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  67 على حدود قيام الدولةب يتعهد فيها أوباماعلى عّباس لتمديد واليته ورسالة من  ضغوط :"رتسآه" .1
ن إ اإلسرائيلية، "هآرتس" صحيفة اإلسرائيلي في المحلل ، عكيفا الدار قال: زهير اندراوس-الناصرة 

 بالدول المعتدلة تمارس وإسرائيلياً أمريكياً والدول العربية المصنفة األمريكيةالواليات المتحدة 
 في رئاسة السلطة حتى الضغوطات الجمة على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس بأن يمدد فترة واليته

 سيطرتها على قطاع إحكام فراغ دستوري يمكن حركة حماس من إلىال يؤدي اعتزاله المشهد السياسي 
. أبيبغزة واالستيالء على الضفة الغربية المحتلة، على حد تعبير المصادر السياسية الرفيعة في تل 

على االستقالة فان رئيس المجلس التشريعي،  الرئيس عباس إقدامووفق الدستور الفلسطيني فانّه في حال 
 حماس في ألعضاء الساحقة األكثرية، وبسبب عزيز الدويك سيتسلم منصبه لمدة ستين يوماً. د

 النواب الذين سيتم إلى باإلضافة من حماس، األكثريةن هذه إالتشريعي، زادت المصادر عينها قائلةً 
 عظمى باستطاعتها تقرير أغلبية سيشكلون "إسرائيل"و سراحهم ضمن صفقة التبادل بين حماس إطالق

  .موعد االنتخابات متى شاءت وتقسيم المناطق بشكل يضمن لها في االنتخابات التشريعية والرئاسية
رئيس عباس ال أن قوله انّه ال يعتقد إسرائيلي العبرية عن مصدر امني "هآرتس"وفي سياق متصل نقلت 

ولكن مع ذلك، . وذلك حتى ال يشغل مكانه رئيس المجلس التشريعيسوف يترك الساحة لحركة حماس، 
  . على االستقالةباإلقدام يقوم عباس أن اإلسرائيلي األمنيلم يستبعد المصدر 

 األول أمس بها عباس في حديث للتلفزيون المصري يوم أدلى التي األقواللى إ اإلسرائيليولفت المحلل 
 اإلدارة إلىعلى تقديم استقالته في الشهر القادم، ووجه اتهامات الذعة والتي قال فيها انّه عاقد العزم 

  . على فضيحة مجلجلةأقدمتانّهما أ والى الدولة العبرية واتهمهما باألمريكية
ن القرار بشأن مصير عباس في منصبه ومصير السلطة الفلسطينية برمتها سيتخذ بعد عشرة إوزاد قائال 

  .لمركزي لمنظمة التحرير، والذي سيعقد في مدينة رام اهللا المحتلة في اجتماع المجلس اأيام
ن عباس لن يترك الساحة أنّه رفيع المستوى قوله أ وصفه بإسرائيليونقل المحلل الدار عن مسؤول امني 

 أكثرية عباس في منصبه سيحصل على بإبقاءن القرار أ اإلسرائيليلسيطرة حماس، وقدر المسؤول 
 اللجنة المركزية من خارج ألعضاء عضوا، وعليه قررت الدولة العبرية السماح 127 لىإساحقة تصل 

 اللجنة من قطاع غزة ألعضاء الضفة للمشاركة في االنتخابات، كما قررت السماح إلىالوطن بالدخول 
قاومة  تقوم حركة المأن الضفة للمشاركة في العملية االنتخابية، ولكن المصدر عينه قدر إلىبالدخول 
 الضفة، كما إلى اللجنة التنفيذية من حركة فتح، والقاطنين في غزة، من السفر أعضاء بمنع اإلسالمية

  . الماضيأغسطس /فعلت عندما عقدت حركة فتح مؤتمرها السادس في آب
قة  متطابقة، قائال انّه في الجلسات المغلوأمريكية إسرائيلية، نقال عن مصادر اإلسرائيليواستطرد المحلل 

 بهدف تعزيز إمكانيات نوقشت عدة األمريكية اإلدارةالتي عقدت في واشنطن بمشاركة صنّاع القرار في 
 على االستقالة من منصبه، ومن بين اإلقداموتقوية مكانة عباس في الشارع الفلسطيني، ومنعه من 

، بتحرير رسالة خاصة ماأوبا، باراك األمريكي قيام الرئيس إمكانية التي تمت دراستها هي اإلمكانيات
 /ن الواليات المتحدة تتعهد بان تقوم الدولة الفلسطينية في حدود ما قبل عدوان الرابع من حزيرانأمفادها 

 أمريكاموجبه ال تعترف ب، والذي األمريكيي تغيير على الموقف أ يطرأ وانّه لم 1967يونيو من العام 
  .المحتلةبسيادة الدولة العبرية على القدس الشرقية 

 البناء في مستوطنة غيلو اإلسرائيلية على قرار الحكومة األمريكين رد الفعل إ اإلسرائيليوقال المحلل 
  . وفي رام اهللا في ما يتعلق بموقفهاأبيب صنّاع القرار في تل إلى  مباشراًفي القدس كان تلميحاً

  5/12/2009القدس العربي، 
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  االنتخابات وقد يقوم بممارسة دور رقابي على عمل الحكومة حتى عقد عباسسيمّدد ل" المركزي" .2
يتجه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعه القادم  :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط

منتصف الشهر الجاري للتمديد للرئيس محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية إلى حين إجراء 
انية إجراء االنتخابات العامة في موعدها الشهر القادم، أما بالنسبة االنتخابات بعد أن اتضح عدم إمك

لموضوع المجلس التشريعي فهناك توجه قوي لعدم المس بمكانته واستبعاد اقتراحات بحله مع انتهاء 
 كانون الثاني القادم، ويجري التفكير بأن يناط بالمجلس المركزي دور الرقابة على عمل 24واليته في 
ي ظل تعطل المجلس التشريعي عن القيام بمهامه، في حين أن هناك رفضاً كامالً القتراح حل الحكومة ف

  .وسيعقد المجلس اجتماعه في رام اهللا في الخامس عشر من الشهر الجاري .السلطة الوطنية الفلسطينية
 أنول المجلس المركزي سيق "أن" األيام"نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لـ.وذكر د
 تستمر أن تجري انتخابات جديدة بمعنى أن إلى مازن سيستمر رئيساً للسلطة الفلسطينية أبوالرئيس 

لهذا القرار سابقة عام  "وأضاف" الشرعية لحين إجراء انتخابات جديدة وهذا أهم ما سيصدر عن المجلس
 ياسر عرفات رئيساً  عندما أكد المجلس التشريعي آنذاك على استمرار شرعية الرئيس الشهيد1999

 ال تريد أنهااستهبال حماس عندما تقول " شعث استغربو ".للسلطة الوطنية بعد تعذر إجراء االنتخابات
  ". انتهاء الوالية الرئاسية يعني انتهاء الشرعيةأن انتخابات وفي نفس الوقت تقول إجراء

ن قرارين أ إلى" األيام"حرير لـ حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التأشارومن جهته، فقد 
 أنأوال، التحضير الجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني وثانياً "سيصدران عن المجلس المركزي وهي 

يناقش المجلس المركزي ثالث قضايا رئيسية وهي التمديد للرئيس وثانياً تحديد موعد إلجراء االنتخابات 
  ". عن حل التشريعي وال مصادرة صالحيات التشريعيال حديث "وأضاف" وثالثاً الرقابة على الحكومة

 العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو اللجنة التنفيذية األمينوقال عبد الرحيم ملوح، نائب 
 لم توجه دعوة اآلناالجتماع سيعقد قبل نهاية الشهر ولكن حتى " األيام"لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ

 محدد الجتماع المجلس أعمالالتالي فانه حتى اللحظة لم يتم وضع جدول رسمية لهذا االجتماع وب
  ".لألعضاء األعمالالمركزي وهذه مسؤولية رئاسة المجلس المركزي المكلفة بأن ترسل جدول 

 أن إلى" األيام" تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية عن الجبهة الديمقراطية، لـأشارومن جهته فقد 
  . االنتخاباتإجراء إمكانيةد فترة الرئاسة للرئيس عباس في ظل عدم المجلس يتجه لتمدي

 هناك موقفين في حركة أن إلى المجلس التشريعي ال يجتمع على أية حال، منوهاً أن إلى شعث وأشار
  . يدعو للتمديد للرئيس والمجلس التشريعي واآلخر يدعو للتمديد للرئيس فقطاألولفتح 

 مسوغات قانونية أو هناك مبررات أنال اعتقد :  التشريعي وقالوعارض ملوح فكرة حل المجلس
 المجلس المركزي ألن ذلك سيكون كمن يطلق إلىوسياسية إلنهاء المجلس التشريعي وتحويل صالحياته 

 وتداعياتها وما أوسلو وذلك بمعزل عن الموقف الذي لدينا منذ فترة من كل اتفاقيات أرجلهالنار على 
 يأخذ المجلس المركزي قراراً فيما يتعلق بالمجلس التشريعي فهذا سيطال أناآلن ترتب عليها ولكن 

 أن سياسية يجب إشكاليةالرئيس ألن الرئيس منتخب والمجلس التشريعي منتخب وبالتالي فإن هناك 
  .إمامهايجري الوقوف 

 5/12/2009األيام، فلسطين، 
  

  67سالم يتضمن القدس والالجئين وحدود  أية نية لنتنياهو وليست لدى ... السالم نية:اشتية .3
الرئيس يعرف " إن "الحياة" محمد اشتية لـ.قال عضو اللجنة المركزية لفتح د:  محمد يونس-رام اهللا 

السالم نية، وواضح للجميع أنه ليست "ورأى أن  ."قت سيصبح نهائياًؤاإلسرائيليين جيداً، ويعرف أن الم
: وأضاف. "1967ية لسالم يتضمن القدس والالجئين وحدود عام لدى رئيس الوزراء اإلسرائيلي أية ن

 كنت أول عضو في الوفد الفلسطيني المفاوض تطأ قدماه أرض مدريد، 1991 أكتوبر /في تشرين األول"
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المسألة ليست "وشدد على أن . " سنة من أوسلو ولم يتحقق السالم16 سنة من مدريد و18ونحن اآلن بعد 
 والتحدث، إنما هي نية الطرف المحتل، وهو هنا نتنياهو الذي نعلم جميعاً أنه العودة إلى المفاوضات

  ."يعرض سالماً اقتصادياً وليس سالماً سياسياً
كنا نتحدث مع رئيس الوزراء السابق إيهود . في الماضي كانت هناك مفاوضات غير مجدية": وقال اشتية

فعندما كنا نفتح ملف مطار قلدنيا، أو شاطئ البحر ، اإلسرائيليةأولمرت، ولم يحدث تقدم بسبب النوايا 
  ."الميت، أو غور األردن مثالً، كانوا يقولون إن هذا الملف خارج التفاوض

  5/12/2009الحياة، 
  

   المجتمع الدولي لترسيم حدود الدولةتأييد تسعى للحصول على  التحرير منظمة:عريقات .4
 صائب عريقات .د، أن وليد عوض، رام اهللاها في نقالً عن مراسل 5/12/2009القدس العربي، نشرت 

 المنظمة أنكد الجمعة أعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون المفاوضات 
 1967 المحتلة عام األراضيتسعى للحصول على تأييد دولي لترسيم حدود الدولة الفلسطينية على 

وشدد عريقات  ."الطريق الوحيد للحفاظ على خيار الدولتين"ك يعتبر وبعاصمتها القدس الشرقية، الن ذل
 ترسيم حدود أن لعملية السالم جورج ميتشل على األمريكيعقب لقائه السفير ديفيد هيل مساعد المبعوث 

  .الدولة الفلسطينية يحافظ على خيار حل الدولتين وفق خطة خارطة الطريق االمريكية
 اللجنة الرباعية، وعلى رأسهم واشنطن وحسب االلتزام أعضاءن على  انه كاإلى عريقات وأشار

 كالطرف الذي اإلسرائيلية يعلنوا للمجتمع الدولي عن الحكومة أنالمترتب عليهم في خارطة الطريق، 
رفض تنفيذ التزاماته من خارطة الطريق والذي يصر على استمرار البناء االستيطاني، بدال من محاولة 

 من أكثر بمظهر من التزم بتجميد االستيطان علما بان البناء يستمر في اإلسرائيليةومة  الحكإظهار
  . منها في القدس الشرقيةوأكثر وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية 3000

 الدولية، وعلى رأسها الواليات المتحدة التي تُعلن تأييدها لخيار الدولتين، األطرافودعا عريقات كافة 
 كحدود لدولة فلسطين وبالقدس الشرقية 1967 يونيو /بادر لالعتراف بخطوط الرابع من حزيران تُوأن

، خاصة في مجال استمرار النشاطات اإلسرائيليةعاصمة لها، الن سياسات وممارسات الحكومة 
 وهدم البيوت وتهجير السكان وخاصة في القدس الشرقية، األرضاالستيطانية وفرض الحقائق على 

 بنتائج مفاوضات الوضع النهائي حول كافة القضايا الرئيسة والتي واإلجحافلى االستباق إ أساساًتهدف 
 . عن المعتقلينواإلفراج، واألمنالقدس، والحدود، والمستوطنات، والالجئين، والمياه، : تشمل

 أن   عريقات أعلن، أنوكاالتنقالً عن الالقدس المحتلة ومن  5/12/2009الشرق، قطر، وأضافت 
رئيس عباس سيقوم بجولة عربية تشمل لبنان وقطر واألردن ومصر األسبوع القادم  في إطار الجهود ال

  . 67الدبلوماسية للتوجه إلى مجلس األمن الدولي لترسيم حدود الدولة الفلسطينية على خط 
 

   بروكسلاتصاالت فلسطينية مكثفة مع الدول األوروبية العتماد الوثيقة السويدية خالل اجتماع .5
ن رئيس أ" األيام" رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية، النقاب في حديث لـ.د كشف: القدس

لى بروكسل يوم غد من أجل االجتماع مع وزراء إدرس إمكانية التوجه ي سالم فياض .الوزراء د
راء الخارجية  انه تم العدول عن ذلك عن ذلك بعد سلسلة من االتصاالت مع وزإالالخارجية األوروبيين 

بدأنا منذ يومين وأكثر بالعمل واآلن فإن األولوية في عملنا على مستوى : وقال المالكي .األوروبيين
 تمرير الوثيقة أنالرئيس ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية والسفارات هي هذه القضية ونحن نعتقد 

ة السالم ونحو تفعيل تلك العملية بشكل ساسياً في التحرك نحو عمليأ أمراً هاماً ومفصالً أصبحالسويدية 
 من اجل الطلب بترسيم األمن مجلس إلى وخاصة االنتقال أعلى مرحلة إلى ننتقل أنأكبر ومن أجل 

حدود الدولة الفلسطينية، ففي اللحظة التي يتم فيها اعتماد تلك الوثيقة السويدية على مستوى االتحاد 
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 يترجم ما جاء في تلك الوثيقة عبر مشروع قرار يتوقع أنوبي األوروبي فإننا سنطلب من االتحاد األور
  . مجلس األمن من اجل اعتمادهإلى يرفع أن

 5/12/2009األيام، فلسطين، 
  

  توجه االتحاد األوروبي باعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة خطوة في االتجاه الصحيح: الزعنون .6
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون،  اعتبر: األنباء الدستور، وكاالت - عواصم ،عمان

. القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية خطوة في االتجاه الصحيح توجه االتحاد األوروبي باعتبار
للشرعية الدولية وعامال سيساعد على االستقرار في  وقال في تصريح صحافي إن ذلك يعد انتصاراً

الدولية المختلفة، والمتعلقة بعدم  قية القرارات الصادرة عن الهيئات لب"إسرائيل" تمتثل أنالمنطقة، بعد 
تغيير الطابع الديموغرافي لمدينة القدس الذي تعمل عليه اآلن وبعد عودة الالجئين وإزالة المستوطنات 

واستنكر الزعنون الحملة التي تشنها السلطات اإلسرائيلية على هذا التوجه،  .وجدار الفصل العنصري
ر ذلك إمعانا في العدوان في الوقت الذي تهدم فيه البيوت في القدس وتسحب الهويات وتستمر في واعتب

  .بناء المستوطنات، ما يعيق استئناف العملية السياسية، وما يؤدي إلى استمرار التوتر في المنطقة
  5/12/2009الدستور، 

  
  تصام في بروكسل بعد غدمنظمة التحرير تدعو الجاليات الفلسطينية في أوروبا لتنظيم اع .7

 إلـى دعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، أمس، الجاليات الفلسطينية في أوروبـا              : القدس
على هـامش اجتمـاع وزراء      ) اإلثنين(تنظيم اعتصام أو حضور جماهيري فعلي في بروكسل بعد غد           

العتراف بالقدس الشرقية عاصـمة     ، الذي سيبحث اعتماد االقتراح السويدي با      األوروبيخارجية االتحاد   
نهيب بجالياتنا وقيادتها وقواعدها    : "أوروبا الجاليات الفلسطينية في     إلىوقالت في نداء     .للدولة الفلسطينية 

