
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  والوسيط األلماني يهدد بسحب وساطته... فريق طبي فرنسي يفحص شاليط": الحياة"

    حول بعض أسماء رموزهابإيضاحاتالقاهرة تأجيل صفقة األسرى وحماس تطالب 
  وستشمل البرغوثي.. صفقة التبادل خالل أسبوعين:  عن نتنياهونائب في الكنيست نقالً

   من ناشطي حماس600 أن السلطة تحتجز نحو يؤكدو  دايتونإلى "لفت نظر"فياض يقر بتوجيه 
   الشرقية لتحقيق إجماع أوروبيفرنسا تعدل الورقة السويدية بشأن القدس

فتح لن تنتحر إذا تمسك     : دحالن
والحركـة  ... ه باسـتقالت  عباس

  قادرة على تجديد قيادتها
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  30  :كاريكاتير

***  
  

   قادرة على تجديد قيادتهاوالحركة... هلت باستقاعباسفتح لن تنتحر إذا تمسك : دحالن .1
حركة ال أن   لحركة فتح،  عضو اللجنة المركزية ومفوض اإلعالم       ،محمد دحالن قال  : علي الصالح  - لندن

قادرة على إيجاد البديل لقائدها إذا ما تمسك أبو مازن بموقفه الرافض للترشح لوالية ثانيـة، تحـت أي                   
ـ  وقال دحالن ردا على   . ظرف من الظروف    حول مدى مصداقية ما نسب إليه،       "الشرق األوسط " سؤال ل

  ."وهل تنتحر فتح انتحارا جماعيا؟.. يعني فتح غير قادرة على تدبير أمورها.. نعم"متسائال 
أوال مرشحنا لالنتخابات القادمة هو أبو مازن وإن اللجنة         .. إن موقفنا اآلن هو التالي    " استطرد قائال    هلكن

وقد لين الـرئيس موقفـه مـن        . لت تشدد على ضرورة أن يعود الرئيس عن قراره        المركزية لفتح ما زا   
االستقالة أو باألحرى عدم الترشح، لكن وفي نفس الوقت فإنه إذا ما تمسك بموقفه، فمؤكـد أن اللجنـة                   
المركزية وجميع مؤسسات الحركة فاعلة وقادرة على التعاطي مع مختلف الظروف واألوضـاع التـي               

قد أثبتت الحركة   ل": وأضاف دحالن في حديث نشره المكتب اإلعالمي لفتح       . "نا جراء ذلك  يمكن أن تواجه  
من خالل مؤتمرها السادس أنها قادرة على تجديد نفسها على مختلف المستويات ووفـق مـا تقتـضيه                  

  ."الضرورة
والقـادرة  كما أن لدى منظمة التحرير الفلسطينية من األنظمة والمؤسسات الشرعية والفاعلـة             " ،وأضاف

أبو (على التعامل مع مختلف الظروف، وما يمكنها من االستمرار في اإلبقاء على رئيس اللجنة التنفيذية                
وحول كيفية عالج الفراغ الدستوري في رئاسة السلطة، قال         . "بعد إعاقة حركة حماس لالنتخابات    ) مازن
وجه في حركة فتح للجوء إلى المجلس       وبسبب هذه اإلعاقة للعمل الديمقراطي هناك قرار ال بل ت         ": دحالن

المركزي صاحب الوالية القانونية والدستورية في إنشاء السلطة، من أجل تجديد عمـل مؤسـسات فـي               
الرئاسة والمجلس التشريعي لمدة يجري االتفاق عليها والتخاذ اإلجراءات الالزمة لسد أي فراغ دستوري              

وتابع القول إنـه    . 1993ة االنتقالية من اتفاق أوسلو عام        عند انتهاء المرحل   "2000مثل ما قام بذلك عام      
  ."ذا ما أعاقت حماس المسألة مرة أخرى سيجتمع المجلس المركزي مجددا ويقرر موعدا لالنتخابات"

ورفض دحالن القول إن حديثه عن مؤسسات منظمة التحرير وشرعيتها، تغيير لموقفه السابق أي قبـل                
لمـاذا تقـول    "وقال  . ي االنتخابات التي تمت في المؤتمر السادس للحركة       دخول اللجنة المركزية لفتح ف    

هذا لم يحصل قط، بل     .. لم أصف أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالمخرفين       "وتابع القول   . "ذلك
موقفنا من اللجنة التنفيذية كان دوما هو أن هذه هي المؤسسات         . كنت أصف بذلك اللجنة المركزية السابقة     

. "القائمة إلى أن يتم الحصول على االستقالل، وبالتالي فإن مجمل النظام السياسي الفلـسطيني سـيتغير               
موقفنا االحتفاظ بما هو قائم وليس تدميره كما تريد حماس التي تسعى إلى تدمير المنظمة دون                "وأضاف  

لك موقف من المنظمة،    وحتى لو كان    . أن يكون هناك بديل مؤسساتي قادر على قيادة الشعب الفلسطيني         
  ."ال يجوز أن تدمر ما تبقى منها، وتفقد شرعيتك وشرعيتها

6/12/2009الشرق األوسط،   
   

  اتصاالت فلسطينية إلقناع الدول األوروبية بتبني مشروع قرار سويدي في شأن القدس .2
ل األوروبية في  اتصاالت مكثفة مع الدواألسبوع السلطة الفلسطينية نهاية أجرت:  محمد يونس-رام اهللا 

محاولة لحشد اكبر دعم ممكن لمشروع قرار سويدي معروض على مجلس وزراء خارجية دول االتحاد 
وجاءت هذه االتصاالت الفلسطينية . غداً يعترف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية

  . مكثفة في االتجاه المعاكسإسرائيليةبموازاة اتصاالت 
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 عمل أوليةن المشروع السويدي احتل إ "الحياة" رياض المالكي لـ.خارجية الفلسطيني دوقال وزير ال
واعتبر أن تبني دول االتحاد األوروبي مشروع القرار . الديبلوماسية الفلسطينية في األيام األخيرة

رار دولي  استصدار قإلى الديبلوماسية الفلسطينية لمواصلة تحركها الهادف أمامسيمهد الطريق "السويدي 
في حال وافق ": وأوضح. "1967 يونيو عام /يرسم حدود الدولة الفلسطينية على خط الرابع من حزيران

 تترجم ذلك أناالتحاد األوروبي على مشروع القرار المقدم من السويد، سنطلب فوراً من دول االتحاد 
  ."طينية مجلس األمن في شأن ترسيم حدود الدولة الفلسإلىبدعم مشروعنا المقدم 

وفي سياق مماثل، أعلن المالكي أنه سيزور موسكو بهدف الحصول على دعم روسيا لمشروع القرار 
سنطلب دعم روسيا في توجهنا إلى مجلس ": وقال. الفلسطيني المطالب بترسيم حدود الدولة الفلسطينية

ة التي احتلتها إسرائيل األمن الدولي لالعتراف بالدولة الفلسطينية على كامل حدود األراضي الفلسطيني
سنطلب من ": وأضاف. "، وتوفير الدعم الدولي لهذا التوجه1967 يونيو عام /في الرابع من حزيران

روسيا تنشيط دور اللجنة الرباعية الدولية لتفعيل عملية السالم المتوقفة، وضرورة الضغط على إسرائيل 
  ."لسالملوقف كل األنشطة االستيطانية من أجل استئناف عملية ا

  6/12/2009الحياة، 
  

 عباس يبحث مع الرسون في عمان سبل دفع عملية السالم .3
 المتحدة تيري رود األممبحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع مبعوث :  كمال زكارنة-عمان 

وتناول الجانبان  . آفاق وتطورات عملية السالم في المنطقة وسبل دفعها لألمامأمسالرسون في عمان 
 . األخيرة على استئناف المفاوضات ال سيما استمرار بناء المستوطناتاإلسرائيليةالممارسات آثار 

 االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وأهمية تعزيز هذا األوروبيكما بحث اللقاء مناقشة االتحاد 
 . المتحدة يدفع نحو إعالن الدولة الفلسطينيةاألممالتوجه بقرار رسمي من 

  6/12/2009، الدستور
  

   من ناشطي حماس600 أن السلطة تحتجز نحو يؤكدو  دايتونإلى "لفت نظر"فياض يقر بتوجيه  .4
 الجنرال إلى "لفت نظر" سالم فياض بأنه وجه .أقر رئيس الوزراء الفلسطيني د:  محمد يونس-رام اهللا 
فلسطينية، وذلك على خلفية  لقوات األمن الاألميركي كيث دايتون المسؤول عن برنامج التدريب األميركي

 إن السبت –وقال فياض في لقاء مع تلفزيون فلسطين ليل الجمعة  .أقوال أدلى بها عن دوره األمني
اسم دايتون أخذ صدى أكبر من "ن أ وأضاف. الدور الذي يقوم به دايتون هو تدريبي فقط وال يتعدى ذلك

: وأضاف. " من ذلكأكثربعض منها ان له دوراً ، وفهم الإعالميةدوره بسبب أقوال أدلى بها في محافل 
  ."الخطة األمنية هي خطة فلسطينية، وال دور ألي طرف خارجي فيها"

 ووجه له لفت األميركي فياض استدعى في وقت سابق الجنرال إنوقالت مصادر في السلطة الفلسطينية 
 دوره أناً مع دايتون، وابلغه  فياض كان حادأن وأضافت. نظر في شأن أقواله تلك، وتوقف عن استقباله

  .محصور في الجانب الفني التدريبي
 أغلقت أن هذه التدريبات بعد إلىوقال مسؤولون في السلطة إن أجهزة األمن الفلسطينية في حاجة 

 معسكرات التدريب في الضفة الغربية وفرضت قيوداً على عمليات التدريب المحدودة التي "إسرائيل"
 ترفض السماح "إسرائيل" إن "الحياة"وقال مسؤول أمني فلسطيني لـ .أريحا سمحت فيها في مدينة

باستخدام المتفجرات والقنابل في هذه التدريبات، وتحدد استخدام كميات الرصاص، األمر الذي يجعل 
 تدريب خارجي ترعاه إلىهذا يجعل السلطة في حاجة ": وأضاف. "عمليات التدريب هذه محدودة الجدوى

  ." مثل الواليات المتحدةإسرائيلة على التأثير على دولة قادر
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 السلطة تحتجز نحو أن "على المكشوف"واعترف فياض في البرنامج التلفزيوني الجديد الذي يحمل اسم 
ن الخطة األمنية أ إلى هذا االحتجاز أمني وليس سياسياً، مشيراً إن من ناشطي حماس، لكنه قال 600

، بدأت باعتقال جماعات مسلحة تابعة لحركة فتح على خلفية 2007م لحكومته التي بدأت اواسط عا
 شخص على خلفية أي تنظيم سياسي وال تعتقل أيالحكومة ال تستهدف "ن أ وأضاف. خرقها القانون
  ."انتمائه السياسي

  6/12/2009الحياة، 
  

  "ير المشروعهيئة الكسب غ"يؤكد التزام السلطة اإلسراع بإنشاء و فياض يتعهد بمكافحة الفساد .5
في " هيئة الكسب غير المشروع"سالم فياض بإنشاء  .وعد رئيس الوزراء د :كتب يوسف الشايب

القطاعات المختلفة في وقت قريب، مؤكداً حرصه وحكومته على أن يترافق تأسيس هذه الهيئة التي أقر 
ل اجتماعه بوفد عن وأكد فياض خال .المجلس التشريعي السابق تأسيسها بمباشرتها الفورية ألعمالها

، بالتعاون مع االتحاد العام )أمان(المشاركين في مسيرة نظمها االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة 
للجمعيات الخيرية الفلسطينية، ومجالس بلدية وقروية في عشر بلدات وقرى قرب رام اهللا، وعدد من 

ممثلين عن القطاع الخاص، في مقر الجمعيات واألندية الرياضية، ومجموعة من نواب التشريعي، و
تشكيل هذه الهيئة ألهميتها في خلق : رئاسة الوزراء برام اهللا، أمس، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

السلطة الوطنية .. نحن نولي أهمية قصوى لمكافحة الفساد ..نظام قائم على المحاسبة واإلنصاف العادل
ي هذا المجال، من خالل الطريقة التي تمارس فيها مهامها في على المستوى الرسمي العب أساسي ف

إدارة المال واالقتصاد ومرافق العدالة المختلفة، وغيرها، معرباً عن سعادته بالتمثيل واالهتمام الواسع 
 .للقطاعين األهلي والخاص إضافة إلى النقابات بمكافحة الفساد

مكافحة الفساد حق للمواطن، والحكم الرشيد : الفسادفي مكافحة " أمان"واضاف فياض، الذي أشاد بدور 
يقتضي فيما يقتضيه أن تقوم السلطة الوطنية بعملها وفق أقصى درجات الشفافية والمسؤولية، وأن تكون 

االنفتاح والشفافية عناصر أساسية في مكافحة .. على أتم الجاهزية، وعلى الدوام للمحاسبة والمساءلة
لقة أيضاً هامة، ودون فعالياتها على النحو المطلب، فإننا نفتقد آللية فاعلة لضمان الفساد، لكن المحاسبة ح

 .نظام ملتزم بقواعد الحكم الرشيد واإلدارة الصالحة بما يخدم مصلحة شعبنا
 ".ال نزال في مرحلة تحرر وطني"وشدد فياض على أن أهمية مكافحة الفساد في فلسطين تأتي كوننا 

  6/12/2009األيام، فلسطين، 
  

   يستهجن صمت المؤسسات الحقوقية بشأن االعتداء على النائب منصورالتشريعي .6
أعربت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني عن استهجانها لتجاهل المؤسسات الحقوقية لالعتداء  :غزة

 ،"فلسطين"وقالت في بيان صحفي تلقت  .على النائب عن كتلة التغيير واإلصالح في نابلس منى منصور
إن العديد من أشكال األداء والمعالجات الخاصة بالمؤسسات الحقوقية الفلسطينية تعبر " :أمس، نسخة عنه

عن مكاييل مزدوجة وافتقار إلى المهنية والموضوعية والتوازن، وتؤشر إلى تأثيرات خطيرة لدور المال 
  ". الداخليالسياسي في توجيه سياسة بعض هذه المؤسسات حيال قضايا الوضع الفلسطيني

إن كافة المعالجات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية يجب أن تتسم بأقصى درجات المهنية "وأضافت 
والموضوعية، فضال عن الحرص على التوازن في تغطية القضايا واألحداث في كل من الضفة الغربية 

  ".عينها دون األخرىوقطاع غزة، دون ممارسة االنتقائية الفجة عبر التركيز على منطقة جغرافية ب
الحرص على مصداقية المؤسسات الحقوقية يقتضي منها مراجعة حقيقية وتمحيصاً دقيقاً "وأكدت على أن 

