعة الكنيسة للعمل السياسي،             
  .والبيان االخير، مبنية على مناصرة العدل ال الخوف من ارتجاجات دينوغرافية

  أي إشكالية انسانية؟:  كنيسة لبنان والالجئون الفلسطينيون-ج
بـين الكنيـسة والالجئـين      ) 1975(واستفحالها منذ حرب لبنان     ) 1948(ة االنسانية منذ النكبة     اإلشكالي

الفلسطينيين، كانت عجز لبنان دولة وشعباً على تأمين كافة ما يحتاجه هؤالء، عدا جغرافية اللجـوء، أي                 
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ومار الياس مثالً قائمان    وفي الجغرافيا، ما كانت الكنيسة غائبة، إذ إن مخيمي ضبيه           . المأوى، ولو بدائياً  
ما عدا الجغرافيا، ثمة مؤسسات رعائية كنـسية تخـصص          . على أرض ألوقاف مطرانيات أو رهبانيات     

ومـن  . على سبيل المثال، ال الحصر    " كاريتاس"بعضاً من موازنتها لخدمة الالجئين الفلسطينيين، ومنها        
ة عالياً بدعوة المجتمع الدولي مع الحكومـة  منطلق االحساس بالكارثة االنسانية لهؤالء كان صوت الكنيس   

اللبنانية للعمل، وضمن اإلمكانات المتاحة، على توفير حياة كريمة لهم عبر منحهم حقوقهم االجتماعيـة               
  .واالقتصادية حتى عودتهم

 ما سبق محاولة مقاربة إلشكاليات ثالث بين كنيسة لبنان والالجئين الفلسطينيين، وهذه اإلشكاليات سيادية             
بامتياز ينبغي تعميق التفكّر فيها وآليات إنفاذ أهدافها القيمية االنسانية واالمانية والحقوقية من خالل تعميم               
الوعي بأهمية أن يستلهم المسيحيون ايضاً عمق جذورهم في مهدهم فلـسطين، الـى ارتبـاط وعـيهم                  

  .العودة والقدس عاصمةالجماعي الوثيق بقضايا العدالة الدولية، وفي مقدمها فلسطين الدولة و
 دار سـائر    – الجـزء االول     – مذكرات االباتي بولس نعمـان       – فلسطيني   – مشروع ميثاق لبناني     -1

  .488 ص – 2009 –المشرق 
  .14/11/2009 – البيان االخير لمجلس البطاركة واالساقفة الكاثوليك -2
  .717 ص –رونية والسياسية  الكنيسة الما–النصوص والتوصيات /  المجمع البطريركي الماروني-3
  .37 ص – شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان -4
  )    الفلسطيني-عضو اللجنة الحكومية اللبنانية للحوار اللبناني ( *

  4/12/2009النهار، 
 

  الكوفية الفلسطينية صارت تهمة .58
  فهمي هويدي

لويث اإلدراك لدى المواطن العادي في مصر، أرجـو         كي تعرف إلى أي مدى نجح اإلعالم الموجه في ت         
، الذي صدر يوم االثنـين      30/11في عدد   » الشروق«أن تقرأ على مهل هذا الخبر الذي نشرته صحيفة          

أطلقت األجهزة األمنية بمحافظة الشرقية، في ساعة متأخرة من مساء أمس األول، سراح طالبة              : الماضي
وكان األمن قد اعتقل    .  صدور قرار من نيابة أمن الدولة بإخالء سبيلها        بكلية العلوم جامعة الزقازيق، بعد    

وقد اصطحبت معهـا شـقيقها      . الطالبة إيمان عبداهللا أثناء دخولها إلى إستاد الزقازيق ألداء صالة العيد          
إذ طلب منه المخبر محمد عبداهللا بجهاز أمن الدولـة نـزع            . األصغر الذي كان يرتدي كوفية فلسطينية     

ية، وهو ما رفضته الطالبة بسبب شدة البرد في تلك الساعة المبكرة من الصباح، مما دفع المخبـر                  الكوف
  . إلى استدعاء سيارة الشرطة، حيث تم اعتقالها واحتجازها بقسم شرطة ثان بالزقازيق

لين أن رجال أمن الدولة انتشروا في مدخل اإلستاد لمراقبـة الـداخ   : تستوقفك في الخبر عدة أمور، أولها     
» متلبـساً «أن أحدهم وجد شقيق الطالبـة       : وثانيها. إلى الصالة، وليس فقط للتدخل عند حدوث أي شغب        