المناضلة أن تضع على جدول أعمالها مهمات عاجلة للتحرك وبناء رأي عام يسهم في دفع دول االتحاد                 
 نأمل أن يكون التحرك سريعاً، وإن أمكن لـيس بقوانـا الذاتيـة              . إلى تبني االقتراح السويدي    األوروبي

وإذا تمكنـت    .وحدها بل والتعاون مع األحزاب والقوى ومنظمات المجتمع المدني في بلـدان إقـامتهم             
جالياتنا من تنظيم اعتصام أو حضور جماهيري فعلي في بروكسل يوم اإلثنين القادم فسيكون ذلك عامال                

  ".ه واالهتمام به، حتى لو كان الوقت ضيقاًمساعداً، نرجو دراست
 5/12/2009األيام، فلسطين، 

  
  على المصالحةاإلسراع بالتوقيع  وعلى حماس ... المسؤولة عن معاناة غزة"إسرائيل": الفرا .8

بركات الفرا، مطالبته .  جدد سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها في جامعة الدول العربية د:القاهرة
  .ة اإلسراع في التوقيع على الورقة المصرية، إلنهاء أزمة االنقسام الداخليلحركة حماس بضرور

، على أن قطاع غزة يعاني )4/12الجمعة (وشدد الفرا، خالل تصريحات للصحفيين في القاهرة، اليوم
أن ما يزيد األمور صعوبة سياسة تكميم األفواه " :الويالت نتيجة حصار االحتالل وجرائمه، وقال

  ". على الحريات من قبل عناصر حماسواالعتداء
 لتحري الدقة والموضوعية عند نقل الحدث الفلسطيني، اإلعالموحث السفير الفلسطيني في مصر وسائل 

  .مشددا على ضرورة البعد عن أسلوب الصحافة الصفراء في تناول الموضوع الفلسطيني الداخلي
لمصرية عن وجود إعاقة له ولطاقم السفارة خالل ونفى السفير الفرا، مجددا حديث أحد مواقع االنترنت ا

  .تواجده في محافظة شمال سيناء الستقبال الحجاج
: وردا على سؤال حول المسؤول األول عما يجري من حصار ومعاناة في قطاع غزة، أجاب الفرا

اء وطن االحتالل هو المسؤول وهو المعضلة األساس، فلترحل إسرائيل عنا، ولتتركنا وشأننا، ونحن أبن
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، صحيح أننا على خالف مع حركة حماس، ولكن كما أكد الرئيس أبو مازن ...واحد وهمنا واحد
  ".باستمرار، يبقون جزءا من شعبنا، أما إسرائيل فهي معتدية ومحتلة

كلنا أمل بأن تأتي حماس وتوقع على الورقة المصرية كما هي دون تعديل لننتقل مباشرة إلى : وقال
رض، بما يؤدي إلى إقامة حكومة توافق وطني، أو لجنة تتبع الرئيس محمود عباس تطبيقها على اال

  ".لننهي من خاللها الحصار على غزة، وننطلق في إعادة إعمار ما دمره االحتالل
  5/12/2009وكالة معاً، 

 
  باعتقال عدد من كوادرها وقيادتهاتنفي اتهامات فتح الداخلية المقالة  .9

فتح وكتائب األقصى في بيانات صحافية جهاز األمن الداخلي التابع حركة مت اته: )أ، يو بي آي.ب.د(
وقالت الحركة إن . لوزارة داخلية الحكومة المقالة بغزة باعتقال عدد من كوادرهما وقيادتهما في القطاع

أجهزة أمن حماس اختطفت أول أمس القيادي في الحركة والناطق باسم الكتائب خالد الجعبري، كما 
وحملت فتح حماس المسؤولية الكاملة . لت في وقت سابق ستة آخرين في بلدة جباليا شمال القطاعاعتق

  .عن حياة الجعبري وعناصرها اآلخرين المعتقلين
نفت وزارة الداخلية المقالة على لسان المتحدث باسمها إيهاب الغصين االتهامات، وقال إن ، في المقابل

رة لبعض األشخاص للحصول على معلومات حول انفجار ما جرى هو بعض االستجوابات القصي
واعتبر الغصين أن هذه االتهامات تهدف للتغطية . غامض وقع في مخيم الشاطئ غربي غزة قبل يومين

  .على ما أسماه جرائم األجهزة األمنية في الضفة الغربية بحق كوادر وقيادات حماس
  5/12/2009الخليج، 

  
  نابلسل اًجبريل البكري محافظتعيين  .10

 الرئاسة لتولي أمام العميد جبريل البكري، اقسم اليمين أن" معا"كدت مصادر رسمية لوكالة أ :بيت لحم
  .منصب محافظ نابلس، وذلك مسا اليوم الجمعة
 له وذلك  في وقت سابق انه تم تعيين جبريل البكري خلفاًأكدوكان جمال محيسن محافظ نابلس السابق قد 

ييرات التي تشهدها السلطة مع بداية العام الجديد وعقب انتخاب اللجنة المركزية  جملة من التغإطارفي 
  .لحركة فتح

، تولى رئاسة مجلس اتحاد طلبة جامعة الخليل، وأمضى 1961 البكري من مواليد الخليل أنجدير بالذكر 
ائي في الخليل  الوقاألمن على فترات متفاوتة، عمل كمدير الجهاز اإلسرائيليةسبع سنوات في السجون 

 الوقائي، وتقاعد من منصبه في األمن الوقائي قبل األمن سنوات، ثم انتقل للعمل في قيادة جهاز 6لمدة 
  .نحو عام

  4/12/2009وكالة معاً، 
  

  حماس يبدأ جولة برلمانية إسالمية وعربية وفد من نواب .11
) 5/12( السبت  حماس غداً يبدأ وفد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة:مكة المكرمة

  .جولة برلمانية إلى كل من ماليزيا وأندونيسيا والجزائر وليبيا
ويرأس الوفد البرلماني الفلسطيني رئيس كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير 

مهندس العدل في حكومة الوحدة الوطنية المقالة محمد فرج الغول، ويضم كال من نائب رئيس الكتلة ال
  .إسماعيل األشقر وأمين سر الكتلة مشير المصري، وأمين الصندوق الدكتور سالم سالمة
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وسيلتقي الوفد برؤساء برلمانات كل من ماليزيا وأندونيسيا والجزائر وليبيا، ومع الكتل البرلمانية الممثلة 
وضع الفلسطيني في هذه البرلمانات لشرح األوضاع في قطاع غزة والموقف من جهود المصالحة وال

  .بشكل عام
  4/12/2009 قدس برس،

  
  جولة55م بـ وق وي يتفوق على أوباما في جوالته الخارجية خالل عام واحدعباس .12

تفوق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الرئيس األميركي باراك :  محمد عبده حسنين- القاهرة
ففي حين بلغ عدد جوالت .  منذ بداية هذا العامأوباما، في عدد الجوالت والزيارات الخارجية التي قام بها

، تجاوزت زيارات أبو مازن الـ 2009 كانون الثاني / يناير20 جولة، منذ توليه اإلدارة في 23أوباما 
 . جولة خارجية منذ بداية العام الحالي فقط، وفقا لوسائل إعالمية فلسطينية وعربية55

في .  وألمانيا والمكسيك بزيارة الرئيس أوباما مرتين دولة، وحظيت فرنسا20وشملت جوالت أوباما 
 .حين حظيت ثالث دول عربية فقط بزيارة الرئيس أوباما وهي على الترتيب العراق والسعودية ومصر

 دولة عربية وأجنبية، منذ بداية العام، وحصلت مصر 27في المقابل زار عباس في جوالته الخارجية 
مازن، إذ بلغ عدد المرات التي يزور فيها أبو مازن العاصمة على نصيب األسد من زيارات أبو 

يليها في المرتبة الثانية األردن، .  مرة11المصرية أو شرم الشيخ للقاء الرئيس المصري حسني مبارك، 
وزار أبو . من زياراته الخارجية% 35 وشكال معا حوالي ، زيارات8حيث وصلت عدد زيارته إلى 

ة الرئيسية األخرى مرة على األقل منها السعودية التي زارها مرتين وأبوظبي مازن معظم الدول العربي
ومن الدول العربية األخرى التي زارها ليبيا ودولة اإلمارات وسورية والسودان واليمن . وقطر والمغرب

 .وإقليم كردستان العراق
اها أبو مازن ثالث مرات، أما على مستوى الدول األجنبية، فقد احتلت الواليات المتحدة المقدمة وزر

وإضافة إلى هذه الدول زار أبو مازن . تليها في المرتبة الثانية تركيا التي زارها مرتين وإسبانيا وباريس
بريطانيا وبلجيكا وكندا وصربيا وكوبا والفاتيكان وإيطاليا والسنغال والبرازيل وفنزويال واألرجنتين 

 .وتشيلي
ارات أبو مازن الخارجية، إلى أن الرئيس الفلسطيني لديه قضية معقدة وأرجع مراقبون العدد الكبير لزي

جدا مفاتيح حلها في الخارج أكثر منها في الداخل، وتتطلب على الدوام مشاورات إقليمية ودولية متعددة 
 بعد، ويتجنب "إسرائيل"ـيضاف إلى ذلك أن معظم الدول العربية ال تعترف ب. وجوالت مكوكية
  . لالحتكاك باإلسرائيليين الذين بيدهم قرار السماح لهم بالدخول من عدمهرام اهللا تجنباًزعماؤها زيارة 

 5/12/2009الشرق األوسط، 
  

   في لبنانأمن الحركةاحتجاجات في صفوف قوات : األوضاع لبيروت لتهدئة فتحوفد من  .13
من قوات االمن   ضباط وكوادر   أن   ، رام اهللا   عن   وليد عوض  عن،  5/12/2009القدس العربي،   ذكرت  

 بتنظيم احتجاج واعتصام في احد المكاتب االدارية للحركة في مخـيم            واالوطني في حركة فتح بلبنان قام     
اكـد  والرشيدية لالجئين، احتجاجا على اداء مسير قوات االمن الوطني في لبنان العميد اديب الحـصان،     

ـ         بأن وفدا من اللجنة المركزية     '  العربي القدس'عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني الجمعة ل
للحركة سيتوجه في القريب العاجل للبنان للعمل على حل العديد من المـشاكل التـي تواجـه الحركـة                   

  .وعناصرها هناك
واوضح المدني بأن مركزية فتح تعطي مساحة واسعة من اجتماعاتها لبحث االوضاع الفلـسطينية فـي                

  .'الساحة اللبنانية من اكثر الساحات تعقيدا'الساحة اللبنانية، مشددا على ان 
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ما جـرى   'واشار المدني الى ان احتجاجات قوات االمن الوطني في لبنان تتعلق بالشؤون االدارية وقال               
  .، مشيرا الى انها ستحل من خالل مؤسسات الحركة على حد قوله'يتعلق بقضايا ادارية

ت التقاعد لقوات االمن الوطني الفلسطيني الموجود في        واوضح المدني بأن اللجنة المركزية بحثت اجراءا      
اكثر من ساحة خارج الوطن، منوها الى ان احتجاجات كوادر من قوات االمن الوطني في لبنـان لهـا                   

  .عالقة بقضية اجراءات التقاعد
 واكد المدني بأن هناك تحركا من قبل قيادة حركة فتح باتجاه الساحة اللبنانيـة ومـا تواجهـه الحركـة                   

وعناصرها هناك من مصاعب، مشيرا الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سـيبدأ ذلـك التحـرك                 
  .بزيارة للبنان االثنين القادم ومن ثم سيتوجه وفد من اللجنة المركزية للحركة لهناك

وبشأن اختيار امين سر لحركة فتح في لبنان خلفا لسلطان ابو العنين الذي انتخب عـضوا فـي اللجنـة                    
كزية لحركة فتح اكد المدني بان الموضوع قيد البحث والنقاش داخل اللجنـة المركزيـة، رافـضا                 المر

  .االفصاح عن التفاصل بحجة ان تلك االمور ال يجب ان تناقش عبر وسائل االعالم
وعلى ضوء اتخاذ اللجنة المركزية لحركة فتح قرارا بالتحرك لتهدئة االوضاع الفلسطينية فـي الـساحة                

ة ناشد كوادر وضباط في االمن الوطني الفلسطيني في لبنان الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس                اللبناني
  .وقيادة الحركة التدخل السريع لمعالجة الوضع قبل تفاقمه

واكد العسكريون انهم يعانون من اوضاع سيئة بسبب الـنقص فـي احتياجـاتهم االداريـة والمطلبيـة                  
  .واالجتماعية

م مسؤولون عن عائالتهم التي تحتاج الى مقومات الحياة التي يحـرمهم منهـا              وشدد العسكريون على انه   
علـى حـد    ' بسبب مواقفه المزاجية  'مسير قوات االمن الوطني الفلسطيني في لبنان العميد اديب الحصان           

  .قولهم
كل واوضح المدني بان زيارة عباس للبنان ومن بعده وفد مركزية فتح ستعمل على انهاء العديد من المشا                

  .االدارية التي تواجه الحركة وقواتها االمنية هناك
واعلن المعتصمون انهم أجلوا بعض الخطوات االحتجاجية على ممارسات مسير اعمال قـوات االمـن               

  .الوطني بسبب زيارة الرئيس محمود عباس
 الـصراع علـى قيـادة       ، أن عمان  من شاكر الجوهري  عن،  4/12/2009 المستقبل العربي،    وأضافت

تصاعد بشكل بالغ الخطورة، مع إقدام عدد من أتباع اللواء سلطان أبو العينين              احة الفتحاوية في لبنان   الس
الجمعة على احتالل مقر مالية الحركة في مخيم الرشيدية، مطالبين عبر بيان اصدروه بطرد اللواء أديب                

  .الحصان، مسير قوات األمن الوطني الفلسطيني في لبنان
قـوات األمـن    "توقيع قادة القوات واألركان وقادة الكتائب والوحدات العـسكرية فـي            البيان الذي حمل    

 لبنان، قال أنه جرى اعتصام في أحد المكاتب اإلدارية للحركـة فـي مخـيم    -" فتح"في حركة  " الوطني
  . في لبنان العميد أديب الحصان" قوات األمن الوطني"الرشيدية احتجاجا على أداء مسير 

التدخل السريع لمعالجة الوضع قبـل تفاقمـه؛        " فتح"بيان محمود عباس واللجنة المركزية وقيادة       وناشد ال 
حيث يشعر العسكريون بالمعاناة بسبب النقص في احتياجاتهم المالية واإلدارية واالجتماعية، خاصة أنهم             

ان بسبب مواقفـه    مسؤولون عن عائالتهم التي تحتاج إلى مقومات الحياة التي يحرمهم منها أديب الحص            
  . المزاجية

وقال البيان أن هناك ثالثة أشهر لم يتم صرف موازناتها التشغيلية، ولم تسدد الديون السابقة المتراكمـة                 
  . على القوات العسكرية، عدا عن المعاناة في الطبابة والصحة وصرف األدوية

ة، وحمل هؤالء العميد مسؤولية التراجع،      كما أكد البيان على أن هناك تراجعا فتحاويا في الساحة اللبناني          
  . معتبرين أن األخطر من ذلك هو حالة االرتباك والفوضى التي تسود قوات األمن الوطني في لبنان
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وأعلن المعتصمون أنهم أجلوا بعض الخطوات االحتجاجية بسبب زيارة عباس المرتقبة للبنـان اإلثنـين               
  . المقبل

عدة أشهر بموجب قرار من محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية،          الحصان كان عين في منصبه قبل       
، حيث تم بموجب هـذه      "فتح"وقد تم ارساله إلى لبنان من األردن، ليحل محل أبو العينين في قيادة قوات               

  .أضعافهالخطوة قصر مسؤوليات أبو العينين على التنظيم السياسي، بهدف 
  

  المصالحةإذا فشلت  تحرير غزة من قبضة حماسكل الخيارات مفتوحة أمام السلطة ل :فتح .14
عبر عضو المجلس الثورى لحركة فتح زياد أبو عين عن رفض السلطة الفلـسطينية لعـزل أو   : رام اهللا 

من ميزانيتها لصالح   % 60تجزئة قطاع غزة خارج الجغرافيا السياسية للسلطة الفلسطينية التى تخصص           
سلطة لن تسلم بالوضع الحالى، وإقامة إمارة إسالمية فيها بعيدا          الشعب الفلسطينى هناك، مشددا على أن ال      

عن نفوذها، مشيرا إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمام السلطة لتحرير غزة من قبضة حماس، إذا فـشلت                  
  .الجهود السلمية لذلك

ـ "وقال فى تصريحات لموقع حركة فتح        صر لقد حاولنا أن ننهى هذا الملف بالحوار لكن حماس مازالت ت
على فرض االنقسام، وهذا ال يمكن أن يستمر وستكون لنا خيارات فى هذا المجال، وكل الـسيناريوهات                 