ألدائها المهني ومعالجاتها الميدانية، والتعاطي بشكل مهني ووطني مسئول مع القضايا الفلسطينية 
ة والمحددات األخالقية التي تكفل صحة وسالمة المختلفة، وااللتزام بكافة القيم الوطنية والمعايير المهني
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ندرك تماماً أن هناك فرقاً كبيراً بين المؤسسات الحقوقية على مستوى أدائها : "وتابعت ".أعمالها وإنتاجها
ومعالجاتها المختلفة، وأنه ليس باإلمكان وضع الجميع في سلة واحدة، بالنظر إلى جهد بعض المؤسسات 

  ".ول والمشهود له مهنياً ووطنياًوعملها المقدر والمسؤ
 6/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  السلطة تبذل كل ما بوسعها لحماية الوجود المسيحي الفلسطيني: عباس .7

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إن السلطة الفلسطينية تبذل كل ما : ).أ.ب.د( - رام اهللا
وأكد عباس، خالل  .ني في األراضي المقدسةبوسعها من أجل الحفاظ على الوجود المسيحي الفلسطي

استقباله مار اجناطيوس يوسف الثالث يونان البطريرك االنطاكي للسريان الكاثوليك في مدينة رام اهللا، 
  ".لن تحيا من دون حجارتها الحية وهم أبناء الشعب الفلسطيني مسلمون ومسيحيون"أن األماكن المقدسة 

أن عباس أطلع المسؤول المسيحي على آخر التطورات " وفا"ة الرسمية وذكرت وكالة األنباء الفلسطيني
  .اإلسرائيلي" التعنت"في األراضي الفلسطينية وعملية السالم المتعثرة بسبب 

وأوضح البطريرك يونان أن زيارته مخصصة لزيارة األراضي المقدسة واالطالع على أحوال أبناء 
وأشار إلى انه لمس مدى المعاناة التي  .اإلسرائيلي" اللاالحت"جراء" المؤمنين"الشعب الفلسطيني و

والحواجز الكثيرة التي " المحتلة"أثناء تنقالتهم من بيت لحم إلى مدينة القدس " المؤمنون"يتعرض لها 
  .يجبرون على المرور عنها للوصول إلى األماكن المقدسة

 6/12/2009الغد، 
  

  ررين بما يليق بتضحياتهم ونضاالتهمالسلطة تستعد الستقبال األسرى المح: قراقع .8
 قال عيسى قراقع، وزير شؤون األسرى والمحررين في حكومة رام اهللا، إن السلطة الفلسطينية :بيت لحم

تستعد الستقبال األسرى واألسيرات المحررين، الذين سيتم اإلفراج عنهم ضمن صفقة تبادل األسرى، 
  .كة حماس عبر الوسيط األلمانيالتي يجري التفاوض بشأنها بين االحتالل وحر

وقال قراقع، خالل زيارته لعائلة األسيرة ايرينا سراحنة في مخيم الدهيشة ببيت لحم، المحكومة عشرين 
، "نحن ننتظر صفقة نوعية تكسر الشروط والمعايير اإلسرائيلية: " في سجن النساء اإلسرائيليعاماً
 ".بما يليق بتضحياتهم ونضاالتهم"يرات المحررين ن السلطة تستعد الستقبال األسرى واألسأضاف أو

مشدداً على ضرورة أن تشمل أي صفقة اإلفراج عن جميع األسيرات وأسرى القدس وفلسطين المحتلة 
  . واألسرى القدامى1948

محاوالت "، موضحاً أن "األسيرات اتخذن موقفاً إما اإلفراج عن الجميع أو ال يوجد إفراج"وأضاف أن 
  .، كما قال"تثناء عدد من األسيرات كقاهرة السعدي وآمنة منى وأحالم التميمي غير مقبولةإسرائيل اس

 سنوات، التي تنتظر اإلفراج عن والدتها 7والتقى قراقع مع عائلة األسيرة سراحنة ومع طفلتها غزالة 
ي التي اختارت إن إسرائيل ه: "وقال قراقع.وعن سائر األسيرات الفلسطينيات في صفقة التبادل المنتظرة

طريق العدوان والحرب وعليها أن تدفع الثمن، وكان بإمكانها أن تنهي ملف األسرى وفق اتفاقية سالم 
عادل ومتكافئ مع شعبنا، فاالحتالل والسالم ال يلتقيان ولن يدفع الشعب الفلسطيني الثمن لوحده بسبب 

  .، وفق تعبيره"استمرار االحتالل واالستيطان
  5/12/2009 قدس برس،
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  لالجئين قد تؤثر على حق العودة" السلطة"جوازات  :عضو المجلس الوطني صالح الدين هواري .9
 أقامت لجنة الالجئين والعودة في الشمال بمناسبة يوم التضامن مع الشعب :شمال لبنان/ مخيم البداوي

 المقاومة واللجان الفلسطيني ندوة في قاعة نادي القدس في مخيم البداوي، بحضور ممثلين عن فصائل
  .الشعبية وفاعليات من مخيمي البداوي ونهر البارد

بعد تقديم من مسؤول اإلعالم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الشمال فتحي أبو علي، والوقوف 
دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تحدث عضو المجلس الوطني الفلسطيني صالح الدين هواري الذي 

، معتبراً أن "ة وفق مفهومنا هو أن يعود كل فلسطيني في الشتات إلى أرضه ومنزلهحق العود"أكد أن 
إن مشاريع التوطين تلوح : "أضاف ". اإلسرائيلي-تحتل مكانة هامة في الصراع العربي "قضية الالجئين 

لة بها من وقت آلخر بعض الجهات السياسية الغربية والصهيونية كلما طفا على السطح الحديث عن مشك
منح الالجئين الفلسطينيين في لبنان جوازات سفر "، معتبراً أن موضوع "الالجئين الفلسطينيين وسبل حلها

من السلطة الوطنية الفلسطينية أمر يحتاج في حال الموافقة عليه إلى دراسة دقيقة، نظراً لما قد ينتج عنه 
اعتماد "، وأكد هواري على "ير المصيرمن آثار سلبية على حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة وتقر

 التي وقعتها السلطة االتفاقيات"، معتبراً "االحتالل والكفاح الشعبي خياراً وحيداً لطرد واالنتفاضةالمقاومة 
التمسك بكل القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة "، ومؤكداً "مع العدو الصهيوني باطلة والغية

 ". الصهيوني بكل الوسائل المتاحةاالحتاللعب الفلسطيني مقاومة لألمم المتحدة التي تبيح للش
 6/12/2009المستقبل، 

  
   والوسيط األلماني يهدد بسحب وساطته...فريق طبي فرنسي يفحص شاليط": الحياة" .10

 أن فريقاً طبياً فرنسياً أجرى فحوصاً "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية موثوق بها لـ:  فتحي صباح-غزة 
 األسير في غزة غلعاد شاليط، في وقت هدد فيه الوسيط األلماني بسحب وساطته اإلسرائيليلجندي طبية ل

وقالت المصادر إن أربعة أطباء فرنسيين في  .بسبب تعنت الموقف اإلسرائيلي من صفقة تبادل األسرى
و، عبر  قطاع غزة األحد الماضي، برفقة الوسيط األلماني آرنست أورالإلىتخصصات مختلفة وصلوا 

وأضافت أن الفريق الطبي الفرنسي أجرى فحوصاً طبية لشاليط . معبر رفح الحدودي قادمين من القاهرة
 "لجان المقاومة الشعبية"في قطاع غزة حيث يحتجز في مكان سري لدى مقاتلين من حركة حماس و 

  .اللتين أسرتاه قبل أكثر من ثالث سنوات
 أمنية غير مسبوقة من جانب إجراءات القطاع في ظل إلىوا وزادت أن الفريق الطبي وأورالو وصل

 "الزنانة" التي يطلق عليها الفلسطينيون اإلسرائيليةحماس، وفي ظل تحليق مكثف لطائرات االستطالع 
وتابعت أن حماس التي لم يغب عن بالها تعقب طائرات االحتالل للفريق من الجو، . في سماء القطاع

  .ط المكان أو محاولة تحرير شالي"إسرائيل"الو بعدم مهاجمة حصلت على ضمانات من أور
 في مكان ملغّم بالمتفجرات، وأن احتمال خروجه حياً في حال مهاجمة ط تحتجز شاليحماسويعتقد بان 

 خطوات بناء الثقة في إطاركما يعتقد بان إجراء الفحوص الطبية له يندرج في . المكان، تبدو ضئيلة جداً
 التي يقودها أورالو برعاية مصرية، على غرار "إسرائيل"و المباشرة بين الحركة المفاوضات غير

  . أسيرة فلسطينية20 إطالق عدة في مقابل أسابيع شريط فيديو يظهره حياً قبل "إسرائيل"تسليمها 
 القطاع في ظل حراسة أمنية مشددة، في وقت نفى مصدر مقرب إلى بأن أورالو وصل حماسوأقرت 

 اتفاق نهائي مع أورالو خالل زيارته القطاع في شأن صفقة التبادل مع إلىالتوصل من الحركة 
الحال األمنية المشددة " المصدر قوله إن إلى الصادرة في الناصرة "الصنارة"ونسبت صحيفة  .إسرائيل

 تحليق الطيران إلى القاهرة، إضافة إلى غزة وعودته إلىالتي رافقت وصول الوسيط األلماني 
 بأن الصفقة وقعت، وأن هناك مرافقة أمنية لنقل إشاعات القطاع، أثارا أجواء المكثف في ائيلياإلسر
  ." مصرإلى طشالي
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 من األخيرة أن أورالو هدد في الجولة "الحياة"في سياق متصل، كشفت مصادر أخرى موثوقة لـو
رة ورفض الحكومة  في المفاوضات غير المباشاإلسرائيليالمفاوضات بوقف وساطته بسبب التعنت 

 إلى في الصفقة سيؤدي "إسرائيل"وقالت إن أورالو يشعر بأن تعنت .  تلبية مطالب الخاطفيناإلسرائيلية
 بسحب وساطته في حال لم تقدم تنازالت من شأنها أن تتيح توقيع "إسرائيل"فشلها، وبناء عليه هدد 

  .الصفقة
 إتمامالعقبات التي تحول حتى اآلن دون " إلى، مشيرة "شاقة ومعقدة جداً"ووصفت المفاوضات بأنها 
 المحتلة 48 مناطق الـ واسري، 44 أسرى القدس الـ إطالق إسرائيلالصفقة المتمثلة في رفض 

 على إصرارهاالعشرين، وأسير واحد من الجوالن، وجميعهم معتقلون قبل توقيع اتفاق أوسلو، فضالً عن 
  ." القطاع والخارجإلى 125 نحو إبعاد

  6/12/2009اة، الحي
  

   حول بعض أسماء رموزهابإيضاحاتالقاهرة  صفقة األسرى وحماس تطالب تأجيل .11
تقرر تأجيل التوقيع على صفقة تبادل األسرى الفلسطينيين مع الجندي :  غزة-عبد القادر فارس 

وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن أن قرار التأجيل لنحو أسبوع أو . اإلسرائيلي جلعاد شاليط
الوسيطين المصري واأللماني مع "بوعين إلعطاء الفرصة لمزيد من المداوالت بين مختلف األطراف أس

، كما كشفت عن ورقة تعدها القاهرة للرد على إيضاحات طالبت بها حركة حماس من "حماس وإسرائيل
مصر كشرط إلتمام الصفقة، فيما رفضت اإلفصاح عن تفاصيل هذه اإليضاحات، غير أنها اكتفت 

، والذين طلبت "إسرائيل"بالتلميح إلى أنها تتصل ببعض الرموز المحتجزة من أفراد الحركة في سجون 
ولم تستبعد هذه المصادر أن تشهد الفترة القليلة المقبلة . األخيرة إبعادهم كشرط للموافقه على الصفقة

لترتيبات النهائية لهذه زيارات لقيادات من الحركة إلى القاهرة للمزيد من التداول والتفاوض حول ا
  .الصفقة، والعمل على سرعة إنجازها في أقرب وقت ممكن

  6/12/2009عكاظ، 
  

  القاهرة للقاء عمر سليماناليوم إلى يصل الوطنية وفد لجنة المصالحة  .12
دعت القيادة المصرية لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية الفلسطينية لزيارة القاهرة الستئناف الجهود : غزة
  .لى إنهاء االنقسام الفلسطينيإمية الرا
ن وفد من اللجنة سيغادر اليوم للعاصمة أياد السراج أ .مين سر لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية دأكد أو

 .المصرية القاهرة للقاء الوزير عمر سليمان لوضع حلول الزمة التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة
ان مغادرة الوفد تاتي تلبية لدعوة مصرية في محاولة اليجاد " معا "وقال السراج في اتصال هاتفي بوكالة

  ". وايجاد مخرج لالزمة،حل لمعضلة عدم التوقيع على الورقة المصرية من قبل حركة حماس
  .خر اجتمع وفد من لجنة الوفاق والمصالحة اليوم مع قادة من حركة حماس في غزةآفي سياق 

 ومحسن ابو ، ونعيم الغلبان، وحمدي شقورة،كمالين شعث.  ود،راجوضم االجتماع عن اللجنة اياد الس
يمن أ و، فيما ضم وفد حماس الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة، حسن عبدو،رمضان

خذ مالحظات أن حماس اعربت عن رغبتها التوقيع على الورقة المصرية لكن بشرط أوقال السراح  .طه
 اللجنة على تواصل مع عضو اللجنة المركزية في حركة فتح أنلى إشار أو .الحركة بعين االعتبار

  .صخر بسيسو ومن ثم مع الرئيس محمود عباس
  6/12/2009وكالة معاً، 
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  سياسية وإبقاؤه بعد صفقة شاليط يؤكد ذلكغزة خلفيات حصار : حماس .13
لمحكم على قطاع  باستمرار فرض الحصار اإسرائيلوصفت حركة حماس قرار :  فتحي صباح-غزة 

 بأنه طي األسير في غزة غلعاد شاليسرائيلطالق الجندي اإلإغزة حتى بعد تنفيذ صفقة تبادل األسرى و
وقال الناطق باسمها سامي أبو زهري في تصريح إن القرار . "صورة من صور العدوان اإلسرائيلي"

هة العدوان اإلسرائيلي كونه يمثل يفرض على المجتمع الدولي مجدداً تحمل مسؤولياته لمواج"اإلسرائيلي 
  ."تجاوزاً للقانون الدولي

الموقف اإلسرائيلي باإلبقاء على حصار غزة حتى في حال إجراء صفقة التبادل، "وأضاف أبو زهري أن 
. "»، كما يؤكد أن خلفيات هذا الحصار سياسيةطيؤكد أن هذا الحصار لم يكن مرتبطا بقضية أسر شالي

 "العتبارات سياسية مرتبطة بفوز حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية"وزاد أن الحصار فرض 
حماس لن تستسلم الستمرار الحصار "وأكد أن . ، أي قبل ستة أشهر من أسر شاليط2006عام 

  ."اإلسرائيلي، وستبقى تبحث عن كل البدائل لكسره وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
هناك "تبادل، قال أبو زهري إن اللى المفاوضات الجارية لعقد صفقة وعن تأثير القرار اإلسرائيلي ع