بارتداء كوفية فلسطينية، وهو ما أثار مخاوفه األمنية، فطلب من الفتى أن يخلعها حتى ال يشاهد بها وسط                  
ان مبرراً كافياً العتقالها وإحالتها     أن رفض الطالبة االستجابة لتعليمات المخبر ك      : األمر الثالث . المصلين

أن الفتاة قضت اليوم األول للعيد كله في الحبس،         :  األمر الرابع  -!)هكذا مرة واحدة  (إلى نيابة أمن الدولة     
أمـا  . حيث ألقي القبض عليها حوالي الساعة السابعة صباحاً وأطلق سراحها في ساعة متأخرة من الليل              

 طوال اليوم األول للعيد كان العقوبة التي وقعت عليهـا جـراء عـدم               فهو أن احتجازها  : األمر الخامس 
أنه طالما أن نيابة أمـن الدولـة        : األمر السادس . امتثالها ألمر مخبر أمن الدولة بنزع الكوفية الفلسطينية       

. العليا قد أخلت سبيلها فمعناه أن الطالبة خضعت للتحقيق، الذي في ضوئه أصدرت النيابة العليا قرارها               
وعن . وألن التهمة هي ارتداء كوفية فلسطينية فال بد أن يكون وكيل النيابة قد سألها عن السبب في ذلك                 
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ومن الطبيعي في هذه الحالة أن تكون مباحث أمن الدولة قد تحـرت األمـر               . عالقتها بالشأن الفلسطيني  
  . وتحققت من براءة الطالبة فوجهت بإطالق سراحها

ذي اعتقل إيمان عبداهللا لديه تعليمات بمصادرة الكوفيات الفلسطينية، وأرجح أن           أستبعد أن يكون المخبر ال    
بحكم وجوده في جهاز أمن الدولة الذي أصبح يتعامل مع كل           . يكون الرجل قد تصرف على نحو تلقائي      

 ما هو فلسطيني من منظور الشك واالتهام، وتأثراً منه بالمناخ العام المعبأ ضد الفلسطينيين والمتـوجس               
وهو المناخ الذي أشاعته وروجت له وسائل اإلعالم في مصر، خـصوصاً بعـد              . من أي تضامن معهم   

ولألسف فإن هذه التعبئة تجاوزت محيط العـاملين فـي          . محاولة اقتحام معبر رفح في بداية العام الحالي       
صبحوا يتعاملون مـع    األجهزة األمنية، بحيث امتد تأثيرها السلبي إلى أوساط المواطنين العاديين، الذين أ           

  . وذلك أسوأ ما في األمر. الموضوع الفلسطيني بخليط من مشاعر االستياء والنفور
إننا إذا أضفنا شيوع ذلك الشعور السلبي إزاء الفلسطينيين، إلى ما روجت له صحفنا وأبواقنا اإلعالميـة                 

ئريين أخيراً، إلى جانب الغمز     األخرى من تشنيع وتجريح لحزب اهللا في لبنان، ثم من إساءة وإهانة للجزا            
في قطر تارة، وفي سوريا تارة أخرى، ثم االشتباك مع إيران طول الوقت، فسنجد أن مصر تتجه نحـو                   

لست في مقام الحديث عن المخطئ أو المصيب، أو عن الفعل ورد الفعـل، لكـن                . العزلة حيناً بعد حين   
حيطها العربي واإلسالمي يصب فـي مجـرى   أكثر ما يهمني هو أن تسميم أو تلغيم عالقات مصر مع م  

  . إستراتيجية العزلة التي تسحب من رصيد الدولة الكبيرة فضالً عن الرائدة
إن مخبر أمن الدولة الذي طلب نزع الكوفية الفلسطينية واعتقل طالبة الزقازيق ألنها لم تمتثل ألمره، هو                 

اك المشوه الذي شكله خطابنا اإلعالمـي حـين       نتاج طبيعي إلستراتيجية العزلة واالنكفاء، ونموذج لإلدر      
وال غرابة في ذلك، ألن الحكم غير الرشيد يربـي أجيـاالً مـشوهة          . استجاب لتلك السياسة وزايد عليها    

  . الوعي وبدورها فاقدة للرشد
  4/12/2009صحيفة فلسطين، 
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