  ".مشروعة لتحرير شعبنا فى غزة، بما فى ذلك السيناريو األمنى
  4/12/2009وكالة سما، 

 
 اللقاء مع سعيد جليلي كان سياسيا ال نوويا: أبو مرزوق .15

ب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه التقى أمس مع سعيد قال الدكتور موسى أبو مرزوق، نائ
الشرق "وأضاف أبو مرزوق في تصريحات لـ . جليلي مسؤول الملف النووي اإليراني، في دمشق

كان اللقاء عاديا في إطار اللقاءات التي يعقدها مسؤولو الحركة مع الوفود اإليرانية التي تزور " "األوسط
فض أبو مرزوق الحديث عما إذا كان اللقاء قد تم بناء على طلب من المسؤول ور". العاصمة السورية

وعندما سئل عما نوقش في هذا ". االجتماع تم.. بغض النظر"اإليراني أو من حماس، مكتفيا بالقول 
 ".ناقشنا قضايا سياسية فلسطينية.. كان اللقاء سياسيا وليس نوويا"االجتماع قال ضاحكا 

  4/12/2009الشرق األوسط، 
  

  وفُرض العتبارات سياسية.. اإلبقاء على الحصار صورة من صور العدوان: أبو زهري .16
أن قيادة الحكومة " هآرتس" صحيفة هأكدتالقرار الذي " حماس"وصفت حركة  :، وكاالت"الخليج "-غزة 

نه صورة  بأ،قررتا أن تنفيذ صفقة التبادل لن يؤدي إلى أي تغيير على الحصار" إسرائيل"والجيش في 
عن المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، أمس، أن هذا القرار " أ.ب.د"ونقلت . من صور العدوان

يؤكد أن الحصار " اإلسرائيلي"الموقف "وأضاف أن . يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته
هذا الحصار فرض إنما "وتابع . جلعاد شاليت" اإلسرائيلي"سياسي ولم يكن مرتبطا بقضية أسر الجندي 

لن تستسلم الستمرار الحصار " حماس"وأكد أن ". العتبارات سياسية مرتبطة بفوز حماس في االنتخابات
  .وستبقى تبحث عن كل البدائل لكسره

  5/12/2009الخليج، 
  

  إلى ترسيم حدود الدولة عنوان لفشل السلطة سياسيا" منظمة التحرير"سعي : البردويل .17
لس التشريعي عن حركة حماس الدكتور صالح البردويل في تصريحات خاصة أوضح عضو المج: غزة
 67عندما دخلت وثيقة الوفاق الوطني وقبلت بمبدأ الدولة الفلسطينية على حدود " حماس"أن " برس"لـ 
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نحن ال نؤمن : "بما في ذلك القدس الشرقية كان ذلك على مبدأ االحتفاظ بعدم االعتراف بإسرائيل، وقال
ولتين، نحن نؤمن بالدولة الفلسطينية وال نؤمن بالدولة األخرى التي أقيمت على أرض فلسطينية بحل الد

وال نعترف بها، ولذلك فترسيم الحدود عملية من دون معنى وليس لها أي رصيد وال حقيقة على 
  ".األرض

، "قوق الفلسطينيةالتفريط في الح"ودعا البردويل قادة السلطة إلى وقف مسار المفاوضات وما أسماه بـ 
واضح أن الدكتور صائب عريقات وفريقه المفاوض يريدون أن يلبسوا ثوب الوطنية بعد أن : "وقال

ضيعوه في مفاوضات عقيمة على مدى سنوات طويلة، كل ما هو مطلوب منهم أن يتوقفوا عن هذا 
 ذريعا، وليس لهم النهج، نحن نعتقد أن السيد صائب عريقات وفريقه من المفاوضين قد فشلوا فشال

بضاعة إال هذه الشعارات العامة التي يروجونها دون أن يكون لها أي سند على األرض، فالمجتمع 
الدولي غير جاد في التعاطي مع هذا الخيار واإلدارة األمريكية متواطئة مع إسرائيل وال تستطيع مجرد 

  .، على حد تعبيره"الضغط لوقف االستيطان
 4/12/2009قدس برس، 

  
  48 من الـ أسيرا 20 بإطالقحماس تنازلت عن شرطها القاضي : "القدس العربي" .18

 فـي  األسـرى  أوضاعمن مصادر مطلعة جدا على ' القدس العربي'علمت  :الناصرة ـ زهير اندراوس 
ـ   األسرىالداخل الفلسطيني ان هناك حالة من االستياء في صفوف            الذين يقبعون فـي     48 من مناطق ال

 إلى حصلوا على معلومات شبه مؤكدة مفادها ان حركة حماس تميل            أن، بعد   إلسرائيليةاغياهب السجون   
 من الداخل الفلسطيني مـن الـصفقة المزمـع          األسرى بإخراج القاضي   اإلسرائيليالموافقة على الشرط    

  .ابرامها بين الطرفين في المستقبل القريب جدا
 ان قضية االسرى    إلىمها لحساسية الموضوع،    ولفتت المصادر عينها، والتي طلبت عدم الكشف عن اس        

من عرب الداخل مهمة للغاية، خصوصا وان السلطة الوطنية الفلسطينية تركتهم كااليتـام علـى موائـد          
اللئام، ووافقت على الموقف االسرائيلي القائل ان الحديث يدور عن مواطنين قاموا بخيانة دولتهم وقدموا               

  .ربمساعدات للعدو في اثناء الح
ـ          ان حركة حماس اتخذت    ' القدس العربي 'وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، محمد نصر، ل

قرارا مبدئيا بعدم االدالء بمعلومات عن المفاوضات الجارية بينها وبين اسرائيل حول الصفقة، واكتفـى               
هي التي تتحمل المـسؤولية،     بالقول انّه في حال فشل اخراج الصفقة الى حيز التنفيذ، فان دولة االحتالل              

  .على حد قوله
وقالت المصادر ذاتها ايضا انّه وفق المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها من داخـل الـسجون ومـن                  
خارجها، وايضا من خارج البالد، فان حركة حماس كانت قد ادرجت ضمن القائمة التي سلّمتها للحكومة                

ين اسيرا من عرب الداخل، والذين استوفوا الشروط التـي          االسرائيلية، بواسطة المصريين، اسماء عشر    
  .وضعتها الحركة بنفسها، خصوصا في كل ما يتعلق باصحاب المحكوميات العالية

ولفتت المصادر في سياق حديثها الى تصريحات وزير الخارجية المصري، احمد ابو الغيط، الذي صرح               
قة التبادل هو رفض الحكومة االسرائيلية االفراج عـن         مؤخرا بان احد العوائق التي تمنع اتمام ابرام صف        

ـ    ، كما اشارت المصادر الى ان المصادر االسرائيلية اكـدت علـى ان حكومـة          48اسرى من مناطق ال
بنيامين نتنياهو، لن تجرؤ على كسر ما يسمى بالطابو االسرائيلي القاضي برفض االفراج عـن اسـرى                 

  .سرائيلممن تسميهم الدولة العبرية بعرب ا
ـ           من الصفقة بين اسرائيل وحماس فانّه بذلك        48وزادت المصادر ذاتها قائلة انّه في حال اخراج اسرى ال

ستكون اول مرة يتم فيها توقيع اتفاقية تبادل اسرى بين الدولة العبرية وبين التنظيمات الفلـسطينية، دون                 
  .ان تشمل اسرى من الداخل الفلسطيني
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ت مصادر فلسطينية رفيعة ان الحكومة االسرائيلية ما زالـت مـصممة علـى              على صلة بما سلف، افاد    
. رفض االفراج عن مروان البرغوثي وعن االمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، احمد سـعدات              

ورشحت انباء عن ان الحكومة االسرائيلية وافقت على اطالق البرغوثي، شريطة ان تقوم بتهجيره الـى                
د، ولكن عقيلته، المحامية فدوى البرغوثي، اوضحت بشكل غير قابـل للتأويـل ان مـروان                خارج البال 

 .يرفض الشرط االسرائيلي، وانّه سيوافق على الخروج من السجن والعودة الى مدينة رام اهللا فقط
  5/12/2009القدس العربي، 

  
  بيرونهجها المقاوم ك" حماس"التعاطف العربي واإلسالمي مع : المصري مشير .19

التعاطف الشعبي والرسمي "بما أسماه بـ" حماس"أشاد قيادي في حركة المقاومة اإلسالمية : مكة المكرمة
، وأكد أن هذا التعاطف "حماس"مع نهج المقاومة والتمسك بالثوابت الذي اختارته " العربي واإلسالمي

  .لمسجد األقصىبصوابية موقفها من أجل تحرير األرض والدفاع عن ا"حماس"يزيد من قناعة 
قدس "وأوضح عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس مشير المصري في تصريحات خاصة لـ 

، أن الحجاج الفلسطينيين أنهوا آداء فريضة الحج في ظروف طيبة، وأن القضية الفلسطينية ال "برس
تأكدنا بالملموس أن نحن أدينا فريضة الحج و: "تزال تحافظ على ذات الوهج لدى كافة المسلمين، وقال

في الداخل كما في الخارج لها شعبية كبيرة، وأن األمة اإلسالمية جميعا تحمل لها كل االحترام " حماس"
من " حماس"ويشير إلى أن الدم الذي قدمته " حماس"والتقدير والتضامن، وهو موقف يؤكد صوابية موقف 

  "...قادتها وأبنائها يؤسس لمرحلة جديدة لنهضة األمة
ال أثر له بين الحجاج " فتح"و" حماس"لى صعيد آخر أكد المصري أن الخالف السياسي بين حركتي ع

  .الفلسطينيين
 4/12/2009قدس برس، 

  
  "جريمة حرب وتطهير عرقي"إجراءات االحتالل في القدس : الشعبية .20

ي مدينة القدس ف" الجارية على قدم وساق"اعتبرت الجبهة الشعبية إجراءات االحتالل : الضفة الغربية
والتي باتت تطال مجمل الوجود العربي واإلسالمي في المدينة المقدسة جريمة حرب وتطهيرا عرقيا "

وانتهاكا فظيعا منهجيا ومستمرا للقانون الدولي واإلنساني والتفاقيات جنيف الرابعة وألبسط القوانين 
 ".والمعايير اإلنسانية والقانونية والسياسية واألخالقية

هذا السلوك المعلن والمستمر ليل نهار يمثل إرهاب دولة ما كان ليصل " الجبهة في بيان لها بأن ورأت
" لهذا الحد من الغطرسة والغرور واالستهتار لوال حالة االنقسام والهوان الرسمي العربي والتواطؤ الدولي

 .على حد تعبيرها
بالتحرك العاجل لدعوة كافة " القمة اإلسالمي وطالبت القيادة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومؤتمر

الجهات المعنية والمؤسسات الدولية ذات الصلة وفي المقدمة مجلس األمن الدولي لردع االحتالل واتخاذ 
اإلجراءات العقابية الرادعة بحقه على أساس البند السابع وامتحان حقيقة المواقف األمريكية واألوروبية 

 ".الق التصريحات الكالمية دون أن تحرك ساكنا إليقاف هذه الجرائمالتي طالما دأبت على إط
 5/12/2009السبيل، األردن، 

  
  "جالية اغترابية"نرفض تحويل الالجئين  :مستبقاً زيارة عباس" التحالف الفلسطيني" .21

أى ور". تحويل الالجئين الفلسطينيين جالية في الدول المضيفة      "مشروع  " تحالف القوى الفلسطينية  "رفض  
مـشروع  "في بيان لمناسبة زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى بيروت االثنين المقبـل ان              

تحويل الالجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة جالية امر خطير، الهدف منه انهـاء قـضية الالجئـين                 
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ير واعفـاء العـدو     كقضية سياسية عادلة وشطب حق العودة وفتح الطريق امام مشاريع التوطين والتهج           
  ".1948الصهيوني من مسؤوليته عن نكبة الشعب الفلسطيني عام 

ليس حال عـادال    "وشدد على ان منح الالجئين الفلسطينيين جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية             
لقضية الالجئين، فهذه الوثائق ال تسمح لحاملها بالعودة الى فلسطين بل تشجعه على الهجرة او الحصول                

  ".على جنسية جديدة تساعده على االندماج في المجتمعات المضيفة وتوطينه خارج فلسطين
كحق فردي وجماعي للشعب الفلسطيني ال يسقط بالتقادم وال يملك اي زعيم            "واذ اكد التمسك بحق العودة      

عـادل  الحـل ال  "، ركز على ان     "او رئيس او منظمة او دولة او هيئة حق التنازل عن هذا الحق المقدس             
  ".1948لقضية الالجئين يكون بعودتهم الى بيوتهم وديارهم التي اخرجوا منها منذ 

جاليـة  "وطالب الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني برفض مشروع تحويل الالجئين الفلـسطينيين             
  ".يصب في مشروع التوطين االميركي ويشطب حق العودة"الن ذلك " اغترابية

جاد لبناء اسس العالقات االخوية بين الـشعبين الـشقيقين ووضـع            " فلسطيني   –ني  ودعا الى حوار لبنا   
  ".استراتيجية مشتركة لمواجهة مشاريع التوطين والتهجير ودعم حق العودة

  5/12/2009النهار، 
  

 وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بواجباته" تعريب األونروا" ترفض حماس .22
ودعت المجتمع الدولي لتحمل " تعريب األونروا"تجاه لـرفضت حركة حماس ما وصفته باال: غزة

جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس دائرة شؤون الالجئين في  .مسئولياته تجاه الجئي الشعب الفلسطيني
الحركة حسام األحمد، تعقيبا على الوضع المالي السيئ الذي تشهده األونروا، وإعالنها عن عجز مالي 

وقال أحمد بأن هذا يعد مؤشرا خطيرا وإنذار من  .ا لم تشهده منذ إنشائهاحاد غير مسبوق في ميزانيته
 .األونروا بأنها لن تستطيع أن تقدم أي خدمات لالجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها

وأوضح أحمد في معرض رده على هذا الموضوع، بأنه منذ اتفاقية أوسلو فإن المجتمع الدولي والدول 
ونروا تدفع في اتجاه العمل على إلغاء األونروا، على اعتبار أن وجودها يهدد عملية المانحة لبرامج األ
وطالب أحمد المجتمع الدولي بأن بتحمل مسؤولياته تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين،  .التسوية المزعومة

 .ذلك أن تخلي المجتمع الدولي عن هذه القضية يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق اإلنسان
 5/12/2009، األردن، السبيل

  
  لن يؤدي لرفع الحصار عن غزة" شاليط"إنجاز صفقة : "إسرائيل" .23

اإلسرائيلية أمس الجمعة، إن القيادة السياسية " هآرتس"  قالت صحيفة :الناصرة - برهوم جرايسي
واألمنية اإلسرائيلية اتخذت في األيام األخيرة قرارا يقضي برفض رفع الحصار االحتاللي المفروض 

  .على قطاع غزة، بعد تنفيذ صفقة تبادل األسرى، في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأنها
، فإن سلطات االحتالل قررت عدم رفع الحصار على قطاع غزة، بكافة أشكاله، بما "هآرتس" وحسب 

في ذلك انتظام فتح المعابر وإدخال كافة البضائع واالحتياجات، وسيتواصل منع عبور األشخاص 
  .ع بين غزة والضفة إال في الحاالت اإلنسانية والبضائع الحيويةوالبضائ

  5/12/2009الغد، األردن، 
  

  ليبرمان يتزعم حمالت التقارب مع روسيا .24
 زيـارة وزيـر الخارجيـة       ، انتهت رائد جبر نقالً عن مراسلها،    موسكو   من 5/12/2009 الحياة، ذكرت

 –ائج بعدما فشلت اللجنـة الحكوميـة الروسـية          اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان لموسكو من دون تحقيق نت       
وتأتي الزيارة في   . اإلسرائيلية المشتركة في تقريب المواقف في الملفات الخالفية وتسوية المشاكل العالقة          
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وقت كشفت مصادر سياسية إسرائيلية ان موسكو أجهضت اقتراحاً أميركياً يقـضي بـاعتراف اللجنـة                
  . وضم الكتل االستيطانية الكبرى الى حدودها"  يهوديةدولة "بإسرائيلالرباعية الدولية 

 فـي موسـكو أمـس    اإلسرائيلية - اللجنة الروسية    اجتماعاتفي غضون ذلك، أجرى ليبرمان في ختام        
جلسة محادثات مع رئيس الوزراء الروسي فالديمير بوتين أكد خاللها توجهاً إسرائيلياً لتوطيد العالقـات               

ودعـا  ". قاعدة بشرية قوية تحتم علينا مواصلة تعزيز التعاون       " مشيراً إلى    مع الروس في كل المجاالت،    
  .بوتين لزيارة إسرائيل العام المقبل

ليبرمـان،  ، أن    سامي عمـارة    نقالً عن مراسلها،   موسكومن   5/12/2009، الشرق األوسط،    وأضافت
لية المشتركة التـي اسـتأنفت       مباحثات اللجنة الوزارية االقتصادية الروسية اإلسرائي       في ترأس وفد بالده  