  ."جهات مختصة في الحركة ستدرس هذا األمر وتقوم األمور في شأنه
  6/12/2009الحياة، 

  
  خطوات استباقية لتصفية قضية الالجئين "األونروا"تقليص خدمات : فتح  .14

في قطاع غزة، محمد النحال، من فتح لحركة حذر عضو اللجنة القيادية العليا :  سمير حمتو-غزة 
استمرار التداعيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألزمة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

المالية، والتي تهدد في حال استمرارها تخفيض الخدمات المقدمة لالجئين، أو إلغاء لبعض " األونروا"
  .ي مناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية والشتاتالبرامج التي تقدمها الوكالة ف

هي خطوات استباقية " األونروا"إن أي محاوالت أو أفكار تسعى إلنهاء أو تقليص خدمات "وقال النحال 
ال " لألونروا"ن نتائج وإرهاصات األزمة المالية أوأوضح ". ترمى وتهدف إلنهاء وتصفية قضية الالجئين

إلنسانية التي ستلقي بظاللها على ما يزيد عن أربعة ماليين الجئ فلسطيني يستفيدون تقف عند الكارثة ا
من خدماتها، بل سيمس جوهر قضية الالجئين الفلسطينيين بكافة أبعادها السياسية واالقتصادية 

عن هي الجهة األممية الوحيدة المسؤولة " األونروا"واالجتماعية، على اعتبار أن وكالة الغوث الدولية 
 .الالجئين حتى حل قضيتهم

  6/12/2009الدستور، 
  

  فتح وحماس تتبادالن االتهامات حول االعتقاالت في الضفة وغزة .15
تبادلت حركتا فتح وحماس أمس، االتهامات بتنفيذ اعتقاالت بحق ناشطي الطرف :  غزة–ردينة فارس 

 .اآلخر في قطاع غزة والضفة الغربية
، اعتقلت تسعة كوادر من فتح شمال قطاع "مليشيات حماس"أسماها وقال مصدر قيادي في فتح إن ما 

  . غزة
 .في المقابل، اتهمت حماس األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقال ثالثة من أنصارها في الضفة الغربية

  6/12/2009عكاظ، 
  

   أحد قادة سريا القدس باجس حمديةيفشل مجدداً في القبض على االحتالل  .16
ثمانية مواطنين فـي بلـدة اليـامون    ) 12-6(ت االحتالل الصهيوني فجر اليوم األحد اعتقلت قوا :جنين

قضاء جنين، وقد أفرجت عن أربعة منهم صباح اليوم، وما زال الباقون رهن االعتقال، وذلـك خـالل                  
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ـ  " سرايا القدس "عملية واسعة استهدفت إلقاء القبض على قيادي في          حركـة الجهـاد    "الجناح العسكري ل
  .في البلدة" مياإلسال

وقال شهود عيان إن عشرات اآلليات العسكرية اقتحمت البلدة من مختلف المحاور بعد منتصف الليـل؛                
حيث سمع دوي كثيف إلطالق النار والقنابل الصوتية وتفجيرات واسعة في المنطقـة، اسـتمرت حتـى                 

لك المجاورة لمنزل القيادي فـي      ساعات الفجر، تلتها عمليات اقتحام واسعة لمنازل المواطنين؛ ال سيما ت          
  .باجس حمدية" سرايا القدس"كتائب 

وأضاف شهود العيان أن جنود االحتالل اعتلوا أسطح المنازل المجاورة لمنزل حمدية، واحتجزوا سكانها              
. في غرف داخل المنزل، ثم تسللوا إلى منزل حمدية بـشكل مباغـت دون أن يتمكَّنـوا مـن اعتقالـه                    

 الجهاد  صباح اليوم أن المطارد باجس حمديـة هـو قيـادي بـارز فـي      ركة حوأوضحت مصادر في 
، سبق له أن نجا من عدة محاوالت اغتيال محققة في السابق، وأن قوات االحتالل كثَّفـت مـن                   "السرايا"

 .  عمليات المطاردة بحقه في اآلونة األخيرة
 6/12/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  يتها بذكرى انطالقتها الثانية والعشرينحماس تعلن بدء احتفال .17

بدء فعاليات احياء ذكرى انطالقتها الثانية والعشرين عن علنت حركة حماس أمس أ .):ب.ف.أ( –غزة 
وقال الناطق باسم الحركة  . الشهر الجاري من داخل منزل مؤسسها الشيخ احمد ياسين14التي تصادف 

نعلن بدء انطالق فعاليات االعداد للعرس الوطني الكبير، ": ثناء تالوته بياناً صحافياًأسامي ابو زهري 
مهرجان االنطالقة في ذكرى االنتصار، والذي سيكون خاتمة الفعاليات اليومية التي ستنطلق اليوم 

  ." ديسمبر، وذلك على أرض الكتيبة الخضراء في غزة/، وموعده الرابع عشر من كانون األول)السبت(
  6/12/2009الخليج، 

  
  األحرار استطاعت مزاحمة الفصائل رغم حداثة نشأتها حركة : الحيةيل خل .18

 بحركـة األحـرار   ،خليل الحيـة .  د،أشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس     : محمد األيوبي  - غزة
 موضحا أنها استطاعت أن تفرز قيادة متماسكة قوية في فترة قصيرة وتـزاحم فـي العمـل                  ،الفلسطينية

  .نشأتها مع باقي الفصائل التي تتجاوز عمرها عشرات السنينالتنظيمي رغم حداثة 
وأكـد  . جاء ذلك خالل لقاء سياسي عقدته قيادة حركة األحرار مع وفد من قيادة حماس برئاسـة الحيـة      

الحية على دعم وتأييد حركة حماس لحركة األحرار وكافة الفصائل التي تتمسك بمنهج المقاومة، مـشدداً             
 والذي ارتكز علـى مـنهج       ،ستقبل حركة األحرار التي كانت واضحة منذ نشأتها       على اطمئنان حماس لم   

ورحب أمين عام األحرار خالد أبو هالل، بقيادة حركة حماس مذكراً           . اإلسالم والمقاومة لتحرير فلسطين   
  .أن حماس هي الشقيق األكبر لحركة األحرار

 6/12/2009صحيفة فلسطين، 
 

  وستشمل البرغوثي.. صفقة التبادل خالل أسبوعين: اهو عن نتنينائب في الكنيست نقالً .19
نائب في الكنيـست    ن أن    كفاح زبو   رام اهللا  نقال عن مراسلها من      6/12/2009الشرق األوسط،   ذكرت  

عن أن صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة حماس ستنجز خالل فتـرة ال              كشف  من حزب العمل    
 إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو قـال لـه إن             وقال دانيال بن سيمون،   . تتجاوز أسبوعين 

، وأضاف  "الصفقة ستتم خالل أسبوع أو أسبوعين على األكثر، وستشمل إطالق سراح مروان البرغوثي            "
ولم يستبعد بـن سـيمون إطـالق    . " لفترة محدودة "البرغوثي"البحث يتركز فقط حول إمكانية إبعاده       "أن  

  .سراحه إلى رام اهللا
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لقد قام نتنياهو بما ال يجـرؤ أي        ": ل عضو الكنيست الذي كان يتحدث ضمن منتدى بئر السبع الثقافي          وقا
 شاليط تعثرت علـى مـدى ثـالث         "الجندي األسير جلعاد  "وصفقة  . زعيم في حزب العمل على القيام به      

ونوفيتش، وفورا رد وزير األمن الداخلي يتسحاق أهـار       . "سنوات ألن أولمرت لم يجرؤ على دفع الثمن       
ال يجوز للشخصيات العامة إطالق التصريحات بشأن قضية شاليط كون المفاوضات الجاريـة             "قائال إنه   

وتمنى الوزير أهارونوفيتش عدم إدراج مروان البرغوثي في الصفقة واصفا إياه           . "حولها معقدة وحساسة  
  ."قاتل لئيم يحق له أن يقضي عمره في السجن"بـ

تلك  مكتب نتنياهو نفى أن: غزة فتحي صباح نقال عن مراسلها من 6/12/2009الحياة، وأضافت 
  ."رئيس الوزراء لم يقل أبداً هذا األمر، ال لشخصية سياسية وال ألي شخص آخر" أن، وقال المعلومات

  
  حان الوقت لفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران: سيلفان شالوم .20

األوروبي بتأييد فرض عقوبات صارمة على إيران لثنيها طالبت الحكومة اإلسرائيلية االتحاد : الناصرة
وقال سيلفان شالوم، النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، الذي يزور  .عن تطوير برنامجها النووي

إن الوقت قد حان لفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران لتوضيح موقف األسرة : "استراليا حالياً
  .، كما قال"وي اإليرانيالدولية من أزمة الملف النو

ودعا شالوم، في تصريح نقلته عنه اإلذاعة العبرية، وزير الخارجية االسترالي ستيفان سميث إلى تأييد 
كما استعرض على الوزير االسترالي بعض المشاريع الخاصة بالتعاون . تشديد العقوبات على طهران

إلسرائيلية األردنية المشتركة التي تمت بلورتها اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط بما في ذلك المشاريع ا
  .حتى اآلن بالتعاون مع الرباعية الدولية

5/12/2009قدس برس،   
  

 تركيا غير مؤهلة للقيام بدور الوسيط مع سورية: مصادر إسرائيلية .21
جددت مصادر سياسية إسرائيلية مسؤولة رفض تل أبيب قيام تركيا، في هذه المرحلة، بلعب : الناصرة

 . السورية–ور الوسيط مع سورية من أجل استئناف المفاوضات اإلسرائيلية د
إن المشهد الحالي ال يؤهل تركيا للقيام ): "5/12(ونقلت وسائل إعالم عبرية عن المصادر قولها السبت 

 ، نمشيرة إلى احتمال أداء فرنسا وربما الواليات المتحدة دوراً فعاالً"بدور الوسيط بين إسرائيل وسورية
 .على هذا الصعيد، كما قالت

 المصرية من أن تل أبيب "األهرام"وجاءت تصريحات المصادر اإلسرائيلية رداً على ما أوردته صحيفة 
  .أشارت في اآلونة األخيرة إلى استعدادها الستئناف االتصاالت غير المباشرة مع سورية بوساطة تركية

  5/12/2009قدس برس، 
  

  ث احتياجات المستوطنين خالل فترة التجميد لبحنتنياهو يشكل طاقماً .22
شكلت الحكومة اإلسرائيلية طاقما خاصا لمتابعة تنفيذ التجميد الجزئي والمؤقت لعملية البناء في             : :رام اهللا 

وسيكون من مهمة هذا الطاقم تقديم      . المستوطنات، التي أعلن عنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مؤخراً        
  ."احتياجاتهم المعيشية"لمستوطنين، عبر األخذ بعين االعتبار التسهيالت الالزمة ل

واتفق نتنياهو مع وزير الدفاع إيهود باراك، على تشكيل هذا الطاقم في اجتماع عقدوه أول مـن أمـس،                   
وسيرأس باراك الطاقم الذي يضم في عضويته وزير الدولة بيني بيغن، وسكرتير الحكومة تسفي هاوزر،               

  . الضفة الغربية إيتان دانغوطومنسق العمليات في
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية، إن هذا الفريق كلف بطرح حلول للتحفظات التي سيثيرها المستوطنون علـى               

وقالت مصادر في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إن الطاقم سوف يدرس كيفيـة             . قرار تعليق البناء  
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االحتياجـات  "المستوطنات، وفي الوقـت ذاتـه إيـالء         تنفيذ عملية التجميد الجزئي والمؤقت للبناء في        
  . للمستوطنين أكبر اهتمام ممكن"المعيشية

وعقدت اللجنة جلستها األولى، مساء أول من أمس، وسوف تواصل عملها اليوم لبلورة رزمة تـسهيالت                
  .وتقديمها للمستوطنين خالل عملية التجميد، التي أكد نتنياهو بأنها ستكون لمرة واحدة فقط

6/12/2009الشرق األوسط،   
  

  المجتمع اإلسرائيلي غير متحضر تهاجم باراك ونتنياهو وتؤكد أنسابقة إسرائيلية وزيرة .23
، سابقاً" ميرتس"شنت وزيرة المعارف اإلسرائيلية السابقة شوالميت الوني ورئيسة حزب : باقة الغربية

حرب أيهود باراك، مؤكده انه اخطر  شديد اللهجة على رئيس حزب العمل اإلسرائيلي وزير الهجوماً
، وانه لن يهدأ له بال إال حين يصل إلى مكانة نابليون الديكتاتوري، والذي ال "إسرائيل"شخص في دولة 

 .يحب إال نفسه وثقته المبالغ فيها بنفسه ويجري وراء بسط سيطرته والنفوذ والسلطة
، إن 1996 - 1992 رابين الثانية وشددت الوني التي أشغلت منصب وزيرة المعارف إبان حكومة

رئيس الوزراء اإلسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو هو شخص متوتر بصورة دائمة، فيما امتدحت رئيسه 
المعارض، وان المجتمع اإلسرائيلي هو مجتمع متخلف وال " كاديما"المعارضة تسيبي ليفني زعيمة حزب 

 .يمس بالحضارة بشيء
6/12/2009الدستور،   

  
   مليون إسرائيلي سافروا إلى الخارج منذ بداية العام الجاري4.250: ات إسرائيليةمعطي .24

، الذي شارف على نهايته، سجل )2009(أفادت معطيات إسرائيلية رسمية بأن العام الجاري : الناصرة
  .رقماً قياسياً في عدد اإلسرائيليين الذين سافروا إلى الخارج

 نوفمبر الماضي وصل عدد /ام الجاري وحتى شهر تشرين ثانيوذكرت المعطيات أنه منذ مطلع الع
اإلسرائيليين الذين سافروا إلى الخارج نحو أربعة ماليين ومائتين وخمسين ألف شخص، وهو ما يشكل 

  ).2008( في المائة بالمقارنة مع السنة الفائتة 30ارتفاعاً يزيد عن 
إلسرائيليين الذين سافروا إلى تركيا، ال سيما خالل وبحسب ما نُشر؛ فإن انخفاضاً ملموساً سجل في عدد ا

الشهر األخير، بعد أن ألغت معظم وكاالت السياحة والسفر اإلسرائيلية رحالتها إلى تركيا، في أعقاب 
  .األزمة السياسية والتوتر بين الجانبين على خلفية الحرب اإلسرائيلية في قطاع غزة

5/12/2009قدس برس،   
  

  ر من حدوث كارثة إنسانية جراء منع إدخال غاز الطهية تحذمؤسسة حقوقي: غزة .25
حذر مركز سواسية لحقوق اإلنسان، أمس، من استمرار تدهور األوضاع المعيشية في قطاع غزة،              : غزة

والسيما جراء منع االحتالل اإلسرائيلي إدخال غاز الطهي منذ أكثر من ثالثة أشـهر، داعيـاً المجتمـع                 
إلى التدخل الفوري والضغط على االحتالل إلدخال ما يحتاجه القطاع مـن غـاز              الدولي واألمم المتحدة    