وتـرأس الجانـب    . أعمالها أمس في موسكو ألول مرة بعد انقطاع دام لما يقرب من السنوات الـثالث              
وقالت المصادر الحكومية الروسـية،     . الروسي في هذه المباحثات فيكتور زوبكوف نائب رئيس الحكومة        

 ملموسا تمثل في بلوغ حجم التبادل التجاري        إن العالقات التجارية واالقتصادية بين البلدين شهدت تطورا       
وأشـارت صـحيفة    .  ليصل إلى أعلى مستوياته في تاريخ عالقات البلدين        2008 مليار دوالر في     2.8

جاء نتيجة الجهود التـي بـذلها الجانـب         "الروسية إلى أن استئناف عمل اللجنة المشتركة        " كوميرسانت"
ويت روسيا إلى جانب تقرير غولدستون في مجلس حقوق         الروسي لتخفيف حدة التوتر الذي نجم عن تص       

  "اإلنسان
  

   وروسيا تسعيان إلنشاء منطقة تجارة حرة بينهما"إسرائيل" .25
دعت اللجنة الحكومية الروسية االسرائيلية التي عقدت اجتماعها السابع يوم الخميس في موسكو، رجـال               

  . المجاالتاألعمال الروس واالسرائيليين الى تنشيط تعاونهم في كافة
وجاء في بروتوكول صدر في اعقاب االجتماع أن الطرفين يسعيان إلقامة منطقة تجارة حـرة بينهمـا،                 

  .وسيبحثان تفاصيل هذا المشروع في العام المقبل
وأشار البروتوكول الى أن الشركات الروسية واالسرائيلية تبدي اهتماما كبيرا بالتعاون في مجال الطـب               

  .والكيمياء وتسويق الطائرات الروسيةوالهندسة الوراثية 
كما وصل االجتماع الى اتفاق حول إنشاء لجان عمل خاصة بالتعاون في مجاالت التكنولوجيات العاليـة                
والزراعة والطاقة والسياحة وإشراك الشركات الخاصة في النهوض بالتعاول الثنـائي فـي االتجاهـات               

  .المذكورة
ووزارة البنيـة التحتيـة الوطنيـة       " غـازبروم "قة الروسية وشركة    وجاء في البروتوكول أن وزارة الطا     

االسرائيلية ستواصل دراسة آفاق توريد الغاز الروسي الى اسرائيل الى جانب المشاريع األخرى بما فيها               
  .دخول الشركات االسرائيلية الى سوق الطاقة الروسية

  3/12/2009روسيا اليوم، 
  

  فلسطينيينفتوى يهودية تبيح سرقة محاصيل ال .26
نقلت صحيفة معاريف اإلسرائيلية، أمس فتوى لمدير المعهد العسكري الـديني           : يوسف الشايب -رام اهللا   

الحاخام شلومو ريسكين، أجاز فيها نهب محاصيل الزيتون من الفلسطينيين، إضافة إلى إجازتـه تـسميم                
  .آبار مياههم

تيار الديني الـصهيوني الـسيطرة علـى        وقالت الصحيفة إن الفتوى تأتي ضمن سلسلة من محاوالت ال         
  .الجيش، مبينة أن المتطرفين الدينيين ازدادت قوة تغلغلهم في الوحدات العسكرية بالجيش
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من الضباط فـي    % 60وعرضت الصحيفة تقريرا لقسم القوى البشرية في جيش االحتالل أظهر وجود            
سبة أتباع هذا التيـار فـى ألويـة المـشاة           الوحدات القتالية من أتباع التيار الديني الصهيوني، وترتفع ن        

  %.75، في حين تصل نسبتهم في الوحدات الخاصة إلى حوالي %70المختارة إلى 
  5/12/2009الغد، األردن، 

  
  المستوطنون يصعدون احتجاجاتهم على قرار وقف البناء جزئياً في الضفة .27

ومين من أوساط يمينية متشددة، يواصل قادة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مدع: الناصرة
احتجاجاتهم على قرار الحكومة األمنية المصغرة األسبوع الماضي تعليق بناء المساكن الجديدة في 

  . المستوطنات لعشرة شهور
وأفادت وسائل إعالم عبرية بأن المستوطنين يخططون لنشاطات احتجاجية واسعة في أنحاء إسرائيل 

وذكرت صحيفة . عداد األجهزة األمنية المختلفة لتطويق التصعيدومستوطنات الضفة استوجبت است
بحسب توصيفهم، " يوم الغضب"أن المستوطنين سيصعدون احتجاجاتهم االثنين المقبل ليكون " هآرتس"

  . كما يتم التخطيط لتظاهرة كبرى في القدس المحتلة األربعاء المقبل
لها قرار تعليق البناء باعتبارها جزءاً من القدس التي لم يشم" معاليه أدوميم"وأعلن رئيس مستوطنة 

المحتلة التي استثناها قرار الحكومة، بيني كشريئيل أنه يعتزم ابتداء من األسبوع المقبل إغالق الطرق 
المؤدية من المستوطنة إلى القدس بهدف تشويش عمل مفتشي البناء الذين بعثت بهم وزارة الدفاع إلى 

: وأضاف. ة تنفيذ أوامر تعليق البناء والحيلولة دون وصولهم إلى المستوطناتمستوطنات الضفة لمراقب
  ".سنواصل البناء على رغم أنوفهم"

وذكرت أوساط صحافية أن مستوطنين هددوا باستغالل استراحة مفتشي البناء من العمل اليوم السبت 
  .تتوقف األسبوع المقبل أيضاًلبناء أسس لمنازل جديدة، كما هددوا بأن معركتهم ضد مفتشي البناء لن 

  5/12/2009الحياة، 
  

  األولىمجندات قناصات في جيش االحتالل اإلسرائيلي للمرة  .28
 مجندة في الجيش اإلسرائيلي دورة تدريب على الرماية والقنص واصبحن أول قناصات في 13أنهت 

 .  قناص16 اصل  قناصة من13: جيش االحتالل، وشكلن في نهاية الدورة االكثرية بين الخريجين
وبحسب ما نقلته المصادر االسرائيلية عن الناطقة باسم الجيش، كافة المجندات القناصات يخدمن في 

مهربين اثنين كانا " قنص"على الحدود مع مصر، واثنتان منهن تمكنتا مؤخرا من " كاراكال" كتيبة 
 .ولهاعلى حد ق"..يحاوالن تهريب نصف طن من المخدرات من مصر إلى إسرائيل

 وقيادة الجيش تعتزم 101سرية قناصة التحقت مؤخرا بجنود الفرقة " واشار المصدر ايضا الى ان 
 ".إلحاق سرية من القناصة، سواء ذكور أو إناث، بكل كتيبة من كتائب المشاة 

 4/12/2009، 48عرب
  

  مخطط إلقامة كنيس يهودي في مصلى المتحف بالمسجد األقصى رائد صالح يكشف عن  .29
 في 1948رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام   الشيخ رائد صالحأكد :قدسال

 قضيتهم على باطل وانتصار القدس أهلعلى صمود  في القدس  حي الشيخ جراح فيخطبة الجمعة 
 زوال، وكشف عن مخطط إسرائيلي لتحويل مصلى المتحف إلىالمستوطنين اإلسرائيليين الذي هو 

 . كنيسإلىسالمي في المسجد األقصى اإل
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، وهو جزء من المسجد، وحذر من اتخاذ األقصى داخل المسجد اإلسالمي مصلى متحف الفن أن وأوضح
 يخطط إنما فقط ، األقصىال يخطط االحتالل لتقسيم : خطوات خطيرة ومصيرية ضد المسجد، وقال

 . كنس يهودية إلىلتحويل بعض المباني والمصليات 
 هناك حملة مسعورة واسعة ضد أنقال حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح بدوره 

الوجود الفلسطيني في القدس وخاصة في منطقة الشيخ جراح لذلك جاءت صالة الجمعة مقدمة لسلسلة 
 .فعاليات

لمبارك داعياً  ااألقصىوحذر المستوطنين والحكومة اإلسرائيلية التي توفر الحماية لهم من المس بالمسجد 
 خاصة في المرحلة المقبلة حيث اتضحت النوايا األقصى التحرك ومداومة الرباط في إلىالمسلمين 

 .اليمينية اإلسرائيلية 
4/12/2009القدس، فلسطين،   

   
  جديدة في ساحة البراقألبنيةبلدية القدس تصادق على مخطط  .30

 مخطط إيداع على األسبوع في القدس هذا ئيليةاإلسرا صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء :القدس
 زيادة مساحة البناء القائم في الساحة بحوالي إلى في ساحة البراق، وسيؤدي هذا "بيت شتراوس" إلقامة
 . متراً مربعا٩٤٤ً

 مركز شرطة ومركز تربوي إقامة على اإلسرائيلية "يروشاليم"وينص المخطط كما ذكرت اسبوعية 
 ١٤٠، ومبنى خدمات عامة ويمتد مركز الشرطة على مساحة ) حائط البراقارث(ومكاتب لصندوق 

 .متراً مربعاً
وقدمت اربعة اعتراضات على المخطط، منها اعتراض قدمه سكان يقطنون في منطقة مجاورة 
واعتراض قدمته شركة حماية الطبيعة، اكدت فيه ان السماح بالبناء في المنطقة المفتوحة في ساحة 

ووفقاً العتراضهم فان هذا االمر يمس بمبدأ الحفاظ على .  الساحة ويمس بالحائط وبالمنطقةالبراق يقلص
ووفقاً لشركة حماية الطبيعة سيكون من الصحيح دراسة زيادة مساحة البراق وليس دعم . ساحة البراق

 تقليص المساحة المخصصة للجمهور واكدت الشرطة ايضاً ان المصادقة على إلىمخططات تؤدي 
خطط محدد في منطقة حساسة جداً تستوجب اعداد مخطط شامل من اجل دراسة كافة االبعاد والنتائج م

 .التنظيمية والجماهيرية التي سيتركها المخطط على المنطقة المحيطة وعلى الموقع نفسه
4/12/2009القدس، فلسطين،   

  
  إصابة عشرات المتظاهرين خالل قمع االحتالل لمسيرات في الضفة  .31

أصيب شاب فلسطيني بجراح إثر إطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها تجاه             :ة الغربية الضف
المتظاهرين المشاركين في مسيرة نعلين األسبوعية المناهضة لجدار الفصل العنـصري، فيمـا أصـيب               

 لمـسيرة   العشرات بحاالت االختناق نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع إثر تصدي قوات االحـتالل            
  .بلعين غرب رام اهللا

 خالل تـصديها للمـسيرة      فلسطينيوفي قرية المعصرة جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل، الشاب           
  . األسبوعية المنددة بالجدار المقام على أراضي المواطنين

 مواطنين في أنحـاء متفرقـة مـن الـضفة           4 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة         كما
  .الغربية، واقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين وداهمت عددا من محالت بيع المواد الزراعية

5/12/2009صحيفة فلسطين،   
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  لرموز الفلسطينية عن األقصى إبعاد ا تستنكر قرارات "مؤسسة القدس الدولية" .32
قالت مؤسسة القدس الدولية في بيروت في بيان صادر عنها أن سلطات االحتالل الصهيوني قامت خالل 
األسابيع القليلة الماضية بتسليم مئات أوامر المنع من دخول المسجد األقصى المبارك ألبرز الناشطين 

امه وأداء صلوات والمرابطين في المسجد األقصى الذين أفشلوا برباطهم محاوالت المستوطنين القتح
، كما قامت بحملة اعتقاالت وتوقيفات في 5/10/2009 و2/10/2009 و28/9/2009جماعية فيه، في 

  ، 1948أوساط أهلنا في القدس وفي األراضي المحتلة عام 
، والتي طالت بعض 1948واستنكرت االعتقاالت والتوقيفات في القدس وفي األراضي المحتلة عام 

ن أمثال الحاج مصطفى أبو زهرة والشيخ علي أبو شيخة،  وقالت أن أوامر المنع لم الرموز الفلسطينية م
 من المرابطين في المسجد األقصى 1948تستثن أحداً من رموز القدس واألراضي المحتلة عام 

والمدافعين عنه، من شيخ األقصى رائد صالح، والشيخ كمال الخطيب، والشيخ علي أبو شيخة، والشيخ 
، وحاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح، 1948، من رموز القوى عام يوسف الباز

وصوالً باألمس إلى فضيلة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى المبارك ولمدة وصلت في 
  . أشهر، وهي بطبيعة الحال قابلة للتجديد6غالب األحيان إلى 

األقصى عن عماره ورواده المرابطين فيه، تمهيداً وأكدت أن أوامر المنع هذه تهدف إلى عزل المسجد 
القتحامات قادمة يكون اقتحام المسجد فيها سهالً ومتاحاً أمام الجماعات اليهودية المتطرفة ضمن 

  .محاوالتهم المتكررة لتثبيت حقٍّ مزعومٍ لهم بالصالة فيه
  4/12/2009، بيروت، مؤسسة القدس الدولية          

  
   الفلسطينية لألراضي احتاللها إلنهاء "إسرائيل"تية تدعو  وثيقة الهوإطالق .33

 الى مفكرين والهـوتيين مـسيحيين       باإلضافةتستعد منظمات فلسطينية مسيحية،      :وليد عوض  - رام اهللا 
 إلطـالق  1948فلسطينيين من جميع الكنائس في االراضي الفلسطينية ومن داخل االراضي المحتلة عام             

 لألراضـي  احتاللهـا    إلنهـاء  إسـرائيل  من نوعها تدعو فيها      األولىلقادم هي    ا األسبوعوثيقة الهوتية   
  .الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية

ـ أرسلوقالت تلك المنظمات في بيان       في لحظة تاريخية للوحدة بين المسيحيين      : الجمعة" القدس العربي " ل
كلمة ايمان ورجاء ومحبـة     : وقفة حق ':  من عام من العمل تأتي الوثيقة بعنوان       ألكثرالفلسطينيين ونتيجة   

، وتناشد المجتمع الدولي الوقوف     واإلنسانية، لتشدد على القيم المسيحية      "من قلب معاناة الشعب الفلسطيني    
 من عنف   اإلسرائيليين المنتهكة وتحرير    اإلنسانية الفلسطينيين حقوقهم    إعطاءبجانب المظلومين من اجل     

  .احتاللهم
 العالم العادة النظر في تفسيرات الكتـاب المقـدس وعـدم            أنحاءمسيحيين في جميع    كما تدعو الوثيقة ال   

  .اإلنسان الشرعية التوراتية والالهوتية للتعدي على حقوق إعطاء
5/12/2009القدس العربي،   

 
 األقصىقرب المسجد جماعات يهودية تُقيم حفالً راقصاً  .34

، حفالً غنائياً راقصاً بالقرب من الجدار       أمس نظمت مجموعات من اليهود المتطرفين    : عالء المشهراوي 
 .الجنوبي للمسجد األقصى المبارك، بمالصقة البوابة الثالثية المغلقة والمؤدية إلى المصلى المرواني

ونقل عن شهود عيان قولهم أمس، إن الحفل استُهل بأداء طقوس وشعائر تلمودية في المنطقـة، وسـط                  
وُأقيم الحفل في منطقة القصور األموية المكشوفة، في الوقت         . يرةحراسات عسكرية وشرطية مشددة وكب    

 .الذي تم فيه إغالق الشارع الرئيسي المؤدي إلى منطقة وادي حلوة وبلدة سلوان
5/12/2009اإلتحاد، اإلمارات،   
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  عصيرة في الضفةمستوطنون يهاجمون قرية  .35

مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلـة،      هاجم مستوطنون، قرية عصيرة القبلية جنوب       : عالء المشهراوي 
 .وحاصروا منزلين فيها

 مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إلى أن اشتباكات جرت بين سكان              وأشار
القرية وبين المستوطنين، لثنيهم عن التوغل داخل األحياء، التي غالباً ما تتعرض لهجمات يومية من قبل                

 .التي تُعد معقالً لغالة المتطرفينسكان المستوطنة 
5/12/2009اإلتحاد، اإلمارات،   

  
  المطالبة بتجميد االستيطان تعني قبوله:في األردناللجنة الملكية لشؤون القدس  .36

 ان  ،)بتـرا ( في نـدوة عقـدتها       ،اكد محللون سياسيون واستراتيجيون   :  فيروز مبيضين  -)بترا (–عمان  
عدم شمول الجزء الشرقي من القدس      و 1967ضي الفلسطينية المحتلة عام     االستيطان االسرائيلي في االرا   

  .اكبر معضلة تهدد عملية السالمهو المحتلة 
 االستيطانية للحركة الـصهيونية     األهداف أناهللا كنعان     عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد      أمينوقال  
التاريخية لمدينة القـدس وتـدمير المـسجد         و األثرية كسر التوازن الديمغرافي وتغيير المعالم       إلىتسعى  
 أن إسرائيل انه على    وأضاف.  وتهجير المقدسيين وطمس هويتهم وتدمير اقتصاد المدينة المقدسة        األقصى

 . ال يقبلون بالسالم الحقيقي دون عودةواإلسالمي الجميع في العالمين العربي أنتعلم 
ن في الضفة الغربية والقدس المحتلة بقـي لـسنوات   وبين كنعان ان حجم ما تنفقه اسرائيل على االستيطا   

يعامل بسرية اال ان تقريرا من المعهد االسرائيلي لالبحاث االقتصادية واالجتماعية كشف وللمرة االولى              
 مليـار   14 مليار شيكل أي ما يعـادل نحـو          36عن حجم وكلفة االستثمارات االستيطانية وقدرها بنحو        

  .دوالر
فيذ خطة استراتيجية عربية شاملة بدايتها تنميـة الـدول المحيطـة بفلـسطين              وطالب كنعان بوضع وتن   

  .اقتصاديا، الن هذه الدول يجب ان تبقى خط الدفاع االول لتجابه الخطر الصهيوني
 حاليـا،   األرض الخطاب الذي ينادي بتجميد االستيطان يعني قبوله باالستيطان الواقع علـى             أنقال  كما  

  . نطالب بتفكيك المستوطنات وترحيلها لفقدانها الشرعية الدوليةأنجميد ومن حقنا والسؤال لماذا نطلب الت
5/12/2009الرأي، األردن،   

 
  لعدوان جديد"إسرائيل"المقاومة اللبنانية تحذر من إعداد  .37

أعلنت مصادر على صلة وثيقة بالمقاومة أن التهديدات اإلسرائيلية األخيرة بأن            :اهللا  حسن عبد  - بيروت
كة حزب اهللا في الحكومة تسهل على إسرائيل حسم المعركة مـع لبنـان، تكـشف أن الحكومـة                   مشار

وأضافت المـصادر    .اإلسرائيلية في طور تحضير البيئة النفسية للمجتمع الدولي لشن عدوان على لبنان           
ـ                  ح المقربة من حزب اهللا أن مثل هذه التهديدات تطلب من الحكومة اللبنانية اتخاذ موقف سـريع وواض

يضع األمور في نصابها كون ما صدر عن إسرائيل وما رافقها من مطالب لبعض الـدوائر األمريكيـة                  
 مؤكدة أن المقاومة تأخـذ علـى        ،بوضع لبنان على الئحة اإلرهاب يضع لبنان في دائرة الخطر المباشر          

  .محمل الجد التهديدات وتتحسب لها بكل الوسائل
5/12/2009الوطن، السعودية،   
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  لغيط يدعو لموقف موحد للقوى الكبرى بشأن إقامة الدولة الفلسطينيةأبو ا .38
دعا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بروكسل، بعد أن أجرى :  عبد اهللا مصطفى-بروكسل 

محادثات مع المسؤولين في كل من االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي، القوى الدولية الكبرى 
  . فع السالم قدماً بإقامة دولة فلسطينية مستقلةالتخاذ خطوات عملية لد

، "نحن حاليا نمر بمرحلة ركود"وقال أبو الغيط أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان األوروبي 
موضحاً أن أحد المخارج من هذه الحالة هو أن تضع القوى العظمى مثل االتحاد األوروبي والواليات 

ة عبر بيان للجنة الرباعية يقره مجلس األمن بإقامة دولة فلسطينية على المتحدة وروسيا معايير للمصالح
وحذر الوزير المصري من أن استمرار االستيطان اإلسرائيلي لن يترك شيئا . 1967أراضي 

للفلسطينيين لتشكيل دولتهم وأن احتمال حل دولتين لن يكون موجودا وهو ما سيؤدي بدوره إلى تفشي 
 .ب والفوضى ليس فقط في الشرق األوسط ولكن في أوروبا أيضاًالعنف والحرب واإلرها

واعتبر أبو الغيط أن المنطقة تقف اآلن على مفترق طرق أحدها يقود لعودة الطرفين إلى المفاوضات، 
حسب وزير الخارجية المصري، " وهو ما ال يريده أحد بالتأكيد"والثاني ". هذا ما يبدو عسيرا حاليا"و

نف وتنامي التطرف، مما سيلقي بظالل ثقيلة ليس على المنطقة فحسب بل على أوروبا للحرب والع"يقود 
وتطرق أبو الغيط في معرض نقاشه للجهود التي تبذلها بالده من أجل تحقيق المصالحة ". أيضا

 .الفلسطينية الداخلية
  5/12/2009الشرق األوسط، 

  
  ي طريقها ألداء صالة عيد االضحىاالمن المصري يعتقل شابة اعتمرت الكوفية الفلسطينية ف .39

قالت مصادر اعالمية مصرية، ان قوات االمن المصري اعتقلت اول ايـام            :  زهير اندراوس  -الناصرة  
  وعادت وأطلقت. عيد االضحى شابة اعتمرت الكوفية الفلسطينية في طريقها الداء صالة العيد

  .نيابة امن الدولة باخالء سبيلهاسراحها في ساعة متاخرة من مساء الخميس، بعد صدور قرار من 
  5/12/2009القدس العربي، 

 
  يؤكد دعم إيران للمقاومة الفلسطينيةأمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني  .40

دمشق عبر مراسلتها بارعة ياغي، أن أمين ، من 5/12/2009الوطن، السعودية، ذكرت صحيفة 
جليلي، أكد أن إيران تدعم نهج المقاومة في مواجهة المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني سعيد 

 .المشاريع الصهيونية في فلسطين
وأكد جليلي، خالل لقائه قادة كل الفصائل الفلسطينية في دمشق الليلة قبل الماضية، على فشل إستراتيجية 

ة المنطقة، االستكبار ضد الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية ستبقى العنوان الرئيسي في أجند
 .والتي تحظى بتضامن أكيد من الشعوب المظلومة

، من دمشق عبر د ب أ، أن مصدر فلسطيني مسؤول 5/12/2009الراي، الكويت، وأضافت صحيفة 
كشف أن األمين العام للمجلس القومي اإليراني األعلى سعيد جليلي، أكد لقادة الفصائل المقاومة خالل 

مس في مبنى السفارة اإليرانية استعداد طهران للرد على أي اعتداء أو اجتماعه معهم مساء أول من ا
حرب تشن عليها، مشيرا إلى أن إيران اتخذت كل االحتياطات واإلجراءات الالزمة لهذه المواجهة في 

  .أي زمان أو أي مكان
  

  دعوات لتعطيل الضغوط اإلسرائيلية على االتحاد األوروبي .41
لعربي الدولي للتواصل والتضامن، الملوك والرؤساء واألمراء العرب، دعا المركز ا: القدس المحتلة

وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي، وقادة الجاليات العربية 
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واإلسالمية في أوروبا، إلى التحرك العاجل لمواجهة الضغوط اإلسرائيلية التي تُمارس على االتحاد 
جاء ذلك في نداء وجهه .  من تبني وثيقة تعترف بشرقي القدس عاصمة للدولة الفلسطينيةاألوروبي لمنعه

 .المركز للمسؤولين أمس
  5/12/2009السبيل، األردن، 

  
  التجارية    إنجاز صفقة شاليط يسمح بعودة االنتعاش للحركة: تجار رفح .42

مخاوف  لديهم   مع غزة، إن قال سكان محليون بمدينة رفح المصرية على الحدود:  شادي محمد-رفح 
) حماس(حركة المقاومة اإلسالمية  من أنه في حالة فشل صفقة تبادل الجندي اإلسرائيلي األسير لدى 

تعرض المنطقة الحدودية لعمليات قصف انتقامية من جانب الجيش  جلعاد شاليط بأسرى فلسطينيين قد ت
رفح بشكل دائم وعودة االنتعاش  الصفقة لفتح معبر اإلسرائيلي فيما يأمل تجار المدينة في سرعة إنجاز  

  . للحركة التجارية بالمدينة
  5/12/2009العرب، قطر، 

  
  انقسام أوروبي حاد حول الورقة السويدية المتعلقة بوضع القدس .43

اثار تقرير االتحاد االوروبي حول وضع مدينة القدس جدال واسعا في اوسـاط             :  رهام فاخوري  -عمان  
ية، وادى الى انقسامات بين مؤيد ومعارض للمقترح الثاني للورقة السويدية والتي ادخـل              الدول االوروب 

 .عليها بعض التعديالت عن المقترح االول
إن المعطيات اكدت ان بعض الدول تعدل عـن         :  للرأي -فضل عدم ذكر اسمه   -وقال مصدر دبلوماسي    

رجية االسرائيلي ليبرمان على نظرائه في      قرار الممانعة بالرغم من الضغوطات التي يمارسها وزير الخا        
دول االتحاد االوروبي باالضافة الى ضغوطات دبلوماسية اسرائلية هائلـة باالضـافة لـبعض الـدول                

 .االوروبية واشدهم تعنتا ضد ذكر القدس الشرقية في البيان هي هولندا وتشيكيا
ورومانيا، إلى حد المطالبـة بـشطب       وبين المصدر ان الدول التي تعارض هي هولندا وتشيكيا وإيطاليا           

كلمة القدس من النص، وألمانيا وبولندا تدعمان الموقف اإلسرائيلي ولكن تسعيان لتعديل النص بحيث ال               
يكون هناك موقف صريح كما هو وارد في النص السويدي، سلوفاكيا واستونيا وهنغاريا تقف مع وجهة                

 موقف األكثرية في حال تم التوصل إلى توافق أما الموقف           النظر اإلسرائيلية ولكن هناك احتمال بأن تتبع      
  .االسباني فهو غير واضح حتى هذه اللحظة

5/12/2009الرأي، األردن،   
  

  االتحاد األوروبى بدأ إجراءات الدولة الفلسطينية: صحيفة أسبانية .44
 االعتـراف   األسبانية  إن االتحاد األوروبى ببروكسل سيقوم بدراسـة ABCقالت صحيفة :  سما–غزة 

كما أنه سيدرس بـدء تنظـيم جميـع         . بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية فى يوم االثنين القادم        
األعمال الرسمية الخاصة بالدولة الفلسطينية والمدينة المقدسة، ومن المقرر أن يعقد االتحـاد األوروبـى               

 نفسه فإن االتحاد األوروبى سيرفض      عشاء عمل مع كبار المسئولين الفلسطينيين فى القدس، وفى الوقت         
  .مع السلطات اإلسرائيلية فى القدس الشرقية"اللقاء 

وذكرت الصحيفة أنه البد من أخذ بعض التدابير لتعزيز وجود السلطة الفلسطينية فى القدس الشرقية التى                
أبيب بواسـطة   تظهر فى وثيقة لالتحاد األوروبى التى تم الكشف عنها فى يوم األربعاء الماضى فى تل                

  . اليومية" هآرتس"صحيفة 
4/12/2009وكالة سما،   
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  "يهودية الدولة"واشنطن فشلت في حشد تأييد الرباعية لمطلب تعليق االستيطان و .45
اإلسرائيلية أن الواليات المتحدة فشلت فـي       " هآرتس"أفادت صحيفة   :  رائد جبر، أسعد تلحمي    -الناصرة  

من اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط، لقرار الحكومة          األيام األخيرة في حشد تأييد علني       
اإلسرائيلية المصغرة تعليق بناء مساكن جديدة في مستوطنات الضفة الغربيـة لعـشرة أشـهر، بعـدما                 
أجهضت روسيا االقتراح األميركي الذي يقضي بإعالن الترحيـب بقـرار إسـرائيل، ودعـم مطلبهـا                 

ودية وأن حدودها المستقبلية تضم الكتل االستيطانية الكبرى، ودعوة الفلـسطينيين      االعتراف بأنها دولة يه   
  .إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بال شروط مسبقة

وكانت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون بادرت الخميس الماضـي غـداة اتخـاذ الحكومـة                
صال هاتفي مع كل من األمين العام لألمم المتحـدة          اإلسرائيلية قرارها في شأن االستيطان، إلى إجراء ات       

بان كي مون ومسؤول السياسة الخارجية في االتحاد االوروبي خافيير سوالنا ونظيرها الروسي سيرغي              
وبعد مشاورات، تقرر أن يعمل موظفون من األطراف المختلفة على صوغ بيان يصدر عـن               . الفروف

  . »الرباعية«
لبيان مساعد الموفد األميركي الخاص إلى الشرق األوسط ديفيد هيـل، لكـن             وقاد الطاقم المكلف صوغ ا    

روسيا تحفظت الحقاً عن مسودة البيان، وعارضت تضمينها بندين أصرت واشنطن عليهما، األول يتعلق              
  .، والثاني بالحدود المستقبلية بين إسرائيل وفلسطين»يهودية إسرائيل«بـ 

أساساً البيـان الـذي     » الرباعية«ألميركي قضى بأن يعتمد بيان      إن المقترح ا  » هآرتس«وقالت صحيفة   
وجاء في المسودة أنه يجب استئناف المفاوضات بـال         . أصدرته كلينتون غداة قرار الحكومة اإلسرائيلية     
يحقق الهدف الفلسطيني إلقامة دولة مستقلة قابلة للحياة        «شروط مسبقة من أجل التوصل إلى اتفاق سالم         

أي ضم الكتل االستيطانية إلسـرائيل فـي        ( مع تبادل أراض متفق عليها       1967د عام   على أساس حدو  
، وتحقيق الهدف اإلسرائيلي لدولة يهوديـة ذات حـدود آمنـة            )مقابل تعويض الفلسطينيين بأراض بديلة    

ورفض الـروس هـذا     . »معترف بها تعكس التطورات على األرض وتلبي المطالب األمنية اإلسرائيلية         
، كما أكـدوا رفـضهم      »تحديداً مسبقاً لنتائج المفاوضات   «برين اإلشارة إلى الحدود المستقبلية      النص، معت 

  .اعتبار إسرائيل دولة يهودية
5/12/2009الحياة،   

  
 أوباما يرجئ مجدداً نقل السفارة األميركية إلى القدس .46

ن الخـاص بنقـل مقـر     أعلن الرئيس االميركي باراك اوباما عن تأجيل تطبيق القانو):بترا( –واشنطن  
وحسب مـصادر   . السفارة االميركية من تل ابيب الى مدينة القدس المحتلة للمرة الثانية خالل ستة أشهر             

اعالمية اميركية أبلغ أوباما وزيرة خارجيته هيالري كلينتون بقرار تأجيل النظر في القضية مـساء اول                
. بتأجيل النظر في القضية لمدة ستة أشهر       1995أمس حيث يجيز له التشريع الذي اقره الكونغرس عام          

 .وحسب مصادر اعالمية اوضح اوباما أنه اتخذ القرار العتبارات تتعلق باألمن القومي األميركي
5/12/2009الرأي، األردن،   

  
  باريس تدعو االتحاد األوروبي إلى دعم استئناف عملية السالم .47

لفرنسية برنار فاليرو امس ان بالده تدعو الدول        أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية ا     :  أ ف ب   -باريس  
االعضاء في االتحاد االوروبي الى المصادقة على وثيقة تؤيد استئناف المفاوضات بـين االسـرائيليين               

  . »اولياتها«والفلسطينيين، االمر الذي تعتبره فرنسا من 
تي تتولى حاليا رئاسة االتحاد     ورفض فاليرو في لقاء مع الصحافيين التعليق على جوهر اقتراح السويد ال           

ان تتمكن الدول   «: االوروبي والذي سيطرح االسبوع المقبل على مصادقة وزارة خارجية االتحاد، وقال          



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1629:         العدد       5/12/2009 السبت :التاريخ

كلما ازداد تعبير االعضاء كلما كانت النتيجة التي نصبو اليها          . االعضاء من التعبير عن رأيها، امر مهم      
ال الهدف االساسي للديبلوماسية الفرنسية وهو التوصـل الـى          مقبولة من الجميع وتقدم مساهمة لما ال يز       

  .»استئناف الحوار بين الفلسطينيين واالسرائيليين
» هـآرتس «وتتضمن الصيغة االولى للنص الذي يجري اعداده ووفـق تـسريبات نـشرتها صـحيفة                

ضفة الغربية وقطاع غزة    دولة فلسطينية قابلة للحياة تشمل ال     «االسرائيلية، ان االتحاد االوروبي يؤيد قيام       
  . »وعاصمتها القدس الشرقية

5/12/2009الحياة،   
  

  روسيا تؤيد قيام الدولة الفلسطينية: الفروف .48
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في مؤتمر صـحافي عقـده            :  إبراهيم مرعي  -بروكسل  

وسيا ليست غائبـة عـن       األطلسي في بروكسل، أن ر     -مساء أمس بعد اختتام اجتماعات مجلس روسيا        
، وأوضح أن   "وما يهمها هو إطالق عملية السالم     "العالم العربي، وهي موجودة على مختلف المستويات،        

غير كاف، وأبدى تفهمه لموقف الفلسطينيين، وأكد العمل مـع جميـع األطـراف              " إسرائيل"ما قامت به    
عن تأييده للجهود األمريكية فـي      وأعرب  . للوصول إلى هدف استئناف المفاوضات والتوصل إلى تسوية       

وأكد الفروف أن روسيا ليست لديها مشكلة بالنسبة للدولة الفلسطينية، وهي تؤيـد قيامهـا،               . هذا االتجاه 
  .وهناك سفارة فلسطينية في موسكو