  .الطهي
وأضاف المركز في بيان صحفي أن منع إدخال الكميات المطلوبة والضرورية يومياً من غـاز الطهـي                 
تسبب حتى اآلن في إغالق العديد من المخابز والمصانع وتوقف الدفيئات الزراعية ومزارع الدواجن عن               

عمل نتيجة لهذا المنع، وعدم وجود الغاز الالزم لتشغيلها مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية فـي القطـاع                  ال
  ". تطال كل نواحي الحياة

خطوة من خطوات الحـصار إلذالل ومعاقبـة        " إدخال كميات الغاز المطلوبة      "إسرائيل"وأوضح أن منع    
 تتعمد اللجوء لهذه السياسة مـع دخـول فـصل     "يلإسرائ"إن  :" ، وتابع "المواطن الفلسطيني عقاباً جماعياً   



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1630:         العدد       6/12/2009 األحد :التاريخ

انتهاكاً لكافة القوانين والـشرائع     "، معتبراً ذلك    "الشتاء وتضاعف الطلب على هذه السلعة مما يفاقم األزمة        
  ".  الدولية

6/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

   تتهم االحتالل بتصعيد هجماته على القدس "هيئة مقدسية" .26
 اتهمت الهيئة اإلسالمية المسيحية للدفاع عـن القـدس والمقدسـات دولـة              : سمر خالد  -القدس المحتلة   

االحتالل اإلسرائيلي بتصعيد هجمتها على المدينة المقدسة بصورة غير مسبوقة، وشن حرب شاملة على              
  . المدينة وسكانها

ام يعـد تطـورا     إن ما تقوم به سلطات االحتالل بحق المدينة المقدسة هذه األي          : وقالت الهيئة في بيان لها    
خطيرا يطال مختلف القطاعات والمجاالت داخل المدينة المقدسة وخاصة المقدسات اإلسالمية والمسيحية            

وبينت أنه وألول مرة تكشف سلطات االحتالل عن نواياها تجاه القـدس بهـذه الـصراحة وبهـذا         . فيها
اصـمة للفلـسطينيين،    الوضوح عن طريق رفضها المطلق لإلعالن عن الجزء الشرقي من المدينـة ع            

  . وتحذيرها لالتحاد األوروبي االعتراف بهذه العاصمة
وبينت أن القرارات اإلسرائيلية األخيرة بحق مدينة القدس والمسجد األقصى بأنها تأتي ضـمن سياسـة                

وصعدت سلطات االحتالل مـؤخرا  . تصعيد عمليات التهويد التي تستهدف كل شيء غير يهودي بالمدينة         
عزل وتشديد اإلجراءات ومنع الشخصيات الوصول إلى المسجد األقصى، ومحاولـة بلـورة   من سياسة ال 

قوانين تمنع اآلذان فيه، واإلعالن عن بناء مركز شرطة داخل ساحة البراق، والترويج لألطمـاع التـي                 
  . تهدف للسيطرة على مبنى المتحف اإلسالمي وضمه إلى البراق وتحويله إلى كنيس يهودي
6/12/2009دن، الرأي، األر  

  
  منعهم من أداء شعائرهم الدينيةينتهك حقوق المقدسيين واالحتالل ي: تقرير .27

 طالب االئتالف األهلي بالقدس، بتوفير الحماية الفورية للمدنيين المقدسيين من العدوان ):وفا( –القدس 
 التاريخية العربية اإلسرائيلي المتواصل ضدهم، وقف عمليات الحفر، وهدم اإلنشاءات والمباني األثرية

واإلسالمية في البلدة القديمة في القدس، وفي منطقة باب المغاربة وتحت أساسات المسجد األقصى 
  .وبالقرب منه

، على ضرورة وقف بناء كنيس يهودي مالصق ألسوار المسجد األقصى أمسوشدد في بيان أصدره 
، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، وتحت ساحاته، ووقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس

أو االعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين من الوصول إلى 
  .األماكن المقدسة وأداء الصالة، وممارسة الشعائر الدينية بحرية كاملة دون قيد

6/12/2009الحياة الجديدة،   
 

  48لقدس يحذر من تجاوز أسرى القدس والـعميد األسرى الفلسطينيين في ا .28
 صفقة  في48 ـحذر عميد األسرى الفلسطينيين في القدس من تجاوز أسرى القدس وأسرى ال: )وكاالت(

 والمحكوم عليه بالسجن 1981ونبه األسير فؤاد الرازم، من حي سلوان بالقدس المعتقل منذ،. األسرى
  . والقدس من صفقات التبادل48 في إقصاء قضية أسرى "اإلسرائيلي"مدى الحياة، إلى تكرار النجاح 

أسرى القدس والداخل يعقدون آماال كبيرة على هذه "ونقل مركز األسرى للدراسات عنه القول إن 
 وال 1985الصفقة، السيما أن بعضهم قضوا عشرات السنين في السجون لم تطالهم صفقة تبادل 

  ".اإلفراجات منذ اتفاقية أوسلو
6/12/2009الخليج،   
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  االحتالل استهدف البشر والحجر في غزة عمداً: إسرائيلي تقرير .29

 تقرير صادر عن جمعية حقوق المواطن سيكشف عن تفاصيله في مؤتمر صحافي  أكد:القدس المحتلة
غدا االثنين أن االحتالل المتواصل أوجد نظام فصل عنصري تصان فيه حقوق اإلنسان شريطة أن يكون 

نوه أن العام األخير شهد تفاقما في التوجهات والممارسات العنصرية لدى الرأي العام و .إسرائيليا فقط
 يحظون بحقوقهم بالتعليم، 48ويقول إن فلسطينيي ال . اإلسرائيلي الذي يقبل بحقوق اآلخرين بشروط

قبل كما أن مجمعات سكنية ال ت. العمل، المواطنة، شريطة أن ينخرطوا بالخدمة العسكرية أو المدنية
  . إثيوبية، معاقين أو مثليين-عرب، شرقيون، من أصول روسية: بساكنين جدد إذا كانوا مختلفين

ويشدد التقرير أن ربط الحقوق بتقديم الواجبات، قدرات اقتصادية أو بانتساب لمجموعات وانتماءات 
. جوز اشتراطهامعينة يتناقض مع أسس حقوق اإلنسان التي تمنحه حقوقا عامة منذ والدته كبشر وال ي

ويشير التقرير للمساس بمنشآت طبية ". كما ليست هناك حقوق مشروطة فال ديمقراطية مشروطة"ويتابع 
  .وبنى تحتية للماء والكهرباء

ويشير التقرير الستمرار محاصرة القطاع وحرمان أهله من المواد الضرورية إلعادة إعمار ما تهدم 
ظر لغزة كمنطقة معادية وتحمل ساكنيها مسؤولية ما يجري فيها ما زالت تن" إسرائيل"ويقول إن . فيها

ويتوقف عند سلسلة التشريعات غير ". حماس"وتعتبرهم هدفا لعقاباتها الجماعية وسيلة إلسقاط سلطة 
، مشروع قانون "قانون النكبة"مشروع : الديمقراطية الرامية للحد من حرية التعبير وبدعم الحكومة

ويكشف التقرير عن قيام سلطات االحتالل بمالحقة . وغيرها" قانون الوالء"روع ، مش"يهودية الدولة"
  .منظمات حقوقية باالنتقام من الناشطين فيها

وفي الضفة الغربية المحتلة يمنع ناشطو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من دخول القرى الفلسطينية 
  .يها من تلقي مساعدة في مواسم قطيف الزيتونالتي يعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة لحرمان أهال

ويشدد التقرير أن نظام الفصل العنصري في الضفة تعزز خالل العام الحالي وانتقد موقف المحكمة العليا 
التي اكتفت بتوجيه االنتقادات لحرمان عشرات آالف الفلسطينيين من سلوك شوارع معينة تستخدم 

ويستعرض التقرير مشروع . ن دون أن تنتقد نظام الفصل نفسهلرفاهية بضع عشرات من المستوطنين م
قانون حكومي لحرمان المدنيين الفلسطينيين من مقاضاة االحتالل ومطالبته بتعويضات بعد إصابتهم من 

كما كشف عن تجاهل وزارات مختلفة قرارات محكمة العدل العليا بما يتعلق بمسار . قبل قوات االحتالل
  .سطينيين على طرفي الخط األخضرالجدار وبحقوق الفل

6/12/2009الخليج،   
  

  قوات االحتالل تقصف مدينة رفح براً وبحراً وسط تحليق مكثف للطائرات .30
، )5/12(قصفت المدفعية والزوارق الحربية اإلسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر يوم السبت : غزة

وسط مواصلة الطيران الحربي ) طاع غزةجنوب ق(منازل وقوارب الفلسطينيين قبالة شواطئ مدينة رفح 
وقالت مصادر فلسطينية إن الزوارق الحربية اإلسرائيلية فتحت  .اإلسرائيلي طلعاته في أجواء القطاع

وأضافت أن إطالق النار . نيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيادين قبالة شواطئ مدينة رفح غرب المدينة
وأشار شهود العيان إلى أن المدفعية اإلسرائيلية  . أو القواربهذا لم يسفر عن وقوع إصابات في األرواح

  .فتحت نيران رشاشاتها تجاه منازل الفلسطينيين شرق مدينة رفح
  5/12/2009قدس برس، 
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   الخليل يبدأون ابتالع حي الجعبرين فيمستوطنوال .31
حي "اهيمي من خالل  الحرم اإلبرإلى بالوصول "كريات أربع"سمحت سلطات االحتالل لمستوطني : لندن

فادت وكالة أو . المكتظ بالسكان الفلسطينيين، وذلك في سابقة وصفها الفلسطينيون بالخطيرة"الجعبري
 الخليل تخشيان من قيام سلطات االحتالل بإغالق إعمار الفلسطينية المحلية ان بلدية الخليل ولجنة "معا"
هم وممارسة حياتهم الطبيعية بحجة توفير  ومنع المواطنين من التحرك بحرية في حي"حي الجعبري"

 بهدم منازل يزيد عمرها على 2002األمن للمستوطنين، في الوقت الذي قام فيه االحتالل أواخر عام 
 يمر بحي جابر "كريات أربع" الشرق من الحرم اإلبراهيمي لتوفير طريق آمن لمستوطني إلى عام 400

  .ووادي النصارى
ال يوجد للمستوطنين أي حق في مدينة الخليل، ": ونقلت الوكالة عن رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي قوله

  ."ووجودهم غير شرعي، وعليهم بالرحيل عنها
6/12/2009الحياة،   

  
 "التحريض على العنف والعنصرية"بتهمة  اليوم رائد صالحالشيخ محاكمة  .32

ة الصلح في القدس المحتلة صباح اليوم األحد، جلستها األولى تعقد محكم:  حسن مواسي-باقة الغربية 
 . الشيخ رائد صالح1948للنظر في قضية زعيم الحركة اإلسالمية في األراضي العربية المحتلة عام 

 النيابة العامة ستوجه للشيخ تهمة التحريض على إنوقال خالد الزبارقة محامي الدفاع عن الشيخ صالح 
 16وذلك استنادا لخطبة الجمعة التي ألقاها في حي وادي الجوز في القدس المحتلة العنف والعنصرية، 

 بعد أن منعته سلطات االحتالل حينها من دخول المسجد األقصى، غداة مباشرتها في عملية 2006شباط 
 هدم طريق باب المغاربة وما أعقبها من أحداث احتجاج واعتصام من قبل سكان القدس وفلسطينيي الـ

48. 
6/12/2009الدستور،   

  
  النقب الصحراوي سجن االحتالل يشن حملة شرسة بحق أسرى .33

الحملة الشرسة التـي تـشنها إدارة الـسجون ضـد           , استنكرت وزارة شئون األسرى والمحررين     :غزة
األسرى في سجن النقب الصحراوي، معربة عن قلقها على حياة األسرى هناك الذين يزيد عددهم علـى                 

  . ظل استمرار تصاعد االستفزاز والتضييق على األسرى أسير في 2000
تحدياً لمشاعر األسرى، وانتهاكـاً     " هذه الحملة    : مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة    :واعتبر رياض  األشقر   

جديداً يضاف إلى سلسلة االنتهاكات التي يعانيها األسرى في النقب، حيث تقوم الوحدات الخاصة بحمالت               
سرى بالمتعمدة والعنيفة الستفزاز مشاعر األسرى،ودفعهم إلى االعتراض لخلق المبرر          تفتيش وصفها األ  

  ".لمزيد من االعتداءات األكثر قسوة
بإخراج األسرى من األقسام إلى أقسام      , تقوم الوحدات الخاصة المدربة جيداً على عمليات االقتحام       :" وقال

تفتيش العاري في الكثير من األحيان، ومن يرفض        أخرى فارغة، بعد تفتيشهم بشكل دقيق، ال يخلو من ال         
  ".التفتيش أو يحتج يتم االعتداء عليه بالضرب الوحشي وعزله بالزنازين االنفرادية

6/12/2009صحيفة فلسطين،    
  

  يعانون أوضاعاً سيئة للغاية" عتصيون"األسرى في معتقل : "جمعية حقوقية" .34
من أن أوضاع األسرى الفلسطينيين في معتقل " سامح"نبهت جمعية األسرى والمحررين : رام اهللا

  .اإلسرائيلي بالغة السوء من جراء ممارسات إدارة المعتقل القمعية بحقهم" عتصيون"
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" عتصيون"أسرى "نسخة منه اليوم السبت أن " قدس برس"وأضافت الجمعية في بيان مكتوب وصل 
خن لالستحمام، كما تمنع إدارة المعتقل األسرى يفتقدون إلى الغذاء المناسب والحمامات أو الماء السا

القابعين في زنازين العزل من الخروج لالستحمام؛ ما أدى إلى إصابتهم بأمراض جلدية غريبة، إضافة 
  ".إلى تعرضهم لإلهانات والضرب واإلهمال الصحي

 التغذية يعيشون ظروفاً صعبة، كحرمانهم من النوم وقضاء الحاجة وسوء"وأشارت إلى أن األسرى 
والحرمان من العالج، وتعرضهم للضرب على أيدي الجنود، إضافة إلى تعرضهم للضغط النفسي بسبب 

  ".طلب االحتالل منهم التعاون معهم لتخفيف العقاب والضرب والشبح
 5/12/2009 قدس برس، 

  
  48الـوصد األبواب أمام األسرى المحررين من أراضي ي االحتالل: اغبارية .35

عفو اغبارية، أن السلطات . قال عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة د - وفا-حيفا 
، ما ينعكس على 1948 توصد كل أبواب العمل أمام األسرى المحررين في أراضي العام اإلسرائيلية

  .مستوى معيشتهم وانخراطهم في المجتمع بشكل طبيعي
لقطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المهندس رامز  رئيس اللجنة اإلىاغبارية برسالة . وبعث د

جرايسي، اقترح فيها عقد اجتماع خاص للجنة الرؤساء لبحث كيفية مساعدة هؤالء األسرى وذويهم من 
  .مواطني البالد

وأكد في رسالته، أن األسرى يعانون أوضاعا صحية وخدماتية سيئة في السجون اإلسرائيلية، ويعانون 
 من جراء األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشونها على خلفية مكوثهم في السجن بعد تحررهم
  .لسنوات طويلة
 توفير وظائف شاغرة وأماكن عمل لتشغيل السجناء المحررين، ومنحهم إمكانية دراسة إلىودعا اغبارية 

  .وذويهم تخفيضات ضريبية
6/12/2009الحياة الجديدة،   

  
   إلى تحرك عاجل لحماية بيت المقدس تدعو" رابطة علماء فلسطين" .36

دعت رابطة علماء فلسطين، أمس، الدول العربية واإلسالمية، إلى التحرك بشكل عاجـل لحمايـة               : غزة
مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى تصاعد وتيرة االنتهاكات اإلسرائيلية لحرمة المدينة، محذرة فـي ذات               

. 48ع أذان الفجر في مساجد القدس واألراضي المحتلة عام          الوقت من مغبة استجابة االحتالل لدعوات من      
إن الصمت العربي واإلسالمي أغرى سلطات االحتالل اإلسرائيلي على         : وقالت الرابطة في بيان صحفي    

(..) مواصلة مخططاتها التهويدية لمدينة القدس المحتلة، بل حفزها أيضا على المساس بشعائر اإلسـالم               
، "48األخيرة لمنع أذان الفجر في مساجد بيت المقدس واألراضي المحتلة عام            وذلك من خالل الدعوات     

  ".على التطاول اإلسرائيلي على شعائر اإلسالم"مبدية استغرابها لغياب ردود الفعل العربية واإلسالمية 
ياتهم وأكدت ازدياد وتيرة االنتهاكات لحرمة المدينة المقدسة، مشيرة إلى هدم منازل المقدسيين وسحب هو        

التمادي اإلسـرائيلي فـي اسـتهداف المقدسـات         "إن  : وكذلك قرارات منع الوصول إلى القدس، مضيفة      
، داعية المعنيين إلـى     "اإلسالمية ينذر بعواقب وخيمة ال تقف تداعياتها على األراضي الفلسطينية المحتلة          

األقصى ووقف هدم منـازل     االستقرار في المنطقة وإلى لجم االحتالل ووقف انتهاكاته لحرمات المسجد           
  ."لم تعد كافية لزجر سلطات االحتالل عن غيها"وشددت على أن بيانات الشجب واإلدانة . المقدسيين

6/12/2009صحيفة فلسطين،    
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   بال أوراق ثبوتية في لبنان عائلة فلسطينية462 ":المجلس الدنماركي لالجئين" .37
عـدد  "فلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية في لبنـان أن         أشار المجلس الدنماركي لالجئين في بيان حول ال       

، وذلك بناء على مسح     " فرداً 2122 عائلة تضم    462العائالت الفلسطينية التي ال تحمل أوراقاً ثبوتية هو         
  .2005ميداني أجراه المجلس مع عدد من الشركاء المحليين منذ العام 

 الباقين فهم زوجات لهؤالء األفراد      324داً، أما الـ     فر 1798عدد فاقدي األوراق الثبوتية     "ولفت إلى أن    
  ".وهن إما الجئات فلسطينيات أو لبنانيات
األرقام التي يقدمها المجلس هي التقدير األنسب لعدد الفلـسطينيين          "واعتبر مدير المجلس آالن جيليش أن       

  .فاقدي األوراق الثبوتية في لبنان
، "عباس إلى لبنان تزيد من اآلمال إليجاد حلول لهذه القـضية          زيارة الرئيس الفلسطيني محمود     "وأكد أن   
ـ  "آمالً أن    التي منحت سابقاً لهـم ممـا       " بطاقة التعريف للفلسطينيين من دون أوراق ثبوتية      "يعاد العمل ب

). نـروا واأل(يفسح بالمجال لهؤالء في تشريع وجودهم قانونياً واالستفادة من الخدمات األساسية لوكالـة              
  ".ب إرادة سياسية مبنية على وقائع دقيقةوهذا يتطل

6/12/2009المستقبل،   
  

   فلسطينياً في الخليل الشهر الماضي48االحتالل اعتقل : تقرير .38
أظهر تقرير أصدره مكتب نادي األسير الفلسطيني في الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة أن : الخليل

لى األقل، في حمالت مداهمة وتفتيش في المحافظة  مواطناً ع48سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت 
  . نوفمبر الماضي/وبلداتها خالل شهر تشرين ثاني

5/12/2009قدس برس،   
  

   فلسطينياً األسبوع الماضي في الضفة20 مرة واعتقل 14االحتالل توغل : توثيق .39
عي، أن قوات االحتالل     المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقريره األسبو       أجراهأظهر توثيق   : رام اهللا 

نـوفمبر، وحتـى    /اإلسرائيلي نفذت قوات خالل األسبوع الممتد من الخامس والعشرين من تشرين الثاني           
ديسمبر الجاري، أربع عشرة عملية توغل على األقل في مدن وبلدات ومخيمات            /الثاني من كانون األول   

  .في الضفة الغربية
تطفت خالل توغالتها تلك، عشرين مواطناً فلسطينياً، من بيـنهم          وذكر أن قوات االحتالل اإلسرائيلية اخ     

  .ستة أطفال
6/12/2009صحيفة فلسطين،   

  
  يعلن عن توفير ألف فرصة عمل جديدة" برنامج تكافل: "غزة .40

 فرصة عمل جديدة خالل 1000أعلن برنامج تكافل لتوفير فرص العمل في قطاع غزة عن توفير : غزة
وجاء هذا اإلعالن على الرغم من األزمة المالية التي ما زالت تواجه .  المرحلة السابعة عشر منه

  .البرنامج وتهدده بالتوقف لشح األموال، بحسب القائمين عليه
وقال منسق عام اللجنة التوجيهية العليا للبرنامج أحمد الكرد، و وزير الشؤون االجتماعية في غزة، إن 

 خانقة تهدده بالتوقف، وحرصاً منا لتوفير لقمة عيش كريمة برنامج تكافل ما زال يواجه أزمة مالية"
نعمل جاهدين للتواصل مع المؤسسات الخيرية الخارجية لدعم برنامج تكافل حتى .. لعمال قطاع غزة

  ".يتثنى تشغيل أكبر عدد ممكن من عمال قطاع غزة المتعطلين عن العمل منذ فترة طويلة
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عربية واإلسالمية الوقوف بجانب عمال قطاع غزة، الذين ضاقت أهل الخير في األمة ال"وطالب الكرد 
وتزايد أعداد العمال المتعطلين عن العمل والذي بلغ عددهم .. بهم الدنيا بسبب الحصار وإغالق المعابر

  ". ألف عامل150
5/12/2009قدس برس،   

  
  الخنازيرأنفلونزا تؤكد خلو غزة من "الصحة المقالة" .41

ة الفلسطينية المقالة في غزة خلو قطاع غزة من أية إصابات بمرض انفلونزا أكدت وزارة الصح: غزة
 حول اإلعالمالخنازير الذي انتشر في معظم دول العالم ونفت في الوقت ذاته صحة ما نشرته وسائل 

وقال وكيل وزارة الصحة حسن خلف . سعيها لتطعيم سكان قطاع غزة بلقاحات مضادة لفيروس المرض
 .تشاف أي حالة مصابة بالفيروسإنه لم يتم اك

6/12/2009الدستور،   
 

  "دبي السينمائيمهرجان "فيلم فلسطيني يفوز بأولى جوائز  .42
وهو إنتاج فلسطيني بريطاني مشترك للمخرج ميشيل خليفي بجائزة مهرجان دبي " زنديق"فاز فيلم 

  .أمريكي ألف دوالر 25السينمائي الدولي لألعمال قيد اإلنجاز لهذا العام وقدرها 
سوق اإلنتاج الذي ينظمه المهرجان " ملتقى دبي السينمائي"جزءاً من " األعمال قيد اإلنجاز"وتعد مسابقة 

ويهدف إلى دعم السينمائيين العرب في مختلف أنحاء العالم وإلى دفع عجلة نمو صناعة السينما في 
  .المنطقة العربية

  6/12/2009الخليج، 
  

  لطة الفلسطينية إزاء التسويةاألردن يجدد دعمه مواقف الس .43
اهللا الثاني لجهود السلطة   جدد وزير الخارجية األردني ناصر جودة، دعم العاهل األردني عبد:القاهرة

الفلسطينية والرئيس محمود عباس ومواقفه السياسية التي تعكس الموقف األردني والعربي، مؤكدا حرص 
  .التنسيق والتشاور للخروج من حالة الجمود القائمةالقيادتين األردنية والفلسطينية على استمرار 

جاء ذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع جودة مع عباس في رام اهللا، حيث نقل رسالة شفوية من الملك عبد 
لكننا ال نستطيع أن ندخر "واعتبر أن ما قدم مؤخرا غير كاف إلطالق المفاوضات، وقال . اهللا إلى عباس

، مشددا "ن هذا المأزق وفق المرجعيات المطلوبة وفي األطر الزمنية المحددةأي جهد من اجل الخروج م
على أهمية الموقف األمريكي حيال عملية السالم، مؤكدا أن هناك إجماعا دوليا غير مسبوق على 

وأكد ان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل شامل يضمن عودة ". الدولتين"ضرورة تحقيق حل 
، هو الحل المناسب لتحقيق "إسرائيل" العربية إلى أصحابها في سوريا ولبنان، وتوفير األمن لالحقوق

  .السالم في المنطقة
وأكد وزير الخارجية رياض المالكي أنه تم التطرق إلى استعداد االتحاد األوروبي لالجتماع غداً االثنين، 

  .قف األوروبي بشأن التسويةفي بروكسل لمناقشة الوثيقة السويدية، مؤكداً أهمية المو
6/12/2009الخليج،   

  
  من مجلس النواب المقبل سيكونون من أصول فلسطينية% 37": الشرق"مصادر أردنية لـ .44

ـ      :شاكر الجوهري  -عمان    عبـد   العاهل األردني عن أن   " الشرق"كشفت مصادر أردنية وثيقة االطالع ل
نتخابات البرلمانية المقبلة خالل بضعة أشـهر، وإن كـان          اهللا الثاني يقوم حالياً بدراسة إمكانية إجراء اال       

 . من الدستور  68/2مستبعداً إجراؤها وعقد المجلس المقبل خالل أربعة أشهر، كما تنص على ذلك المادة              
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 يتجه نحو اختيار شخصية أردنية مرض عليها من قبل األردنيين من            العاهل األردني تقول المصادر إن    و
الحكومة المقبلة، خاصة في ضوء وجود دراسات تنصح بزيادة نـسبة تمثيـل             أصول فلسطينية لتشكيل    

فيصل الفـايز رئـيس الـوزراء       .  بالمائة 37األردنيين من أصل فلسطيني في مجلس النواب المقبل إلى          
األسبق، وأبرز شيوخ عشائر بني صخر، يحل في رأس قائمة المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث               

  . ومنابتهمأصولهمجيدة ومتوازنة مع جميع األردنيين على تعدد إنه يقيم عالقات 
 عـون   . سمير حباشنة، وزير الداخلية األسبق، ود      .من األسماء المرشحة كذلك لتشكيل الحكومة المقبلة م       

  .الخصاونة رئيس الديوان الملكي األسبق، الذي جدد عقده مؤخراً قاضياً في محكمة العدل الدولية
 عشائري كبير كونه من كبار شيوخ آل الفايز، الذين يتزعمون بني صخر، العـشيرة               الفايز يحظى بثقل  

األردنية الكبيرة، وذات التاريخ العريق، فضالً عن العالقات الحميمة التي تربطها مع األردنيين من أصل               
  .فلسطيني، كما مع الفلسطينيين عموماً

6/12/2009الشرق، قطر،   
 

  مزيد من المرونة في صفقة األسرىب" إسرائيل"أبو الغيط يطالب  .45
 بمزيد من "إسرائيل" الغيط مساء السبت انه طالب أبو وزير الخارجية المصري احمد أعلن: القاهرة
 كانوا يريدون استعادة إذا أنهمقلنا لإلسرائيليين " المصرية األوسط الشرق أنباءوقال لوكالة  .المرونة

  ". ال تبالغ في مطالبهاأنعلى إسرائيل  " وأضاف".ه الفلسطينيون يدفعوا الثمن الذي يطلبأنجنديهم فعليهم 
6/12/2009وكالة سما،   

  
   ترفض اإلدعاءات اإلسرائيلية بشأن تجميد االستيطان"الجامعة العربية" .46

انتقدت جامعة الدول العربية، أمس، االدعاءات اإلسرائيلية بشأن تعليق االستيطان، وأعربت عن  :القاهرة
وأكد رئيس مكتب . 67التوجه إلى مجلس األمن الدولي إلعالن الدولة الفلسطينية بحدود إصرارها على 

هو الوقف الكامل " اإلسرائيلي"المطلوب من الجانب "األمين العام للجامعة العربية هشام يوسف أن 
ة في خطة لالستيطان سواء في الضفة الغربية أو القدس طبقا لقواعد الشرعية الدولية وااللتزامات الوارد

  ".خارطة الطريق
الموقف العربي يقوم على المطالبة بالوقف الكامل لالستيطان في "وقال، في تصريحات للصحافيين، إن 

إصرار الجانب العربي على الذهاب إلى مجلس األمن الدولي "، وجدد التأكيد على "الضفة الغربية والقدس
وجود مشاورات حاليا "وأشار السفير هشام يوسف إلى ". 1967إلعالن قيام الدولة الفلسطينية بحدود سنة 

بين وزراء الخارجية العرب لبلورة شكل التحرك العربي المقبل للتوجه إلى مجلس األمن نظراً لصعوبة 
  ".الموضوع وتعقيداته ولضمان الحصول على الدعم الدولي المأمول

6/12/2009الخليج،   
  

  عسكرية إسرائيلية بغداد تبرم صفقة مع واشنطن للتزود بمعدات .47
 العراق عقد صفقة مع الواليات المتحدة األميركية أنأكدت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أمس  :باقة الغربية

يتم بموجبها تزويد عناصر األمن العراقية بمعدات عسكرية حديثة لمراقبة الحدود مع سوريا وإيران، 
 49 الصفقة التي تم توقيعها تبلغ قيمتها أن" نوتيديعوت احر"إسرائيلية الصنع، في حين أشارت صحيفة 

 تأتي في إطار اتفاقيات وأنهامليون دوالر تضم أبراج مراقبة وأجهزة استشعار وكاميرات مراقبة، 
 . األميركي-التعاون العسكري اإلسرائيلي 