5/12/2009الخليج،   
  

 ملف القدس عاصمة للدولة الفلسطينية على طاولة أوروبا: الخارجية السويدية .49
أكدت الناطقة باسم الخارجية السويدية إيرينا بوزيك أن قضية القـدس سـتعرض             : د مكرم  عهو -برلين  

. وبشكل واضح أمام اجتماع وزراء خارجية األتحاد األوروبي المقرر عقده االثنين المقبل في بروكـسل              
ـ     إلى أن الرئاسة السويدية لالتحاد األوروبي أخذت على عاتقهـا          » عكاظ«وأشارت بوزيك في تصريح ل

أهمية تحقيق األمن واالستقرار ليس فقط في دول األوروبي وإنما أيضا في مناطق التوتر، منوهة بـأن                  
في بنـاء المـستوطنات التـي    " إسرائيل"أزمة الشرق األوسط تتصاعد بعد توقف المفاوضات واستمرار    

  .تشكل عقبة حقيقية أمام عملية السالم في المنطقة
ية وجميع الجهود األوروبية انطوت على إقامة دولة فلسطينية قـادرة           وأوضحت أن اللجنة الرباعية الدول    

، وهو ما يعني في نفس الوقت جعل القدس عاصـمة لـدولتين، والقـدس               1967على الحياة في حدود     
  .الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية

5/12/2009عكاظ،   
  

  حث في االجتماع المقبلنتانياهو وتؤكد أن االستيطان سيب" تمارض"الحكومة األلمانية تنفي  .50
رئيس الحكومة اإلسرائيلية   » تمارض«نفت الحكومة األلمانية أمس ما أشيع عن        :  اسكندر الديك  -برلين  

بنيامين نتانياهو اإلثنين الماضي لتأجيل الجلسة الحكومية المشتركة فـي بـرلين وتفـادي البحـث فـي           
  .تي ستعقد مطلع الشهر المقبلاالستيطان، مؤكدة أن الموضوع باق على جدول المحادثات ال

كان من بين المواضـيع  «أن موضوع االستيطان   » الحياة«وقال الناطق باسم الحكومة أولريش فيلهلم لـ        
، وأوضح أن المحادثات الحكوميـة المـشتركة التـي          "التي وضعت على جدول المحادثات بين الجانبين      

وأكد أن موضوع   . العام من دون تحديد موعد    سيشارك فيها خمسة وزراء من الجانبين ارجئت إلى مطلع          
  . »سيبقى ضمن سلَّة المواضيع التي ستطرح على البحث في المحادثات الحكومية المقبلة«االستيطان 
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وعرض الناطق سبب تأجيل المحادثات قائالً إن اتصاالً جرى بين المستشار السياسي للمستشارة األلمانية              
 اإلسرائيلي أوزي آرات مساء األحد الماضي، فكشف األخير أن          كريستوف هويتسكن ونظيره من الجانب    

  . نتانياهو أصيب بحمى نصحه األطباء على أثرها باالمتناع عن السفر
5/12/2009الحياة،   

  
  حل السلطة أو انهيارها ؟ .51

  هاني المصري
ن الرئيس ابو   هل يمكن أن تحل السلطة؟ هذا السؤال طرح نفسه بقوة أكبر في اآلونة االخيرة، بعد أن أعل                

مازن عزمه على عدم ترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية القادمة جراء وصول المفاوضات الـى طريـق                
، باللجوء الى   "المفاوضات حياة "مسدود، وبعد ان هدد صائب عريقات كبير المفاوضيين، وصاحب كتاب           

 والمجتمع الدولي بعد ان لم      خيارات اخرى مثل الدولة الواحدة او حل السلطة او اللجوء الى مجلس االمن            
  . عاماً من المفاوضات شيئا18ًتحقق 

قبل اإلجابة على هذا السؤال يجب العودة قليالً الى الوراء للتذكير بأن السلطة قامت إثر التوقيـع علـى                   
اتفاق اوسلو كثمرة من ثمار المفاوضات، هذا االتفاق الذي قدم فيه الجانب الفلسطيني تنـازالت كبـرى،                

الحصول على سلطة مقيدة شكلت نوعاً من الحكم الذاتي المحدود، على أمل ان تتحول الى دولـة                 مقابل  
  .فلسطينية حقيقية

ورغم ان حكومات اسرائيل المتعاقبة بعد توقيع اتفاق اوسلو تجاوزت هذا االتفاق كلياً وبصورة عمليـة،                
سطينية فيـه، خـصوصاً فيمـا يتعلـق         بدون إلغائه، ألنها تريد الحفاظ على التنازالت وااللتزامات الفل        

باالعتراف االحادي الجانب باسرائيل والتخلي عن المقاومة قبـل تحقيـق اهـدافها والتنـسيق االمنـي                 
إال أن الجانب الفلسطيني تمسك رغم ذلك باوسلو، وحاول التمرد عليه، مـن             . الفلسطيني ــ االسرائيلي  

امات، والمقاومة، كما حصل فعالً خـالل االنتفاضـة         خالل الجمع ما بين المفاوضات واالتفاقات وااللتز      
، والتي اثبتت انه ال يمكن الجمع ما بين         2000الشعبية المسلحة التي اندلعت بعد فشل قمة كامب ديفيد عام         

  .السلطة والمقاومة المسلحة
نـاً  فهي ساهمت بتدفيع الـشعب الفلـسطيني ثم       . ان سياسة الجمع ما بين السلطة والمقاومة لم ولن تنجح         

باهظاً، وصل الى حد اعادة احتالل الضفة الغربية وتدمير معظم مقرات ومؤسسات السلطة، ومحاصـرة               
  .ياسر عرفات في مقره وصوال الى اغتياله

ولكن الفلسطينيين، رغم إعادة احتالل الضفة واغتيال ياسر عرفات وفرض الحصار الخانق على قطـاع               
لقد تصوروا، وبـصورة أسـوأ مـن الـسابق أن           . ت مجدداً غزة، واصلوا التعلق بأذيال وهم المفاوضا     

المفاوضات يمكن ان تصل الى اتفاق، اذا أكدوا تخليهم عن المقاومة قوالً وعمالً، واذا نفذوا االلتزامـات                 
الفلسطينية الواردة بخارطة الطريق من جانب واحد، خصوصاً ما يتعلق بالتنسيق االمنـي، واذا اثبتـوا                

  .ات للحكم قوية وكفؤة تفرض سالحا شرعيا واحدا وقيادة واحدة وسلطة واحدةجدارتهم بايجاد مؤسس
ورغم انهم مضوا في هذا الطريق بعيداً جداً، الى حد استئناف المفاوضات بعد مؤتمر انـابوليس بـدون                  
مرجعية، بحيث اصبحت المفاوضات هي المرجعية الوحيدة، اال انهم لم يحصلوا على شيء من اسرائيل               

ملت مع االلتزامات االسرائيلية الواردة في خارطة الطريق، بشكل انتقائي واختياري، فهي تحدد             التي تعا 
. متى وكيف تطبقها، االمر الذي ساهم مساهمة بارزة في إحداث االنقسام الفلسطيني واستمراره حتى اآلن             

مج الـوطني طغـى     وعندما غاب البرنـا   . فما يوحد الشعب الفلسطيني البرنامج الوطني والكفاح لتحقيقه       
الصراع على السلطة على كل شيء بحيث اصبح الحفاظ على السلطة هو الغاية، ولم تعد وسيلة لـدحر                  

، وأصبحت المفاوضات ليـست     1967االحتالل واقامة دولة فلسطينية حقيقية على االراضي المحتلة عام          
  .وسيلة لتحقيق االهداف الوطنية بل للحفاظ على السلطة
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لذا . ر بقاء السلطة، وهي التي تقف وراء الدعم االميركي واالوروبي والدولي للسلطة           فالمفاوضات هي س  
عندما توقفت المفاوضات واعلن ابو مازن عن رغبته بعدم الترشح باتت الـسلطة مهـددة بـالزوال او                  

وهذا ما لن تسمح به ادارة اوباما التي تراهن علـى بقـاء الـسلطة               . بالوقوع تحت قبضة حركة حماس    
  .يق حل الدولتينوتحق

لقد أصبح الحفاظ على السلطة هو الهدف الرئيسي للمفاوضات اضافة الى اهـداف اخـرى اسـرائيلية                 
واميركية ابرزها ان تكون المفاوضات غطاء لما تقوم به اسرائيل من فرض حقائق على االرض، ولكي                

عربية والدوليـة مـن خـالل       تقطع الطريق على الجهود والمبادرات والخيارات والبدائل الفلسطينية وال        
  .االيحاء بان خيار المفاوضات قابل للحياة ويمكن ان يصل الى حل

إن االعتراف بفشل مسيرة المفاوضات يتطلب قطع الحبل السري مـع المفاوضـات الثنائيـة واعتمـاد                 
استراتيجية جديدة تراهن على الشعب الفلسطيني ووحدته واستعداده للكفاح من اجـل تحقيـق برنامجـه                

استراتيجية تجمع كل اوراق القوة والضغط الفلسطينية والعربية والدولية، وما بين المفاوضـات             . الوطني
المثمرة والمقاومة المثمرة، وتراهن على ان القضية الفلسطينية عادلة وتتفوق اخالقياً، وقـضية تحـرر               

متطـرفين  وطني، قضية شعب يناضل ضد االحتالل، وليست مـسألة نـزاع علـى االرض، او بـين                  
  .ومعتدلين، او بين الشر والخير

وفي سياق هذه االستراتيجية المطلوبة يمكن ويجب اعادة صياغة السلطة لتكون اداة من ادوات البرنامج               
الوطني، ومن ادوات منظمة التحرير التي يجب اصالحها واعادة تشكيلها بحيث تضم كافـة االطيـاف                

يام الدولة الفلسطينية ال ان تتحول السلطة المؤقتة الى حل          الفلسطينية، وبحيث تكون مرحلة على طريق ق      
  .دائم

وهذا يقتضي تصحيح الوضع من خالل تغيير شـكل         . لقد تضخمت السلطة على حساب منظمة التحرير      
ووظائف السلطة بحيث تكف عن لعب اي دور سياسي وتخضع للمنظمة، وتركز على الجوانب الخدمية               

  .ية واالجتماعية االدارة واألمن الداخليوالتعليمية والصحية واالقتصاد
وحتى تكتمل االستراتيجية الجديدة ال بد من الغاء عدد من اهم التزامات المرحلة االنتقاليـة خـصوصاً                 

، وتحديداً قبل تقديم    1988التنسيق االمني، والعمل من اجل العودة الى النقطة التي كنا نقف فيها في عام               
بحيث نرسل رسالة السرائيل مفادها بانها اذا لم تقدم مقابل التنازالت التاريخية            مبادرة السالم الفلسطينية،    

التي تضمنتها السياسة الفلسطينية منذ ذلك التاريخ وحتى اآلن، واذا لم يحدث تطبيق متبادل لاللتزامـات،          
سطيني مـن   ال يمكن ان تبقى المواقف الفلسطينية على ما اصبحت عليه، وال يجب ان يبقى االلتزام الفل               

  .جانب واحد
اذا تمت إعادة النظر المذكورة آنفاً ووضعت السلطة في مكانها باالسـتراتيجية الجديـدة، وفـي خطـة                  
الحكومة النهاء االحتالل واقامة الدولة، تصبح السلطة، كما قال سالم فياض مـؤخراً، عنوانـاً نـضالياً                 

  .ير منطقي وال وطنيللشعب الفلسطيني، وان الحديث عن حلها ليس له اي اساس وغ
أما استمرار السلطة في وضعها الحالي، فهي بديل عملي عن المنظمة وغاية بحد ذاتها، ومهمتها تـوفير                 
الرواتب والخدمات، مقابل التنسيق االمني وكبح المقاومة وتشويه طبيعة الصراع وإعفاء االحتالل مـن              

  .مسؤولياته
دعوة المناسبة هي حل السلطة، ولكن التاريخ يتقـدم الـى           لو عادت عقارب التاريخ الى الوراء، لكانت ال       

االمام، والسلطة اصبحت امراً واقعاً ونقطة تقاطع لمصالح اسرائيلية وفلسطينية وعربية ودولية، وهـي              
واذا اقـدم   .  حيث وصلت الى حافة االنهيار التـام       2000صمدت حتى اآلن رغم كل ما جرى بعد عام          

ن يعود االحتالل المباشر، خصوصاً بعد فك االرتباط عن قطـاع غـزة،             الفلسطينيون على حل السلطة ل    
ورواج أفكار في اسرائيل حول الدولة ذات الحدود المؤقتة، والخطوات االسرائيلية احادية الجانب، بـل               



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1629:         العدد       5/12/2009 السبت :التاريخ

سيفتح زوال السلطة الباب واسعاً للعناصر والقيادات المحلية المرتبطة باالحتالل ولكل انواع التـداخالت              
  .ائل العربية واالسرائيلية واالقليمية والدوليةوالبد

فاسرائيل لن ترضى بـان يتغيـر دور        . ان السلطة في ظل المعطيات الراهنة يمكن ان تنهار ال ان تحل           
والفلسطينيون من المفترض ان يسعوا لوضع السلطة فـي مكانهـا الطبيعـي             . السلطة وشكلها ووظائفها  

  .، استراتيجية مجابهة تعتمد المقاومة الشعبيةبحيث تكون جزءا من استراتيجية جديدة
ان استمرار تردد وتخبط وارتباك السلطة، الذي يظهر من خالل وصول المفاوضات الى طريق مـسدود           
بدون الدعوة لشق طريق جديد، وفي ظل استمرار اآلمال بان تهبط معجزة من الـسماء، مثـل ضـغط                   

ق يسمح باستئناف المفاوضات، في وقت انتهى عصر      اميركي جدي على اسرائيل، لكي يكون هناك اخترا       
أما وضع استراتيجية جديدة فهي الكفيلة بحماية       . المعجزات، هو الذي يمكن ان يؤدي الى انهيار السلطة        

  .واعادة صياغة دور وشكل السلطة
ولـن  ان االكتفاء باالنتظار او التحرك باتجاهات متعاكسة والتهديد بخيارات متناقضة، ال يعكس جديـة               

إما الى استئناف المفاوضات العبثية بحجة انقاذ الـسلطة         : يأخذه اآلخرون بالحسبان، بل سيوصلنا سريعاً       
وعدم وجود بديل عن المفاوضات او اعادة انتاج حالة الفوضى والفلتان االمني، التي ستكون أسوأ مـن                 

  !!سابقتها 
  !!لضغوط المختلفة ال ان تحلوفي هذه الحالة يمكن ان تنهار السلطة نتيجة التداعيات وا

  5/12/2009األيام، فلسطين، 
  

  حقوق غير قابلة للتصرف .52
  نقوال ناصر

لجنة األمـم المتحـدة     ) 3376(كما تفعل كل سنة، منذ أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها رقم             
لنـت التاسـع    ، ومنـذ أع   1975في سنة   " غير القابلة للتصرف  "حول ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه      

نوفمبر من كل عام يوما دوليا للتضامن مـع الـشعب الفلـسطيني             / والعشرين من شهر تشرين الثاني      
، التزمت الهيئة األممية بقراريها في اليومين األخيـرين مـن           1977في سنة   )  بي 32/40رقم  (بقرارها  

  .الشهر الماضي
مع الدولي المتضامن مع عرب فلسطين ضد       والقراران، واستمرار االلتزام بهما، يعبران عن موقف المجت       

رد "، وبالتالي ال يمكن لعرب فلسطين بخاصة والعرب بعامـة إال            "غير القابلة للتصرف  "مصادرة حقوقه   
واإلشادة بالمناسبتين والحرص على إحيائهما، بالرغم من كونهما مجرد إضافة لفظية           " التحية بأحسن منها  

تحدة ومؤسساتها ووكاالتها التي تعطي لهـذه الحقـوق شـرعيتها           ورقية إلى ركام من قرارات األمم الم      
 مجرد حبر على ورق، دون تنفيذ، مـع أن قـرار األمـم              1948الدولية والتي ما زالت منذ النكبة عام        

هذه الحقوق  " لتنفيذ"المتحدة الذي أنشأ اللجنة الخاصة بهذه الحقوق قد طلب منها التوصية بوضع برنامج              
يني من ممارسة حقه في تقرير المصير، دون تدخل خارجي، وممارسـة اسـتقالله              تمكن الشعب الفلسط  

  .وسيادته والعودة إلى بيوته وممتلكاته
والسبب الثاني الذي يسوغ التفاعل الفلسطيني والعربي مع القرارين والمناسبتين هـو معارضـة دولـة                

غير أن قـرار حكومـة      . ة السنوي لهما  االحتالل اإلسرائيلي القوية لهما، ومقاطعتها إلحياء األمم المتحد       
دولة االحتالل هذه السنة بإنهاء مقاطعتها ألول مرة الجتماعات الجمعية العامة بهذه المناسـبة ال يعنـي                 
جنوحا إلى السالم أو بداية استعداد للتعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بل يعني                