بة،  األجهزة المذكورة هي صناعة إسرائيلية ولديها القدرة على المراق أنوأشارت الصحيفة إلى
 على لبنان، حيث تم 2006وتستعملها إسرائيل في مراقبة الحدود، وقد تم استخدامها خالل حرب تموز 
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تركيبها على الحدود الشمالية مع لبنان، ومع قطاع غزة، وهو ما يمنح لهذه المعدات أهمية كبيرة ويعود 
 األميركية ويتيح المجال - بالربح والمنفعة ضمن االتفاقيات العسكرية اإلسرائيلية "إسرائيل"على 

 .لتصديرها إلى الخارج
6/12/2009الدستور،   

  
  فرنسا تعدل الورقة السويدية بشأن القدس الشرقية لتحقيق إجماع أوروبي .48

 فشل سفراء الدول األوروبية في مشاوراتهم، في االتفاق على موقف موحد من             :ميشال أبو نجم   - باريس
ويأتي هذا الفشل   . لقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية القادمة     المقترح السويدي الخاص باالعتراف با    

رغم تعديل النص السويدي بناء على أفكار لتوحيد الموقف األوروبي تقدم بها الوفد الفرنسي الذي طرح                
 يذكر بأنه لم يعترف أبدا بضم القدس الشرقية، وفي حال قيام سـالم              األوروبيأن المجلس   "صيغة تقول   
  ."الطريق إلى ذلك أن تكون القدس عاصمة لدولتي فلسطين وإسرائيلحقيقي فإن 

6/12/2009الشرق األوسط،   
  

  ميتشل يهاتف عباس ويبحث معه سبل استئناف المفاوضات .49
، اتصاالً هاتفياً من المبعوث )4/12(تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الجمعة : رام اهللا

  . األوسط جورج ميتشلاألمريكي لعملية السالم في الشرق
وقالت مصادر إعالمية فلسطينية رسمية إن الرئيس عباس وميتشل بحثا خالل المكالمة الهاتفية سبل 

، "المتعثرة بسبب التعنت اإلسرائيلي"استئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي وإحياء عملية التسوية 
  .على حد قولها، دون أن تدلي المصادر بمزيد من التفاصيل

5/12/2009قدس برس،   
 

  ة اليوممنسق األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط يزور غز .50
من المقرر أن يقوم اليوم روبرت سيري منسق األمم المتحدة لعملية السالم في الـشرق األوسـط،                 : غزة

" سـيري "ن  وبحسب مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة، فإ       .وممثل األمين العام بزيارة إلى قطاع غزة      
 سيقوم خالل زيارته للقطاع، التي تستمر ليوم واحد، بالتوجه إلى مشروع اإلسكان اإلماراتي فـي خـان                

، وهناك سيعقد مـؤتمراً     "األونروا"يونس جنوب قطاع غزة، وكذلك لمدرسة ومعهد مهني تابعين لوكالة           
  .صحفياً في المكان

6/12/2009صحيفة فلسطين،   
 

  ى أرصفة المنازلوتجربة العيش عل.. القدس .51
  بالل الحسن

يبالغون في السرعة، ويبالغون فـي المطالـب،        . يندفع اإلسرائيليون بشراهة للسيطرة على مدينة القدس      
كانوا سابقا يستولون على األرض، وأصبحوا يسعون في مرحلة الحقة لالسـتيالء    . ويبالغون في الوسائل  

غرف المنازل وليس غرف الفنادق أو      .  على الغرف  على المباني، وها هم اآلن يبذلون جهدهم لالستيالء       
وال يجدون غضاضة في أن يدخلوا إلى بيت ما، ثم إلى غرفة فـي ذلـك البيـت،                  . القصور أو الفيالت  

وليس من المستغرب أن يقولوا إن تلك الغرفة هي جزء من إسرائيل التاريخية،             . هذه الغرفة لنا  : ويقولون
نبأها قد ورد في التوراة، وتكون النتيجة، عدوانية شرسة، وعنـصرية           وربما أضافوا إلى ذلك القول بأن       

  .ممجوجة، وتطهيرا عرقيا يطبق فرديا، وحرمانا لعائلة من السقف الذي يؤويها
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لقد تفنن اإلسرائيليون في صياغة أساليب االستيالء، االستيالء على أي شـيء كـان، األرض والـشجر               
استنبطوا نظريات األراضي األمنية،    .  والجبل والوادي والجرف   االستيالء على السهل  . والبيوت والغرف 

واخترعـوا نظريـات الطـرد      . وأراضي التدريب والمناورات، وأراضي الحدائق، وأراضي النفع العام       
  .، حتى يستطيعوا االستيالء على أسواق القدس دكانا دكانا)األرنونا(بواسطة الضرائب 

غ في نظريات، وأن يدون في كراسات وكتـب، ولكـن المعانـاة             ويمكن لهذا التفنن اإلسرائيلي أن يصا     
اإلنسانية تنمو بعيدا عن الكراسات والكتب، إنها تنمو على األرصفة أمام المنازل، فالعائلـة الفلـسطينية                

ويـأتي يوميـا أفـراد      . تضع فراشا، وتبني خيمة، وتسكن    . تطرد من منزلها، فتقرر أن تسكن الرصيف      
يمرون مـن   . ليمروا من جانب، أو ربما من فوق األشخاص المطرودين من منزلهم          العائلة اإلسرائيلية،   

إن المكان مفتوح فقـط     . دون أن يلقوا تحية الصباح، فال مكان في العالقة العجيبة القائمة بينهم ألي تحية             
  .من جهة، وللحقد من جهة أخرى) هوتسباه(للوقاحة 

جزاء الصورة التي تعرضها كل تلفزيونـات العـالم، عـن    أمام هذه الصورة اإلسرائيلية الوقحة، وأمام أ   
العائلة المطرودة من منزلها، وعن العائلة التي دخلت لتسكن مكانها، وعن العائلة التي أصبح الرصـيف                
موطنها، وعن العائلة التي تأتي الشرطة اإلسرائيلية لتطردها من على الرصيف، ولتمنع عنها آخر حـق                

ذلك أن اإلسرائيلي يريد ضحية مطواعة، لينة، متفهمة، خفيـضة الـصوت،            طبيعي لها، حق االحتجاج،     
  .وإال فإنه يتهمها باإلرهاب

جاءت الحركة األولـى مـن      . أمام هذه الصورة بكل هذه التفاصيل المخيفة، بدأ الضمير الغربي يتحرك          
د الصمت ممكنـا،    لم يع : قالت. أقصى الشمال األوروبي، من السويد التي تترأس اآلن االتحاد األوروبي         

إنهم يطردون السكان بـالعلن، وبالجملـة،       . إن ما يجري في القدس ال يمكن قبوله ال سياسيا وال إنسانيا           
. 1967ويقولون إنه ال دخل للعالم بذلك، فالقدس جزء من إسرائيل، تم ضمها بعد أيام من احتاللها عـام         

بهـذا  ) باستثناء أعضاء الكونغرس األميركـي     (ولم يلحظ اإلسرائيليون أبدا أنه لم يعترف أحد في العالم         
  .القرار اإلسرائيلي

وتبين عبر موقف االحتجاج السويدي، أن القناصل األوروبيين في القدس، أعدوا تقريرا سريا، تـسرب                
اإلسرائيلية، وجاء فيه أن الحكومة اإلسرائيلية وبالتعاون مع بلديـة          » هآرتس«بعض ما فيه إلى صحيفة      

، تهدف إلى تغيير الميزان الديموغرافي في المدينة، وإلـى          »استراتيجية ورؤيا «بموجب  القدس، تعمالن   
وذكر التقرير أن الحكومة والبلدية تقدمان المساعدات لجمعيات        . عزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية     

اصـة  اليمين الصهيوني المتطرف من أجل السيطرة على المدينة، وتقدمان المساعدات أيضا لمؤسسات خ        
وتحدث تقرير القناصل عن التمييز الـذي يجـري علـى           . تعمل على امتالك بيوت في األحياء العربية      

األرض ضد المواطنين الفلسطينيين، وأبرز مظاهر التمييز منع تقديم تراخيص بناء للعـرب، وتقـديمها               
 200رائيل لسكانها    رخصة بناء سنويا، تقدم إس     1500بكرم زائد للمستوطنين، إذ بينما تحتاج القدس إلى         

فقـط مـن    % 10من السكان، تقدم لهم البلدية      % 35وبينما تبلغ نسبة سكان القدس العرب       . رخصة فقط 
  .الميزانية كخدمات

وهناك أمور كثيرة أخرى يمكن ذكرها، مثل الحفريات التي تهدد المسجد األقصى، وإغالق المؤسـسات               
. وحمايته من خالل استنكاف الشرطة عـن التـدخل        الفلسطينية في المدينة، وتشجيع عنف المستوطنين       

ولكن الحدث المباشر الذي دفع القناصل للتحرك، كان إقدام إسرائيل على سحب الهويات الزرقـاء مـن                 
 ضعفا مما سحبته سنويا منذ بدء االحتالل عـام          21 مواطن مقدسي خالل هذا العام، وهذا يعادل         4577
التي تعطى لسكان القدس الفلسطينيين وتتيح لهم اإلقامة        » قامةاإل«والهويات الزرقاء هي هويات     . 1967

وبهذا تتعامل إسرائيل مع سكان القدس وكأنهم مهاجرون، وهـي ال تعتبـرهم فـي               . والتنقل في المدينة  
وحسب القانون اإلسرائيلي تسحب اإلقامة إذا غادر المقيم إسـرائيل          ). مقيمين(، وإنما   )مواطنين(القانون  

  .ت، أو إذا حصل على إقامة دائمة في دولة أخرىلمدة سبع سنوا
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وهناك من يقول إن هذا الذي يجري في القدس اآلن، هو تعبير عن سياسة نتنياهو اليمينيـة المتطرفـة،                   
ولكن الصحف اإلسرائيلية كشفت أن التحضير لعملية سحب الهويات بهذه األعداد الكبيرة قد بدأ أيام حكم                

، وأن وزير الداخلية مئير شتريت، وهو من حزب كديما،          )وتسيبي ليفني إيهود أولمرت   (» كديما«حزب  
األمر الذي يبرهن أن ما يجري هـو        . هو الذي قام بعملية الفحص لألشخاص الذين يمكن سحب هوياتهم         

سياسة إسرائيلية مستديمة، تنفذها أحزاب اليمين والوسط واليسار، فهي كلها، األحزاب التي تستولي على              
تمول االستيطان، وتطرد السكان، وتعرقل أي نوع من التسوية السياسية مـع الفلـسطينيين              األراضي، و 

  .والعرب، وتستعد بعد ذلك لشن الحروب
وتبين بعد اإلعالن عن تقرير القناصل في القدس، أنهم وضعوا مجموعة اقتراحات للتخفيف من وطـأة                 

الحرص على  : ي ضد تلك السياسة، ومن نوع     السياسة اإلسرائيلية في المدينة، ومواصلة التحرك األوروب      
والحرص على عدم عقد اجتماعـات مـع المـسؤولين          . عقد اجتماعات مع القادة الفلسطينيين في القدس      

ورغم النوايا الطيبة التي تكمن وراء مثل هذه االقتراحات، إال أنها تبدو جزئية جـدا،          . اإلسرائيليين هناك 
  .، أوروبية وفلسطينية أيضاوهناك حاجة إلى اقتراحات من نوع آخر

االقتراحات المطلوبة من األوروبيين ال بد أن تشمل كل مناطق االستيطان اإلسـرائيلي، فكلهـا حـسب                 
وإذا . غير شرعية، ولم يعترف بها أحد في العالم) قانون الحروب ـ قانون اتفاقية جنيف الرابعة (القانون 

مشروع اإلسرائيلي في القدس متعدد الجوانـب، فهـو         كان منطلق الحديث هو القدس وما يجري فيها، فال        
وهـو يـشمل    ). القدس الكبرى (يشمل تكبير المدينة التي يراد السيطرة عليها لتصبح منطقة كاملة تسمى            

أيضا المستوطنات التي تم بناؤها حول القدس لتطبق عليها، ولتغلق باب التوسع الجغرافي على األحيـاء                
وهو يشمل أيضا ما يـسمى      . اإلسرائيلية) المستوطنات(فتوحا على األحياء    العربية، وتبقي باب التوسع م    

وهو يشمل ما تحت األرض، أرض      . الذي يمتد من القدس إلى القرى المجاورة لها       ) الحوض المقدس (بـ
. المسجد األقصى بالذات، حيث تجرى الحفريات بحثا عن هيكل لم يجد أحد حجرا واحدا منه حتـى اآلن                 

وحين يتم استنكار ما يجري في القدس، فال بد بعد ذلـك            .  القدس، وفي القدس الكبرى    كل ذلك يجري في   
  .من استنكار ما يجري في القدس الكبرى

وهنا يأتي دور االقتراحات المطلوبة من الفلسطينيين، فلقد أصبح في حكم المسلم به بالنـسبة للمـسؤول                 
وقد آن األوان لشن    ). تبادل األراضي ( يسمونه   اإلسرائيلي، أن المفاوضات مع الفلسطينيين ستتضمن بندا      

قد تم التخلي عنها فلسطينيا، ألن تبادل األراضي        ) تبادل األراضي (حملة سياسية وإعالمية تقول إن فكرة       
. أصبح يعني على أرض الواقع، التخلي عن مدينة القدس، أو قبول إطباق المستوطنات اإلسرائيلية عليها              

خلسة إلى أجواء المفاوضات التي فشلت، وحين تم اإلعـالن عـن            ) راضيتبادل األ (لقد تسرب مفهوم    
فشلها، سحبت كل العروض من على الطاولة، وبقي عرض فلسطيني واحد، تمـسك بـه اإلسـرائيليون                 

. وكأنه حقيقة مسلم بها، وهو عرض تبادل األراضي الذي آن األوان إلعالن التخلي عنه عمليا ومبـدئيا                
 .، ولعله يساعد على رفع مستواه»الخجول«ف دعما فعليا للتحرك األوروبي وسيشكل مثل هذا الموق

 6/12/2009الشرق األوسط، 
  

  "خشبة المسرح الوهمية"سيناريو الظل و...  والفلسطينيون"إسرائيل" .52
  محمد أبو رمان

ال يقف الصدى العملي لصورة الشاب الفلسطيني الذي دهسه مستوطن إسرائيلي، عامداً مراراً، في 
الخليل عند حدود اإلدانة األخالقية لهذه الحادثة ولتواطؤ الجنود اإلسرائيليين معها، وال عند حدود الجانب 

  .اإلنساني المريع فيها
 الجديدة على -تمثل جزءاً من الحرب النفسية اإلسرائيلية القديمة » الصورة اإلعالمية«إذ إن هذه 

أساسية في سبيل تنفيذ المخططات اإلسرائيلية الواقعية، الفلسطينيين، وهي جزء بنيوي من استراتيجية 
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وصوالً إلى بث الرعب والخوف في نفوس الفلسطينيين وترويعهم، والتحضير لسيناريو التهجير والتفريغ 
للفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس، وإيجاد معادلة سكانية جديدة، بعد إسقاط حق العودة، تشمل حتى 

يهودية الدولة «ن بدأ التحضير اإلسرائيلي للحد من وجودهم في مدنهم، تحت شعار ، الذي48فلسطينيي 
  .»اإلسرائيلية

عندئذ، ال يمكن تصور أن تقوم قناة تلفزيونية إسرائيلية ببث هذه الصورة المروعة، إال إذا كان وراءها 
بالقوة، ومن دون رحمة، رسالة نفسية للفلسطينيين بأن إسرائيل مستعدة للمضي قدماً في فرض ما تريد 

  .وبال مراعاة للضغوط الدولية وصورتها أمام الرأي العام العالمي
ثمة فلسفة ثاوية وراء الصورة اإلعالمية المروعة، وقبلها جرائم الحرب اإلسرائيلية ضد المدنيين، فحوى 

خوف، وأن األهم من هذه الفلسفة تقوم على فرضيات استشراقية بأن العرب ال يؤمنون إال بلغة القوة وال
الهزيمة العسكرية للفلسطينيين هي الهزيمة النفسية، ويعبر عنها بعض االستراتيجيين الصهاينة بنظرية 

، في الداللة على أهمية الحرب اإلعالمية النفسية مع العرب »كرة المضرب والنافذة المكسورة«
  .والفلسطينيين

ود تستبيح قتل الفلسطينيين المدنيين العزل، وتجعل قبل ذلك كانت هنالك فتاوى تصدر عن حاخامات يه
وهي الفتاوى التي تستطبن حرباً نفسية حقيقية، وتلويحاً بما يمكن أن ! دمهم رخيصاً بمنطق ديني محض

  .يقع للمدنيين العزل في حال وقع صدام مع اإلسرائيليين
رة، في حال بدأ التحضير لسيناريو األخطر من ذلك أن تلك الفتاوى تحمل في ثناياها أبعاداً سياسية خط

، ومن ثم بعد ذلك يمكن إلسرائيل أن 48 أو الـ67تطهير عرقي في األراضي الفلسطينية سواء في الـ
تعود إلى طاولة المفاوضات في ظل واقع جديدة وشروط أفضل من الحالة الراهنة التي وصلت إلى 

  .انسداد بين الطرفين
في ظل اإلعالم والثورة المعلوماتية وفي سياق » الترانسفير« باستحالة في السياق، يبدو التسليم العربي

اإلصرار الفلسطيني على البقاء في األرض المحتلة، هو تسليم مبني على فرضيات خاطئة، فلو كانت 
إسرائيل تعبأ بالصورة اإلعالمية والموقف الدولي لما أقدمت على جرائم بشعة، كما حدث في لبنان 

  !عالمية وسياسية ودولية منخفضة جداًوغزة، بكلفة إ
وكذلك تخطئ تماماً فرضية الرهان على صالبة السكان الفلسطينيين، إذ تتناسى عوامل أساسية أهمها 
الجانب اإلنساني الطبيعي، إذ إن الحرب النفسية اإلسرائيلية تبعث في نفوس السكان العزل الخوف 

 من مطلب حمايتهم نزوعاً إنسانياً ال يمكن القفز عنه، والرعب على أطفالهم ونسائهم وأنفسهم، وتجعل
فضالً عن أن الترتيبات األمنية الجديدة في الضفة الغربية ومعها الجدار العازل اإلسرائيلي يجعالن من 

  .خيار المقاومة المسلّحة والتصدي لإلسرائيليين خياراً ضعيفاً محدوداً
ية هو أنّنا أمام حكومة يمينية مأزومة، لم تستطع إجبار المعطى األهم في قراءة السياسات اإلسرائيل

الفلسطينيين على الوصول إلى ما تريد بالقنوات الديبلوماسية، وتحمل شعارات عرقية وقومية ودينية 
متطرفة تجعل من قبولها بالتعايش مع الفلسطينيين خارج دائرة ما تؤمن به، ما يجعل مشروع التخلص 

  .لسطينية أو غالبيتها حلماً قومياً إسرائيلياً، عاجالً أم آجالًمن الكتلة السكانية الف
في الوقت نفسه، ينحسر معسكر السالم في إسرائيل ويتقوقع على نفسه، وتضعف اإلدارة األميركية أمام 
الحكومة اإلسرائيلية، وتدفع بالفلسطينيين إلى القبول بالشروط اإلسرائيلية، وهو ما لم يستطع الرئيس 

  !القبول به» االعتدال الفلسطيني«ني، محمود عباس، الذي يمثل ذروة الفلسطي
على جبهة أخرى تقوم إسرائيل، بصورة مكثفة ودورية، بسياسة سحب الهويات الفلسطينية في الضفة 
الغربية من الفلسطينيين وإبعادهم، بخاصة الذين يعملون في الخارج، ويكفي التذكير هنا أن إسرائيل 

ة خمسة آالف مقدسي خالل العام الماضي وحده، ما يشي بأن هنالك تسارعاً في سحبت هوية قراب
  .مسلسل التطهير العرقي
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ال تكتمل الصورة إلّا إذا أخذنا زواياها األوسع واألبعد، وأهم هذه الزوايا الضغط األميركي والدولي على 
بحث عن توطينهم خارج األراضي العرب والفلسطينيين للتنازل عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين، وال

  .المحتلة، وإسقاط حقوقهم االقتصادية واإلنسانية والسياسية والتاريخية كافة في فلسطين
المشهد األردني هو األهم في هذه الضغوط، بخاصة بعد صدور قرار حل البرلمان، واإلعالن عن 

  .اإلعداد لقانون انتخاب جديد وانتخابات مبكرة
ثل باختطاف مطلب اإلصالح السياسي لجهة االستحقاقات الدولية واإلقليمية، وذلك في الخشية الحالية تتم

األردنيين من أصل «حال استجابت الحكومة للضغوط األميركية واألوروبية بزيادة مقاعد تمثيل 
ية في البرلمان، ما يعني تغيير هويته، وتحقيق مقولة اليمين اإلسرائيلي بأن الدولة الفلسطين» فلسطيني

  .قائمة فعالً غربي النهر، أي في األردن
، كما يحلو لبعض المسؤولين العرب والغربيين »تخاريف أردنية«هذا السيناريو ليس مجرد أوهام أو 

فالواقع يسير بهذا االتجاه بأدوات وأساليب متعددة، وتفسره مقولة رئيس الوزراء األسبق، . التندر دوماً
إننا «رم في السياسة األردنية، عندما قال في حضرة العاهل األردني عبدالرؤوف الروابدة، وهو المخض

  !»ال نخشى من الوطن البديل، بل من النظام البديل
ثمة تحول كبير في التعريف اإلسرائيلي لمصادر تهديد األمن القومي خالل السنوات األخيرة، فلم تعد 

من جهة، وإيران » انية الفلسطينيةالقنبلة السك«دول الجوار العربي مصدر التهديد، بل أصبحت 
والحركات اإلسالمية من جهة أخرى هي القضايا التي تشغل بال النخب اإلسرائيلية وتحظى بإجماع في 

  .مواجهتها
تعمل في العقل االستراتيجي » دولة عازلة«لذلك، لم تعد قيمة األردن أمنياً بالنسبة إلسرائيل كـ 

ة لم تعد هي مصدر التهديد اإلسرائيلي، بل أصبح األردن جزءاً من اإلسرائيلي، طالما أن الدول العربي
الحل التاريخي أو الحلم اإلسرائيلي بالتخلص من العبء السكاني الفلسطيني، مع تعدد سيناريوات 

  .واستراتيجيات وخيارات تحقيق ذلك
ل حرب محدودة اليمين اإلسرائيلي ماض في تحقيق حلمه، باألدوات والوسائل كافة، سواء كان من خال

أو معركة داخل األراضي المحتلة أو فوضى أمنية يجرى خاللها القيام بعملية الترانسفير، أم من خالل 
دور أردني يشكل مقدمة لضم قطاعات سكانية فلسطينية إلى المسؤولية األردنية، كما بدأ يدعو مفكرون 

رت مالي وحسين آغا، في سياق انسداد وباحثون مقربون من اإلدارة الديموقراطية األميركية، مثل روب
  .طريق الحل النهائي

والحال أن رهان العرب والفلسطينيين على المجتمع الدولي واإلدارة األميركية في مواجهة الحكومة 
جمهور «اليمينية اإلسرائيلية هو رهان هش ال قيمة له، ولن ينقذ الفلسطينيين، بل يسير في سياق لعبة 

، إذ يكون المشاهد مشدوداً بصورة دائمة لما يجرى على المسرح، ويتابع »ستارالمسرح وما وراء ال
 الواقعي هو ما يتم وراء الستار، والالعب الفاعل -تطور األحداث فيه والالعبين، بينما المخطط الحقيقي 

  .خارج األضواء
  6/12/2009الحياة، 

  
  العنصر المفقود في عملية السالم .53

 مارتن إنديك
على .. باما أن ينتشل عربة سالم الشرق األوسط من الوحل والطين؟ لن يستطيع ذلككيف يمكن ألو

األقل قبل أن يحس قادة المنطقة بذات اإلحساس بحراجة الموقف، بما يدفعهم لتحمل المخاطر الالزمة 
 وفي الوقت الراهن، يشعر القادة العرب واإلسرائيليون أن أوباما في عجلة من. لتحقيق اختراق ملموس
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ولذلك فإنهم يكتفون اآلن بتركه يتولى الجزء األصعب من .. أمره، بشكل يتجاوز ما هم عليه بالفعل
 .العمل، وليضع على كاهله األعباء األثقل

وينصح البعض أوباما بترك العرب واإلسرائيليين يعانون نتيجة أعمالهم، حتى يدركوا بأنفسهم أن 
ذا النهج من التعامل، هو أن الطبيعة، وخصوصاً في الشرق والمشكلة بالنسبة له. الموقف حرج بالفعل

ففشل اإلدارة األميركية في إقناع الطرفين بالجلوس إلى مائدة الحوار، أتاح . األوسط، تمقت الفراغ
الفرصة لفرنسا للمطالبة بعقد مؤتمر دولي، كما دفع الفلسطينيين إلى السعي من أجل تصويت مجلس 

وهذه األفكار . قيام دولة فلسطينية من طرف واحد، ودعا البعض لفرض حلاألمن الدولي على إعالن 
ولكن األمر قد ينتهي بها إلى االستقرار . والمقترحات ال يمكن أن تصل إلى أي نتيجة بدون قيادة أميركية

فوق عاتق أميركا دون غيرها، مما يعرض إدارة أوباما لمواجهة المزيد من الصعوبات في إيجاد حل 
 .اإلسرائيلي/ ق التفاوض إلنهاء الصراع العربيعن طري

واألسوأ من ذلك أن حماس تكتفي باالنتظار إلى أن تحين اللحظة المناسبة لها للتقدم وملء الفراغ الذي 
ومحاولة . سينشأ عن استقالة عباس، بسبب يأسه من عدم قدرته على تحقيق حل عن طريق التسوية

 صفقة تبادل األسرى المنتظرة مع إسرائيل، واألوضاع المتوترة حماس لملء الفراغ ستستفيد بالشك من
 .وهي ذات العوامل تقريباً التي أطلقت شرارة االنتفاضة الثانية.. بشأن القدس

فما هو .. وإذا ما كان التخلي عن الجهود، وترك الساحة، يعد عمال مسؤوال من جانب الواليات المتحدة
وية؟ في هذه المرحلة، سيكون من قبيل الحكمة أن تبادر واشنطن البديل للمضي قدماً على طريق التس

ويتطلب هذا العمل مع بعض . بتخفيض سقف توقعاتها، وتكتفي بتحقيق نتائج ملموسة في المدى القصير
وهناك مرشحان لذلك في الوقت الراهن هما سالم . القادة الذين يحسون بأن األمور لم تعد تحتمل التأجيل

 .فياض، ونتنياهو
لقد اشتغل فياض لفترة على افتراض مؤداه أن الفلسطينيين يجب أن يظهروا أنهم قوم يمكن االعتماد 

وبدال من االستمرار في لعب دور الضحية عمل فياض .. عليهم حتى تتفاوض معهم إسرائيل بحسن نية
ة الفلسطينية نجحت في فالشرط. والحقيقة أنه حقق تقدماً معتبراً. على بناء الدولة الفلسطينية من األساس

بسط األمن والنظام في المدن الكبرى في الضفة الغربية، وتستعد في الوقت الراهن لالضطالع بنفس 
، ثم "اتفاق أوسلو"الدور في كافة المناطق التي كانت إسرائيل قد تخلت عنها للسلطة الفلسطينية بموجب 

 .قامت باحتاللها مجدداً أثناء االنتفاضة الثانية
ضافة إلى ذلك، أسس فياض نظام محاسبة شفافاً للحكومة وخصوصاً في المجاالت المالية، وهو ما وباإل

فعلى رغم األزمة المالية العالمية فمن المنتظر أن تشهد الضفة . ساعد على تحسين األوضاع في الضفة
 .2010الغربية نمواً برقمين عشريين خالل الربع األول من عام 

واجهها فياض هي أنه إذا ما استقال عباس، ولم تستأنف المفاوضات السلمية، فسيجد ولكن المشكلة التي ي
وهذا تحديداً هو الذي يعزز إحساسه باإللحاح، وأن الوقت ال يحتمل المزيد من . نفسه بال غطاء سياسي

دولة وهو بحاجة ألن يظهر أن الطريق الذي ينتهجه قادر على تحقيق تقدم ملموس نحو إقامة ال. اإلبطاء
 .الفلسطينية

وفي الوقت نفسه بدأ نتنياهو يشعر هو اآلخر بهذا اإلحساس باإللحاح ليس فقط جراء الضغط األميركي، 
ولكن ألن مستشاريه األمنيين والعسكريين يحذرونه من أن إسرائيل تقترب من لحظة مواجهة الحقيقة، 

وأفضل . فياً، بل البد من خطوة سياسيةوأنهم وإن كانوا قد نجحوا في مقاتلة حماس إال أن ذلك ليس كا
تصرف يمكن أن يتبعه نتنياهو في مواجهة ما قد يتمخض عن تقرير جولدستون، هو أن يقوم بمجهود 

 .ملموس وموثوق به من أجل المساعدة على بناء الدولة الفلسطينية
 اآلن أن يترك هذا لقد انشغل نتنياهو خالل الشهور الماضية بالملف النووي اإليراني، ولكنه يستطيع

األمر للمجتمع الدولي، ويركز جل جهوده على مفاوضات السالم، خصوصاً إذا ما عرفنا أن مستشاريه 
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يؤكدون أن األوضاع إن كانت في صالح إسرائيل في الوقت الراهن، فإنها لن تظل كذلك طويال، ما لم 
 .يقم هو بالتحرك على مسار السالم

ورج ميتشل مبعوث أوباما الخاص إلى الشرق األوسط أن يستخدم مهاراته وفي هذه األثناء يتعين على ج
ولكنه يجب . الدبلوماسية المعهودة، وعناده المعروف، من أجل حث الطرفين على استئناف المفاوضات