  .ارين ومناسبتيهمافقط تغييرا في أسلوب معارضتها للقر
فاإلعالم الصهيوني في هذه الدولة وخارجها لم ينس أن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بإنشاء لجنـة                 

، 1975قد صدر في العاشر من الشهر الحادي عشر عام          " غير القابلة للتصرف  "حقوق الشعب الفلسطيني    
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اوى بين الصهيونية وبين العنصرية، وهـو       وهو اليوم نفسه الذي أصدرت الجمعية فيه قرارا آخر لها س          
غير "القرار الذي أبطلته الجمعية العامة بقرار الحق ليضاف إلى سلسلة طويلة من حقوق عرب فلسطين                

أثبت تطور األحداث بعد ما يزيد على عشرين عامـا          " عملية سالم "التي سقطت ضحية    " القابلة للتصرف 
 أنها كانت عملية ال عالقة للسالم بهـا وأنهـا           1988عام  " ينيإعالن االستقالل الفلسط  "من انطالقها إثر    

كانت مجرد غطاء لالعتراف الفلسطيني والعربي بشرعية االغتصاب الـصهيوني المتواصـل لحقـوق              
، وفي مقدمتها حق عرب فلـسطين فـي مقاومـة االغتـصاب           "غير القابلة للتصرف  "الشعب الفلسطيني   

  .المتواصل لهذه الحقوق
ضامين الخطاب الفلسطيني والعربي والدولي في الجمعية العامة لألمـم المتحـدة أثنـاء              إن من يراجع م   

إحيائها للمناسبتين هذا العام ال يجد أي صعوبة في االستنتاج بأن البيئة السياسية الحالية التي يجري فيهـا   
يركي في إسقاط القرار    إحياء المناسبتين مهيأة تماما لتكرار نجاح دولة االحتالل اإلسرائيلي وراعيها األم          

) 3376(األممي الذي ساوى بين الصهيونية وبين العنصرية من أجل إسقاط قراري الجمعية العامة رقم                
  .بإفراغهما من محتواهما األصلي: ، لكن بطريقة أخرى) بي32/40(ورقم 

 بين الحقوق وقد لخص األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، هذا الخطاب الذي ينطوي على التناقض             
لعرب فلسطين وبين التعاطي مع هذه الحقوق في المناسبتين في كلمتـه األسـبوع      " غير القابلة للتصرف  "

وبينما ال يمكن إال اإلشادة بإشادته باللجنة ألنهـا         . الماضي إلى اللجنة التي أنشأتها منظمته لهذا الغرض       
الشعب الفلسطيني يواصل كفاحه    "يره بأن   ، وتذك "تركيز المجتمع الدولي على قضية فلسطين     "تحافظ على   

قيام دولـة   "، وال يمكن االستهانة كذلك بدعوته إلى        "لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير       
، فإنه ال يمكن أيضا إغفال التناقض الـذي انطـوى           "1967فلسطين ذات سيادة على أساس خطوط عام        

والفلسطيني في المناسبة نفسها، وهـو خطـاب ال يفـرغ           عليه خطابه، كعينة للخطاب الدولي والعربي       
القرارين والمناسبتين من محتواهما فحسب بل إنه ينسف الهدف األصلي نفسه الذي أنشئت لجنة حقـوق                

  .الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف من أجله
 التحرير الفلسطينية   وبين منظمة ) إسرائيل(المحادثات بين   "ألن  " البالغ"إن إعراب بان كي مون عن قلقه        

غير "، وهو يعرف تماما بأن الشعب الفلسطيني، المعني األول واألخير بحقوقه            "قد علقت مدة سنة تقريبا    
، غير معني بهذه المحادثات ويكاد يجمع على معارضتها فـي صـيغتها ومرجعياتهـا               "القابلة للتصرف 

ن مفاوضيها، ثم اقتباسه لقـراري مجلـس        وأهدافها وأساليبها السابقة وفي من يفترض أنهم ممثلون له م         
  واالتفاقيات الموقعة بين دولة االحتالل وبين المنظمة وإطار مؤتمر مدريـد             338 و   242األمن الدولي   

و ) 2002 (1397ومنحها شرعية األمم المتحدة بقرارات مجلس األمـن         " خريطة الطريق " و 1991عام  
 باعتبارها المرجعيات لحقوق    2007ابوليس عام   وتفاهمات مؤتمر أن  ) 2008 (1850و  ) 2003 (1515

، وهو يعرف تماما رفض األغلبية الساحقة من عرب فلـسطين           "غير القابلة للتصرف  "الشعب الفلسطيني   
لهذه المرجعيات ويعرف كذلك بأن رفض هذه المرجعيات يكمن في صلب االنقسام الوطني الفلـسطيني               

في إشارة غير مباشـرة     " حركات نحو السالم بواسطة العنف    بمن يحاولون نسف الت   "الراهن، قبل أن يندد     
إلى المقاومة الفلسطينية، إن كل ذلك يلخص وصفة مجحفة تماما بالحقوق غير القابلة للتصرف لـشعب                
فلسطين، ويتناقض تماما مع هذه الحقوق، ويفرغ لجنة األمم المتحدة الخاصة بهذه الحقوق واليوم العالمي               

  .حقوق كهذهللتضامن معها من أية 
 1948فهذه وصفة سياسية ملخصها مبادلة حقوق عرب فلسطين غير القابلة للتصرف كما كانـت عـام                 

غيـر  "في حقـوقهم    " تتصرف"، وهي وصفة    1967بحقوق مقزمة ومجتزأة لهم في أرضهم المحتلة عام         
 إلى القرار رقم    تصرفا ينسفها من أساسها، وإذا كان عدم إشارة بان كي مون في كلمته            " القابلة للتصرف 

، فإن تكرار رئاسة منظمـة      "التصرف" مثاال لهذا    11/12/1948 الذي أصدرته الجمعية العامة في       194
عليه لتطبيق هذا القرار، بدل الدعوة إلى تنفيذه، كمـا ورد      " حل متفق "التحرير للدعوة إلى التفاوض على      
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الحقوق غير القابلة للتـصرف بعـدا       في كلمة محمود عباس في ذات المناسبة، يعطي لهذا التصرف في            
في هذه الحقوق طالما أن الممثل الـشرعي        " التصرف"فلسطينيا سياسيا خطيرا ألنه أوال يسوغ لآلخرين        

  .والوحيد ألصحابها ال يرى ضيرا في التصرف فيها، وألنه ثانيا يمهد النقسام وطني فلسطيني دائم
سابقة على عباس وبان كي مون كليهما، وسابقة على         " غير القابلة للتصرف  "إن حقوق الشعب الفلسطيني     

، وسابقة علـى إنـشاء منظمـة        1967القرار األممي بإنشاء لجنة خاصة بها، وسابقة على احتالل عام           
ومقياسا لوطنية وشرعية أي قيادة     " غير قابلة للتصرف  "التحرير الفلسطينية نفسها، وستبقى ثوابت وطنية       

  .فلسطينية
  5/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "أبو األديب"رسالة مفتوحة إلى  .53

   عريب الرنتاوي
السالم عليك ، وأنت من موقعك في رئاسة المجلسين الوطني والمركزي ، تقف علـى رأس الـشرعية                  

بعد أيام قالئل ، وبيدك أن تقـرر اآلن ، ولـيس    " استحقاق تاريخي "الفلسطينية ، وتتحضر لولوج عتبات      
  .تاب التاريخ الفلسطيني أن يذكرك ويستحضركبعد فوات األون ، كيف تريد لك

السالم عليك ، وأنت الحقوقي والشاعر والمؤمن ، تعرف بحكم علمك بالشريعة ، ما هللا ومـا لقيـصر ،                    
وتميز بحكم معرفتك بالتشريع ، ما هو جائز وما هو غير جائز ، وتستطيع فوق هذا وذاك أن تقول قوال                    

تاريخ من أوسع أبوابه ، فلم يعد في العمر أكثر مما مضى ، أمد اهللا               حسنا ، فافعل وال تتردد ، وادخل ال       
في عمرك ، ولتذكرك كتب القانون الدستوري التي ستدرس في جامعات فلسطين المحـررة ، بوصـفك                 

 لهـذه الكتـب أن      - كما أخبرتني ذات يوم      -حارس القانون والدستور والنظام ، تماما مثلما كنت تتمنى          
  .د ياسر عرفاتتذكر الرئيس الشهي

واسمح لي أن أشرك القراء بقصة رويتها لي عن حديث بينك وبين الراحل الكبير عندما لفت انتباهه ذات                  
اجتماع للقيادة الفلسطينية لضرورة مراعاة النظام األساسي أو شيء من هذا القبيل ، حرصا منك على أن                 

 وبما يليق به ومكانته ودوره المنشئ للحركة        تذكره كتب التاريخ والحقوق التي ستدرس ألجيالنا الالحقة ،        
  .الوطنية الفلسطينية ، فهل تسمح لي أن أطالبك بشيء مشابه

أن تغرد خارج سرب إخوانك ورفـاق       ) وال أرغب لك    (ال أريد أن أحملك فوق طاقتك ، وال أتوقع منك           
رحلة ، أن تكون شـديد      دربك ، وأنت من جيل المؤسسين لفتح والمنظمة ، كل ما نريده منك في هذه الم               

وأن ترفض محـاوالت الـبعض منـا ، اسـتخدام           ) غير المزدوجة (االنحياز للعدالة والمعايير الواحدة     
المجلسين لتمرير مواقف وسياسات غير مرغوبة ، أو تشريع ما ال ينبغي تشريعه ، أو لتصفية الحسابات                 

  .وتسويتها مع هذا الطرف الفلسطيني أو ذاك
ئم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تحت رئاستك ، في واحدة من جلـساته              أيام قليلة ، ويلت   

التاريخية ، والمؤكد أنه سيمدد للرئيس محمود عباس في موقعه الرئاسي األول ، تماما مثلما فعـل قبـل              
قبل أن  عشر سنوات مع الرئيس الراحل ، وهذا أمر لن نختلف عليه ، فال أحد منا يريد فراغا سياسيا ، و                   

نتوصل لتوافق وطني حول خطوتنا التالية ، ال بد من الحفاظ على النظام السياسي الفلـسطيني بهيكليتـه                  
  .المتعارف عليها

والمجلس المركزي ، كما نسمع ويتردد ، قد يقدم على حل المجلس التـشريعي ومـصادرة صـالحياته                  
جة ، هنا سيقال أن المجلس المركزي استخدم        وإلحاقها به ، وهنا الخشية والخطورة ، هنا المعايير المزدو         

كمطية لفصيل أو شخص ، لتصفية الحساب مع فريق آخر من الفلسطينيين ، وللتخلص من األغلبية التي                 
يتحلى بها ، هنا سيقال أن المجلس المركزي غير المنتخب استخدم للتخلص مـن المجلـس التـشريعي                  

والمجلس المركزي الذي تقف على رأسه ،       " مركزيتها "المنتخب ، هنا سيقال أن فتح التي أنت عضو في         
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 ، وهذا ما ال نريده ال لـك شخـصيا ، وال لفـتح أول                2006قد قاد انقالبا مضادا على نتائج انتخابات        
  .الرصاص والحجارة ، وال للرئيس عباس وال للمجلس المركزي

رئيس عباس والمجلس التشريعي     ، فليكن التمديد مزدوجا ، لل      1999إن كان وال بد من استحضار سابقة        
، بقرار واحد من فقرتين ، وفي نفس االجتماع أو الجلسة ، ولتعمد أنت قبل غيرك ، إلى إعـادة تفعيـل         
المجلس التشريعي في المرحلة المقبلة ، أو ما تبقى منها ، فال يجوز أن تتحول مؤسسات المنظمة ، إلى                   

  .خالفات داخلية" أداة تصفية"و" احتياطي تأزيم"
إن كان ال بد من الحفاظ على السلطة ، والتمديد لرئيسها ، فال بد من التمديد للمجلس التشريعي كـذلك ،                     
وتمكينه من استئناف نشاطه من النقطة إلى توقف عندها ، ومتابعة عمله ما أمكن ، بـدءا مـع تركيـز                     

لعزيز الدويك اسـتعدادا    خاص على السعي الستئناف الحوار وإتمام المصالحة ، ولقد أبدى زميلك عبد ا            
استثنائيا وعبر عن نوايا طيبة في هذا االتجاه ، فالتضع يدك بيده ، ولتمضيا معا في الطريق الموصـل                   
إلى المصالحة واستعادة الوحدة ، فهذا هو دورك على رأس المجلسين والشرعية ، وهذا هو المأمول منك                 

 قوى األمـر الواقـع واصـحاب األجنـدات          ، فال تصغ لرموز التأزيم والتصعيد ، وال ترضخ لضغوط         
االنشقاقية ، وال تقلل من شأن الدور الذي يمكن أن تضطلع به ، إذ يكفي أن تضع أقدامك فـي األرض                     

قادر أن تحـدث فرقـا وأن       حتى تكتشف ونكتشف جميعا ، بأنك       " لن يصح إال الصحيح   "وتعلن للمأل أنه    
ريق دون تـردد ، واهللا الموفـق ، واهللا مـن وراء             ، وأن تغير اتجاها ، فامض في هذا الط        تترك بصمة 

  .القصد
  5/12/2009الدستور، 

  
  هدوء بثمن حملة .54

  الوف بن
رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن، العودة الى المفاوضات مـع اسـرائيل غيـر                 

اقل وطنية  عندما تقترب اسرائيل من حماس عبر صفقة شليت، عباس يريد ان يظهر بأنه ليس               . مفاجىء
فهما يبتزان من اسرائيل مئات االرهابيين المحبوسـين مقابـل       . فلسطينيا من خالد مشعل واسماعيل هنية     

جندي اسير واحد وعباس يشدد موقفه ويطلب من اسرائيل  ان تتوقف عن البناء فـي شـرقي القـدس                    
هذا ليس قليال بالنـسبة     ". ملم يفعل شيئا من اجل السال     "ويهاجم علنا الرئيس االمريكي براك اوباما الذي        

  .لزعيم ضيف يهدد بأن يترك منصبه وفجأة تتملكه الشجاعة
بدال من ان يـضيع الوقـت فـي         .  في رفض عباس توجد فرصة كبيرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو         

محادثات عابثة على التسوية الدائمة، يمكن لنتنياهو ان يبادر الى خطوة من جانب واحـد فـي الـضفة                   
العالم . بية ترمي الى تلطيف حدة النزاع، تعزيز السلطة الفلسطينية وتخفيف العزلة الدولية السرائيل            الغر

العالم سيرغب في   . لن يكتفي بتجميد البناء الجديد في المستوطنات لعشرة اشهر، الذي اعلن عنه نتنياهو            
  .في المجتمع االسرائيليعلى نتنياهو ان يجد صيغة ترضي العالم دون ان يحدث شرخا عميقا . المزيد

 واريئيل شارون   1993 رئيس الوزراء يوجد في الوضع الذي كان فيه اسالفه، اسحاق رابين في صيف              
كالهما علقا دون مسيرة سياسية، امام طلب امريكي في التقدم وعدم ارتياح متعـاظم              . 2003في خريف   
حد ادنـى مـن االراضـي       : ون محتمال كالهما بحثا عن مخرج، ثمنه السياسي واالقليمي يك       . في الداخل 

رابين في اتفاق اوسلو، شارون فـي فـك         : وكالهما اختارا خطوات انتقالية   . مقابل حد اقصى من التأييد    
رابين نفر من ياسر عرفـات،      : كالهما تنكرا للمواقف التي عرضاها قبل االنتخابات      . االرتباط عن غزة  

رابين صافح عرفات، شارون فكك     .   حصل التحول  وعندها. شارون ادعى بأن نتساريم هامة كتل ابيب      
  .نتساريم وغوش قطيف
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المواجهة اصبحت اكثر عنفا، آالف االشخاص قتلوا في الطـرفين          :  اوسلو وفك االرتباط لم يحال النزاع     
ولكن رابين وشارون تمتعـا     . واسرائيل عمقت سيطرتها في شرقي القدس وفي اجزاء في الضفة الغربية          

، مثل السالم مـع االردن ودعـم        "على الطريق " وقادا جدول االعمال وقطفا انجازات       بدعم دولي وعلني  
كالهما وجدا صعوبة في ان يقررا ولكن ما ان قررا حتى دافعا بحماسة عن موقفيهما               . الواليات المتحدة 

ه فـي   الذي تبنيا " االرث" شددت فقط    – رابين اغتيل، شارون في غيبوبة       –نهايتهما المأساوية   . الجديدين
  .نهاية حياتهما السياسية

الجمهـور  . اوباما يتنكر له  . في العالم ال يصدقونه ويصفونه بأنه متصلب ورافض       .  تردد نتنياهو مشابه  
التجميد خلق شرخا مـع المـستوطنين دون ان         . االسرائيلي يؤيد نتنياهو، ولكن من يدري لكم من الوقت        

انتقـاد تـردد    . المفاجىء الوباما لرئيس الـوزراء    يؤدي الى استئناف المفاوضات مع عباس او العشق         
ال . نتنياهو بات سائدا، وبعد لحظة سيعرضوه كخرقة ممزقة استسلم لالمـريكيين دون ان يحقـق شـيئا                