أن يبني استراتيجيته في هذا الشأن، على خطوات صغيرة ناجحة تم القيام بها مثل إعالن نتنياهو تجميد 
 المستوطنات، وتنمية الثقة بين قوات األمن الفلسطينية والجيش اإلسرائيلي، واستغالل النمو البناء في

فمثل هذه اإلجراءات، كفيلة بزرع األمل في أن الفلسطينيين يسيرون على طريق . االقتصادي في الضفة
ء الثقة حيث ال توجد كما أنها ستساعد على إعادة بنا.. الحرية واالستقالل محل اليأس السائد بينهم حالياً

 .ثقة، وهو ما سيساعد بدوره على استئناف المفاوضات الضرورية إلنهاء هذا الصراع المرير
  6/12/2009االتحاد، اإلمارات، 

  
  عن فتح وأفكارها التأسيسية في الحركة الوطنية الفلسطينية .54

  ماجد كيالي
، بأنها كانت السباقة لحفر ) عاما45ً أي قبل (1965سيسجل التاريخ لحركة فتح، التي انطلقت في مطلع 

والمفارقة أن فتح هذه لم تعرف كحركة . األفكار التأسيسية للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة
أيديولوجية، إذ لم تكن تتبنى هوية أيديولوجية معينة، وكان المنتمون إليها يتحدرون من منابت فكرية 

عرف عنها، وال عن قادتها، هذا الولع بالمساجالت الفكرية فوق ذلك لم ي. وسياسية متعددة ومتباينة
  .والسياسية، على غرار مثيالتها من الحركات األخرى

مع كل ذلك، وربما بفضله، تمكنت فتح من رسم مالمح الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر، فهي التي 
  .لفلسطينيةكرست مفهوم الوطنية الفلسطينية، وتالياً، مفهوم الكيانية السياسية ا

، لم تنجح تماماً الحركة الفلسطينية في تكريس هذين )قبل النكبة(وفي ثالثينات وأربعينات القرن الماضي 
المفهومين، إلى الدرجة المناسبة، ال على صعيد الفكر السياسي، وال على صعيد الثقافة السياسية الشعبية، 

  .و بآخروال على صعيد الممارسة؛ وإن اقتربت من كل ذلك بشكل أ
وعندما انطلقت حركة فتح كانت المنطقة العربية خاضعة تماماً لتيار القومية العربية، بزعامة الرئيس 

، ومع ذلك استطاعت )اليسارية(الراحل جمال عبد الناصر، كما كانت تعج بالتيارات االيديولوجية 
الساحتين الفلسطينية الحركة الوليدة، التي جدفت عكس التيارات السائدة، أن تفرض وجودها في 

ولعل فتح كانت تتوخّى التعويض عن غياب اإلقليم بنوع من كيانية سياسية، تستطيع ترميم . والعربية
واقع الشعب الفلسطيني، ولملمة شتاته، لفرض وجوده على الخريطة السياسية والحقاً الخريطة 

  .الجغرافية
أسيسها لذاتها على شكل جبهة، أو حركة وطنية، الفكرة األخرى التي شكلت عامل تمييز لـ فتح تمثلت بت

تعددية وشعبية، في مرحلة كانت تعج بالخطابات األيديولوجية واألحزاب الطبقية، وهي مرحلة نقلت 
وال . عدواها إلى الساحة الفلسطينية أيضاً؛ ما جعل فتح، بوضعها هذا، حركة الشعب الفلسطيني بامتياز

لكفاح المسلح لعبت دوراً كبيراً في الترويج لها، وترسيخ وجودها، في شك هنا في أن مبادرتها إلطالق ا
فمنذ ذاك الوقت اضطلع الكفاح المسلح الفلسطيني، الذي تحملت فتح المسؤولية األساسية . المجال الشعبي

فيه، بدور كبير في صوغ الهوية الوطنية الفلسطينية، وتمحورها من حول منظمة التحرير، التي اعتبرت 
  . بمثابة الكيانية السياسية المعنوية للشعب الفلسطينيحينه

، بداهة، كونه الخطاب الملهم، آنذاك، الذي بإمكانه أن يجمع »التحرير«في حينه كانت فتح تبنّت خطاب 
لكن فتح أضفت على هذا الخطاب، أيضاً، معنى جديداً . شتات الالجئين ويعبر عن ردهم على النكبة
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في كامل أراضي ) بصرف النظر عن الدين والتميزات األخرى(ة ديموقراطية بتبنيها فكرة إقامة دول
  ).في أواخر ستينات القرن الماضي(فلسطين، كحل للمشكلتين الفلسطينية واإلسرائيلية 

طبعاً يمكن قول الكثير في شأن هذه األفكار التأسيسية، أو في شأن هوية فتح السياسية، بما لها وما 
التقليل من أهميتها، في تعزيز قوة فتح، وفي دورها الرئيس في صوغ مالمح الفكر عليها، لكن ال يمكن 
  .السياسي الفلسطيني

لم يكن ناضجاً إلى الدرجة » الدولة الديموقراطية«ومثالً، فإن الحديث عن تبني فتح أو غيرها لشعار 
ولم تتم عملية تمثّل لهذا . اسيةالمناسبة، ولم يتم االشتغال عليه تماماً لتطويره وتكريسه في الثقافة السي

الشعار، باعتباره هدفاً استراتيجياً، وهو ما كان يتطلب إدخال تغييرات جذرية على بنية الحركة 
الفلسطينية وخطاباتها وشكل تعاطيها مع اإلسرائيليين، كما على وسائل الكفاح التي تنتهجها لتحقيق 

ع اليهود اإلسرائيليين في دولة واحدة، على أسس بمعنى آخر، فإذا كان الهدف التعايش م. أهدافها
ديموقراطية وعلمانية، فإنه من لزوم ذلك مد الجسور مع المجتمع اإلسرائيلي وقواه المتعاطفة مع الحقوق 

إذ ليس من المعقول . الفلسطينية، وتركيز المقاومة ضد أهداف إسرائيلية من طبيعة اقتصادية وعسكرية
ولهذه (في وقت يخوض فيه كل طرف حرباً وجودية ضد الطرف اآلخر الحديث عن مستقبل مشترك 

  ).النقطة أهمية راهنة أيضاً
أيضاً، فإن فتح، التي طرحت نفسها إطاراً وطنياً جبهوياً، لم تشتغل بالدرجة المناسبة على تطوير هذا 

 له، وعبر إدارة اإلطار، بحيث يتم االعتراف بواقع التعددية فيه، عبر االعتراف بالتيارات المشكلة
وبسبب من ذلك، أي بسبب ضعف البنية المؤسسية . اختالفاته، على أسس ديموقراطية مؤسسية

والعالقات الديموقراطية فيها، فقد تعرضت هذه الحركة النقسامات وتسربات، كما تعرضت ألمراض 
  .الترهل والتسيب وغياب الهوية

يزاً لتناول هذه القضية، بجانبها الفردي واإلنساني، أما في موضوع الالجئين فإن هذه الحركة لم تجد ح
وفي ذلك . وهذا شأن كل الحركات السياسية التي ال تلقي باالً لإلنسان الفرد، فيما هي تركز على القضايا

  .تماهت قضية الالجئين بهدف التحرير، ما أدى إلى تضييع األولى بحكم غياب القدرة على تحقيق الثانية
، انتقلت حركة فتح من فكرة التحرير )1974أي في ( وبعد عشرة أعوام من انطالقتها في مرحلة ثانية،

، أي إنها انتقلت من حيز الصراع على )1967(إلى فكرة الدولة المستقلة في الضفة والقطاع المحتلين 
  .وجود إسرائيل، إلى حيز التعايش مع هذا الوجود، بثمن قيام دولة فلسطينية

شكلت نوعاً من التعامل الواقعي، بمعنى ما، مع ) أي فكرة الدولة المستقلة(فكرة وعلى رغم أن هذه ال
قضية شائكة ومعقدة وصعبة، كقضية فلسطين، وكقضية مواجهة التحدي الذي تمثله إسرائيل للشعب 

؛ )دولية وإقليمية(الفلسطيني، إال أنها كانت ال تستند إلى روافع ذاتية مناسبة، وإنما إلى روافع خارجية 
  .حيث لم تكن مفاعيل االنتفاضة األولى وحدها قادرة على ذلك

انهيار االتحاد السوفياتي السابق، (وقد كلف ذلك فتح ردحاً من الزمن، وإلى متغيرات دولية وإقليمية 
لتفهم ذلك، ولتتحول نحو المفاوضة، بدعوى ) وتفكك التضامن العربي على خلفية احتالل العراق للكويت

  . األمثل لتحقيق هدف الدولة المستقلةأنها الطريق
وكما هو معلوم فإن فتح لم تنجح في ما ذهبت إليه، أو في ما راهنت عليه، ال عبر المفاوضة وتوقيع 

؛ )2000التي اندلعت منذ أواخر (، وال عبر االنتفاضة الثانية والمقاومة المسلحة )1993(اتفاق أوسلو 
ب المبالغة في المراهنة على شكل نضالي معين، وتخلف اإلدارة، والتي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه بسب

  .وغياب استراتيجية موحدة وواضحة للفلسطينيين
اآلن تواجه حركة فتح، التي قادت منفردة الحركة الوطنية المعاصرة، طوال أربعة عقود من الزمن 

 هل تستمر بتبنّيها هدف فإلى أين ستذهب من هنا؟ ومثالً،. محطة جديدة في تاريخها) 2005 - 1965(
إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع على رغم كل شيء؟ أم هل تتحول إلى نوع من سلطة تتعايش 
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مع االحتالل؟ أم تذهب نحو خلق معادالت جديدة، وضمنها ترك األمور تذهب نحو مسارات دولة 
  . ومتطلباتهواحدة؟ بديهي أن لكل استحقاق من هذه االستحقاقات خطاباته وأدواته

  6/12/2009الحياة، 
  

   عالمي جديد"رئاسي"رقم  .55
 عريب الرنتاوي 

وفقا لصحيفة الشرق األوسط اللندنية، فقد تفوق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على نظيره األمريكي   
باراك أوباما من حيث عدد جوالته الخارجية، وبمعدل فاق ضعف ما قام به األخير من زيارات وجوالت 

 .توليه سلطاته في يناير الفائتمنذ 
، شملت )يوما( 333 جولة وزيارة خالل األحد عشر شهرا األولى من السنة الجارية 55عباس قام بـ

، )الواليات المتحدة(وثالث مرات ) األردن(وثماني مرات ) مصر( مرة 11 دولة، بعضها زارها 27
 .آخر من دول العالم وقاراتهفضال عن عدد ) السعودية وفرنسا وأسبانيا وتركيا(ومرتين 

وبفرض أن الزيارة ـ الجولة، تستغرق في المتوسط ثالثة أيام، بحكم اضطرار الرئيس لتقسيم سفراته 
الخروج من الضفة إلى عمان، والسفر من العاصمة األردنية للخارج، فمعنى ذلك أن الرئيس : لمرحلتين

خارج مقاطعته في )  يوما165ف، أو خمسة أشهر ونص(قضى نصف هذه المدة بالتمام والكمال 
 .عاصمته المؤقتة رام اهللا

وال أدري إن كان هناك زعيم آخر في العالم قضى وقتا مماثال خارج بالده، والأعرف كيف ينعكس هذا 
التجوال المتواصل على أداء الرئاسة وقدرة الرئيس على القيام بواجباته، ولست على يقين من أن جميع 

ارات يكتسب هذا القدر من اإللحاح والراهنية واالستعجال، سيما وأن األشهر التي أو معظم هذه الزي
وقعت في هذه الزيارات كانت حافلة باألحداث والتطورات الدراماتيكية، بدأت بالرصاص اإلسرائيلي 
المصبوب على رؤوس األطفال في غزة، ولم تنته الحملة المسعورة على القدس واألقصى والقيامة 

ات واألراضي والحقوق، مرورا بغولدستون وتداعيات االنقسام وضرورات ترتيب البيت والمقدس
 .ومحاوالت إتمام المصالحة، إلى غير ما هنالك من أحداث جسام وتطورات نوعية

أخبرني أحدهم بأن الرئيس ال يرفض دعوة للقيام بزيارة أو جولة، حتى وإن كانت إلى بوركينا فاسو أو 
م أن يبتعد عن رام اهللا، لم أصدق ذلك من قبل، ولم أكن أعرف أن الرئيس يقضي جزر السيشيل، المه

نصف وقته بالتمام والكمال خارج بالده، إلى أن جاء تقرير الشرق األوسط، وأذهلني حجم التطواف في 
دول العالم وعواصمه ومطاراته، في وقت تبدو فيه القضية الفلسطينية بأمس الحاجة للتأمل والمراجعة 

هجوم (وخارجيا ) الحوار والمصالحة والوحدة الوطنية(التقييم والتقويم، وفي لحظة مشحونة داخليا و
غير المسبوق من حيث نهمه وخطورته ) اليمين اإلسرائيلي على األرض والحقوق والمقدسات الفلسطينية

 .وشدته
 تعذر قدوم الكثير من قادة ، وفي الحالة الفلسطينية تبدو البركة مضاعفة بسبب"الحركة بركة"ال شك أن 

دول العالم إلى رام اهللا المحتلة، واضطرار القيادة الفلسطينية لالنتقال إلى العواصم الصديقة والشقيقة، وال 
شك أن تعقيدات القضية الفلسطينية تملي زيادة الحركة والتحرك والحراك، وعلى كل الجبهات، ولكن 

المناسبة من مكتب الرئيس، عن العالقة غير الودية بين وهو ب" أحدهم"مرة أخرى، تداهمني مالحظة 
الرئيس ورام اهللا، وأجد فيها تفسيرا لبعض، حتى ال نقول كل هذه الحركة التي ال تعرف الهدوء 

 .والسكينة
عرفات قبل عباس، استوطن الطائرة، وطاف بالكرة األرضية مرات ومرات، ولكن الرجل عرف متى 

أقدامه في األرض، عرف السفر في شتى أرجاء العالم، وعرف البقاء داخل يحلق في الفضاء ومتى يثبت 
غرفتين وحمام عندما لزم األمر، وقرر االلتصاق بالمقاطعة المهدمة وبالضفة المعاد احتاللها، لكي ال 
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يخرج منها في رحلة الذهاب بال عودة، ولست أدري اليوم إن بلغ عرفات في ذروة ترحاله هذا الرقم 
الذي يصلح إلدخال صاحبه في موسوعة جينيس لألرقام القياسية ) أو باألحرى الرئاسي(القياسي 

العالمية، أشك في أن عرفات بلغ هذا الحد، وإن كنت ال أعرف إحصاء دقيقا بعدد سفراته وآمادها 
 .ومدياتها، خصوصا بعد عودته إلى وطنه

  6/12/2009الدستور، 
  

  :كاريكاتير .56
  

  
    5/12/2009نت، .الجزيرة  