  .نتنياهو بحاجة الى مخرج. سالم، ال االمن، ال العقوبات على ايران
خذ اقتراح السالم الذي    :  على الرف   رئيس الوزراء السابق، ايهود اولمرت، اقترح على نتنياهو دواء من         

وقل للجمهـور ان    .  واطلب من االمريكيين ان يجلبوا منه ردا موافقا        2008سلمته البو مازن في ايلول      
هذا كان اقتراح حكومة منتخبة يمكنه ان يكون اساسا للمفاوضات حتى لو كنـت ال توافـق علـى كـل                   

  .اذهبوا الى عباس وآتوا بجواب: ء استرالياهذا االسبوع عرض اولمرت الفكرة على زعما. تفاصيله
   عودة الى المسائل الجوهرية

انسحاب شبه كامل من الضفة، تقريبا الى خـط جـدار الفـصل، مـع         :  القتراح اولمرت ثالثة عناصر   
في القدس؛ واستيعاب رمزي لبضع آالف من       " الحوض المقدس "تعديالت طفيفة وتبادل لالراضي؛ تدويل      

  .نيين في اسرائيلالالجئين الفلسطي
ترزا أبعد عـن وزارة     .  خريطة الحدود أعدها الولمرت العقيد احتياط داني ترزا، مخطط جدار الفصل          

الدفاع بعد ان اتهم بتضليل محكمة العدل العليا، بدعوى انه اخفى عن القضاة االعتبارات االساسية التـي                 
ل حرب لبنان ولكن اولمرت لم يرغـب        الوزير عامير بيرتس نحاه قب    . وقفت خلف تصميم مسار الجدار    

. في ان يتخلى عن معرفته للميدان، وعين تيرزا مستشارا في مديرية السالم في ديوان رئيس الـوزراء                
  .في هذا المنصب اعد خريطة فلسطين المستقبلية، التي عرضها اولمرت على ابو مازن

وحـسب  . ط سلفه كأساس للحـوار     عالقات نتنياهو واولمرت جيدة، ولكن رئيس الوزراء ال يتبنى خط         
نتنياهو يفضل الغمـوض    . نتنياهو فان اولمرت لم يعرض عليه بالتفصيل االقتراح الذي سلمه البو مازن           

  .على التماثل المبطن مع االقتراح الذي يدعو الى اخالء المستوطنات خلف الجدار
لى محادثات علـى التـسوية      ميتشل يريد العودة ا   .  المبعوث االمريكي جورج ميتشل يطرح فكرة بديلة      

 الحدود، الالجئين والقدس، ولكنه يفضل التركيز على تصميم الحدود بين           –" مسائل اللباب "الدائمة في كل    
في تعقيبه على االعالن عن تجميد المستوطنات قـال ميتـشل ان تحديـد              . اسرائيل وفلسطين المستقبلية  

ئيليين ان يبنوا فـي جـانبهم كمـا يـشاؤون           وسيكون بوسع االسرا  . الحدود ستحل مشكلة المستوطنات   
نتنياهو يعارض هذه الفكرة ومثل عباس يفضل حل كـل          . والفلسطينيون ان يبنوا كما يشاؤون في جانبهم      

  .المشاكل معا وعدم االبقاء للمستقبل الغام مثل القدس، الالجئين، الدولة اليهودية وانهاء النزاع
وزيرة الخارجية، هيالري كلينتون، اعلنـت االسـبوع        ". لبناءالغموض ا " االمريكيون يكتفون حاليا بـ     
، " مع تبادل لالراضي متفق عليه     1967دولة فلسطينية تقوم على خطوط      "الماضي بانه يجب السعي الى      

". حدود آمنة ومعترف بها تعكس التطورات وتلبي المطالـب االمنيـة السـرائيل            "كما ستعطي اسرائيل    
  .وال تطرح موقفافهي ال تقول شيئا : الترجمة

   شبه احادي الجانب



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1629:         العدد       5/12/2009 السبت :التاريخ

من الصعب تحقيق اتفـاق علـى المـسائل         .  المشكلة في الخطط للتسوية الدائمة، هي انها ليست عملية        
االنـشقاق بـين فـتح      : وهاكم ثالثة اسـباب   . المتعلقة بالهوية الوطنية للطرفين، بل وصعب اكثر تنفيذه       

حتى لو كان الزعماء اقوى، مـن الـصعب ان          . اماوحماس، الحكومة اليمينية في اسرائيل وضعف اوب      
لالجـىء  . نتصور اسرائيل تخلي مئات االف المستوطنين والفلسطينيون يلغون مطلب عـودة الالجئـين           

الفلسطيني في مخيم في سوريا، لم ير اسرائيل ابدا، ال يهمه حقا اذا كانت يتسهار ستخلى والحاجز قرب                  
  . هو رفض اسرائيل اعادة عائلته الى قريتها المهدومة في الجليل"االحتالل"من ناحيته، . نابلس سيفتح

 واذا لم تكن التسوية الدائمة، فماذا يكون؟ عباس اوضح بأن الفلسطينيين لن يوقعوا على تسوية انتقاليـة                 
هذا يعني ان كل خطوة انتقالية فـي        . اخرى، وان من ناحيتهم من االفض احتالل كامل على سالم جزئي          

. خطوة اسرائيلية حيال خطوة فلسطينية    :  حتى لو كانت منسقة    –ن بالضرورة احادية الجانب     الضفة ستكو 
اخالء اراض ومستوطنات، مقابل التقدم في بناء الدولة الفلسطينية حسب خطة رئـيس الـوزراء سـالم                 

الفلسطينيون سيتمتعون بمزيد من االراضي المتواصلة، دون مـستوطنين         . فياض وتحت اشراف امريكي   
اما اسرائيل فتحصل على هدوء سياسي، دون ان        . واجز وسيحصلون على تشجيع للتنمية االقتصادية     وح

  .تضطر للتصدي للمشاكل االليمة
فقد اسـتقال مـن حكومـة       ". اذا اعطوا سيأخذون  " نتنياهو يعارض الخطوات احادية الجانب ويؤمن بـ        

اطق ستقرر فقط فـي المفاوضـات علـى         شارون عشية فك االرتباط ومنذئذ عاد ليؤكد بأن مستقبل المن         
اذا ما حشر نحو خطوة شديدة احادية الجانب مثل شارون، فكيف سيرد على االدعاءات              . التسوية الدائمة 

بانه يتذبذب؟ نتنياهو يمكنه ان يدعي انه خالفا لشارون، الذي تخلى عن كل المنطقة، اخلى الجيش وترك                 
الجيش سيبقى في المواقع االسـاس      . صرف هو بمسؤولية  الحدود بين غزة ومصر مكشوفة للتهريب، سيت      

. كما ان االنسحاب لن يكون تماما احـادي الجانـب  . ويواصل السيطرة على الحدود بين الضفة واالردن     
اسرائيل ستنقل المنطقة الى الجنرال االمريكي كيت دايتون، وهو سيسلمها الى الفلسطينيين ويتأكـد مـن                

ة غزة تظهر ان الفلسطينيين سيتحدثون ضد، ولكنهم سيتعاونون ولـن           تجرب. انهم يحرصون على االمن   
  .يعرقلوا االنسحاب االسرائيلي

 غيورا ايلند، شلومو بروم وعوديد عيران، الباحثون في معهد بحوث االمن القومي، نشروا هذا االسبوع               
ـ    : في القائمة . سلسلة مسارات محتملة لتسوية انتقالية في الضفة       دودة دون اخـالء   انسحاب من ارض مح

 مستوطنة منعزلـة فـي ظهـر        17المستوطنات، اخالء محدود لمفو دوتان وحرمش قرب جنين، اخالء          
ايلند اهـتم بهـا     : االفكار ليست جديدة  . على نتنياهو فقط ان يختار    . الجبل او انسحاب الى جدار الفصل     

. مي فـي عهـد شـارون      بصفته رئيس دائرة التخطيط في الجيش االسرائيلي ورئيس مجلس االمن القو          
عودتها الى البحث الجماهيري تدل على ان صدمة فك االرتباط من غزة آخذة في الوهن، وأناس من قلب                  

مجلس يشع للمستوطنين لم    . المؤسسة السياسية واالمنية يطرحون من جديد اقتراحات الخالء المستوطنين        
  " .استيطان القلوب"ينجح في 

من . ا االسبوع سيحاول تهدئة المستوطنين، بعد ان فرض عليهم التجميد      هذ.  ولكن نتنياهو ليس هناك بعد    
المـستوطنون يـديرون    . وزير الدفاع ايهود باراك، طلب ان يتعامل معهم بحساسية اكثر وأقل تـصميم            

وهم يفهمون على   . معركة على التجميد، وذلك ايضا من اجل ردع الحكومة عن افكار مزيد من االخالء             
  .ابو مازن يقرب نتنياهو من الحسم في خطوة انتقالية في الضفةما يبدو بأن رفض 

  "هآرتس"
  4/12/2009وكالة سما، 
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  برعاية مجلس الشورى غزة  .55
  آفي سسخاروف

غير قليل من المحللين االسرائيليين حاولوا االدعاء مؤخرا بأن حماس متحمسة للوصول الى اتفاق علـى                
القطاع، وال سيما بسبب انعدام االنجازات التي يمكنها        صفقة جلعاد شليت في ضوء وضعها الصعب في         

ولكن غير قليل من المحللين الغزيين يـدعون بـأن مكانـة حمـاس     . ان تعرضها على الجمهور الغزي  
استقرت مؤخرا، وال سيما بسبب قدرتها على مساعدة الطبقات الفقيرة في القطاع من خـالل جمعياتهـا                 

وجد حاليا تهديد علماني على حماس، تهديد اكبر يحـدق بالمنظمـة            اخرون يدعون مع أنه ال ي     . الخيرية
وبعد بعض سنوات فان المنظمات االسالمية المتطرفة من شأنها ان تصبح           . بالذات من االسالم المتطرف   

  .عامال ذا مغزى يتحدى حكم حماس
فلـسطيني  . عيوم الجمعة الماضي هاجم الجيش االسرائيلي خلية مطلقي صواريخ قسام في شمالي القطا            

حسب التقديرات، كان في الخلية اعـضاء نـشيطون مـن االسـالم             . واحد قتل وثالثة اخرون جرحوا    
منذ زمن غير بعيد، كانـت الجماعـات االسـالمية    . المتطرف، الذين ينتمون الى التيار المسمى جلجلت      

رة هذه ينال زخم    في االشهر االخيرة نشاط المنظمات الصغي     . المتطرفة جدا في غزة في هامش الهوامش      
فمن جهة تحاول حماس عناق المتطرفين كـي يعملـوا          . والموقف منها يثير في حماس ترددا غير بسيط       

ومن جهة اخرى، هذه الفصائل تضر بحماس وبالتأييد لها، وال سيما كونها تتخـذ              . وفقا لقوانين المنظمة  
  .صورة المتعاون مع اسرائيل وكمنظمة تخلت عن مبدأ الجهاد

بين الجماعات الراديكاليـة يمكـن ان       . اقع يخلق توترا دائما بين حماس والمنظمات االكثر تطرفا        هذا الو 
منظمـات  . نحصي جلجلت، التي كثير من اعضائها هم نشطاء حماس سابقون انسحبوا مـن منظمـتهم              

ة راديكالية اخرى هي جيش االمة، جيش االسالم وجند انصار اهللا الذين اداروا معارك عنيدة ضد شـرط                
منظمة راديكالية اخرى هي حزب التحرير، التي رجالها ال يشاركون          . حماس في رفح قبل بضعة اسابيع     

  .في القتال او في المواجهات ويكتفون بالنشاط االعالمي
التوتر بين المنظمات الراديكالية وحكومة حماس يتركز في المحاوالت التي قام بها متطرفون للـسيطرة               

حاليا االحتكاك ليس مثابة تحد حقيقـي       .  رفح مثال، عمل رجال جند انصار اهللا       في منطقة . على المساجد 
حماس ال تزال الحاكم الحصري في القطاع وحكمه آخذ في الترسخ منذ            . ولكنه هكذا سيكون في المستقبل    

فتح تكاد تكف عن الوجود بين الجمهور وبالمقابـل، حمـاس تعـرض جملـة               . 2007انقالب حزيران   
ضمن امور اخـرى    . لى منع الشعبية المتعاظمة للمنظمات االسالمية االكثر تطرفا منها        نشاطات ترمي ا  

  .اقيمت مؤسسات مثل البنك االسالمي، شركة تأمين اسالمية وهيئة مسؤولة عن حالل المنتجات
في ساعات الظهيرة تجري حماس دروس دينية في الوزارات الحكومية وتحرص على تطـوير محـاكم                

في ارجـاء القطـاع     . تعليم الدين اتسع في المدارس وفي الجامعات      . المحاكم المدنية شرعية على حساب    
اسـواق  . تعمل لجان مصالحة اسالمية، تتدخل في النزاعات العائلية او الشخصية الى ان تتحقق الصلحة             

  .عديدة ومحالت تغلق يوم الجمعة وفي الشواطىء يوجد فصل واضح بين الرجال والنساء
في البرلمـان   . ر ظاهرة المالبس غير التقليدية في المدارس وتفرض اللباس الموحد         حكومة حماس تحظ  

 –في غزة حيث ال يوجد سوى اعضاء حماس، بحث مؤخرا تفعيل قوانين العقاب على نمـط الـشريعة                   
لزوجين غير متزوجين محظور التواجد معا فـي        . لم يتخذ قرار في هذا الشأن بعد      . قطع يد السارق مثال   

  ". غير االخالقية" في اماكن منعزلة والشابات يطلب اليهم االمتناع عن االحاديث سيارة او
حماس تحذر اصحاب مقاهي االنترنت عدم السماح لتصفح المواقع االشكالية مثل مواقع التعرية، وبالطبع              

 وزارة االديان تنشر في ارجاء القطاع مناشير تشجع النـساء علـى           . محظور على النساء ركب الدراجة    
التجار في االسواق مطـالبون    . ليس فقط الحجاب بل وايضا الجالبيب الطويلة      . ارتداء المالبس المحتشمة  

هـذه  . اال يلبسوا الموديالت البالستيكية المعروضة في نوافذهم بمالبس غير اخالقية ونـزع رؤوسـها             
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ها تأمر المواطن بأن    وهكذا يمكن لحماس ان تنفي بأن حكومت      . التغييرات ال تظهر كأمر، بل كتوصية فقط      
  .يكون مسلما اكثر

حماس تواصل العمل في المجال االجتماعي ايضا كي تحافظ على قوتها بين الجمهور في غزة في ضوء                 
 الف منـزل حيـث      40 – 30عشية عيد االضحى زار ممثلو حماس نحو        . التهديد االسالمي المتطرف  

الفقر في غزة يضرب ارقامـا      . ات الفقيرة يسكن نحو ربع مليون نسمة لفحص مستوى النقص عند الطبق         
  .قياسية جديدة

للنشاط في مجال الرفاه مسؤولو الجمعيات الخيرة وليس بالذات حكومة حماس ولكن يوجد تعاون كامـل                
بين الجمعيات الخيرية التي تراكم قوة يمكن ان نشير الى جمعية الفالح، التي بدأت تعمـل منـذ                  . بينهما

وبقدر كبيـر اصـبحت هـذه       . ل معروف من حماس هو رمضان طنبورة       ويقف على رأسها رج    2001
بعد اخر تستثمر فيه حماس مـاال       . الجمعيات ذراعا مكمال للحكومة وهي تساعدها على استقرار مكانتها        

  .، التي توفر اماكن عمل لحجوم كبيرة للعمال العاطلين عن العمل"التكافل"كثيرا هو خطة 
 االسرائيلي على القطاع نجحت حماس في تخفيفه، من خالل االنفـاق            وماذا عن الحصار؟ تأثير الحصار    

الحزم االسرائيلي وموت اكثر من مائة شخص في انهيـار انفـاق ال تـردع عـن                 . التي تعمل في رفح   
ومع ذلك، التوقع في حماس هو ان يؤدي استكمال صفقة شليت الى رفـع الحـصار                . مواصلة التهريب 

ه حتى بعد ان يرفع الحصار سيمنع دخول قسم صغير من المنتجـات الـى               يمكن التقدير بأن  . االسرائيلي
  .غزة

اسرائيل سمحت لدخول آالف الخراف الى قطـاع غـزة قبيـل عيـد              . اليوم ايضا الحصار ليس كامال    
حجـم  .  الف اجنبي تقريبا زاروا غـزة هـذا العـام          15. االضحى وصادقت ايضا على تصدير الورود     

ومـع  . ات االنسانية الى القطاع ازداد بمئات في المائة عن السنة الماضـية           البضائع التي تدخلها المنظم   
  .ذلك، فان رفع الحصار االسرائيلي سيغير الواقع ويؤدي الى تحسين كبير في اقتصاد غزة

  "رتسهآ"
  4/12/2009وكالة سما، 
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