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  نفي زيارة فريق طبي فرنسي لشاليط في غزةت حماس: صفقةال في حاسمانيومان  .1

 على مفاوضات تبادل األسرى بين حركـة        ا مطلع ا فلسطيني مسؤوالأن   6/12/2009نت،  . الجزيرة قالت
ـ ،وإسرائيل) حماس(المقاومة اإلسالمية     القادمة حاسمة فـي موضـوع إتمـام    48 كشف أن الساعات ال

وقال المسؤول البارز لمراسل الجزيرة نت في قطاع غزة ضـياء            .ها لوقت آخر  صفقة التبادل أو إرجائ   
الكحلوت إن المفاوضات وصلت إلى مرحلة حاسمة، وإن الوسيط األلماني وصل إلى تل أبيب حامال رد                

  .ورؤية حركة حماس على العرض اإلسرائيلي األخير لمبادلة الجندي جلعاد شاليط بأسرى الفلسطينيين
 أنه بعدما ينقل الوسيط األلماني رد ورؤية حماس للجانب          -الذي اشترط عدم ذكر اسمه    –ول  وأكد المسؤ 

  .اإلسرائيلي فإنه سيعود إلى قطاع غزة لتسليم رد الجانب اإلسرائيلي للحركة
وأن إسرائيل غيرت بعض مواقفها في العـرض        " شاقة وصعبة للغاية  "وأوضح المسؤول أن المفاوضات     

في الصفقة، وأنه إذا مـا رفـضت الـسلطات    " األصعب واألدق"مرحلة الحالية هي   األخير، مضيفا أن ال   
وأضاف أنه مـن     .اإلسرائيلية طرح حماس فإن الصفقة سوف تؤجل إلى وقت تغير فيه إسرائيل مواقفها            

المتوقع أن يكون بين األسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بموجب هذه الصفقة القيادي في حركة التحريـر                
  .مروان البرغوثي) فتح(الفلسطيني الوطني 
. د" حماس"القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية      ، أن   غزة من    7/12/2009صحيفة فلسطين،    وذكرت

جلعـاد  "محمود الزهار نفى قيام طاقم طبي فرنسي بإجراء فحوص لألسير اإلسرائيلي في قطاع غـزة                
ما ذكر عـار عـن      :" دها الصادر أمس قوله   العبرية عن الزهار في عد    " هآرتس"ونقلت صحيفة    ".شاليط
  ".الصحة

وكانت صحيفة الحياة اللندنية قالت إن فريقا من األطباء الفرنسيين قام بفحص شاليط المحتجز في قطـاع                 
 .غزة منذ أكثر من ثالثة أعوام

، أن  شادي محمد وضياء الكحلوتعن مراسليها رفح  -غزة من  7/12/2009 العرب، قطر، وأضافت
 معلومات تداولتها الصحف ووسائل اإلعالم المختلفة حول قيام "العرب"قيادية في حماس نفت لـ مصادر 

إن أياً من الوسطاء لم "وقالت المصادر  .طاقم طبي فرنسي بزيارة األسير اإلسرائيلي في قطاع غزة
 قبل الطيران يطلب االلتقاء بشاليط وحماس لن تسمح ألحد بااللتقاء به، ونخشى في ظل مراقبة الجو من

اإلسرائيلي الوصول إلى شاليط لذلك هذه فبركات الغرض منها جر الحركة إلى مربع الحديث عن 
 ."الصفقة

وذكرت المصادر أن حماس سوف تعلن أي جديد في الصفقة في حال تم الوصول إلى جديد، نافية في 
ي األراضي الفلسطينية، ذات الوقت أن تكون الحركة تستعجل اإلفراج عن شاليط لزيادة شعبيتها ف

 .ومؤكدة أن موافقة إسرائيل على شروط حماس هي الحل الوحيد لإلفراج عن شاليط
في غضون ذلك، قال مسؤول بمعبر رفح الحدودي إن األطباء الفرنسيين الثالثة الذين دخلوا إلى قطاع 

الجرحى هناك، مضيفا أنه غزة عبر المعبر الثالثاء الماضي، كانوا في مهمة إنسانية للمساهمة في عالج 
ليس لديه معلومات عما إذا كان األطباء في مهمة لفحص الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حماس وفصائل 

 نوفمبر الماضي بدخول شاحنة محملة بنحو تسعة 26وتابع أن مصر سمحت في  .المقاومة في غزة أم ال
 مقدمة من الجمعية الخيرية الفرنسية، أطنان معدات طبية وأجهزة أشعة وأجهزة سونار، وهي معونات

 .التي يتبعها هؤالء األطباء
واستبعد مراقبون فلسطينيون أن تقدم حركة حماس على مغامرة الكشف عن مكان األسير اإلسرائيلي 
شاليط، وشككوا في صحة النبأ، وقالوا إن فصائل المقاومة ال يمكن أن تقدم على مغامرة غير محسوبة 

ف عن مكان احتجاز الجندي إلسرائيل التي تقتنص الفرص لمعرفة مكانه ومحاولة العواقب في الكش
 .تجنب دفع ثمن إطالق سراحه
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وفي سياق ذي صلة، استبعد األسير السابق والباحث المختص بشؤون األسرى عبدالناصر فروانة، صحة 
 وموافقتها على 48رى الـ  عن أس"حماس"األنباء التي تناقلتها وسائل اإلعالم والتي تفيد بتنازل حركة 
 .استبعادهم من صفقة التبادل وعدم مطالبتها بإدراج أسمائهم

 هي صفقة مرفوضة فلسطينياً، 48واعتبر فروانة أن أي صفقة تبادل يمكن أن تتم وتتجاوز أسرى الـ
 ولن يكون مرحب بها من قبل الشعب الفلسطيني الذي ينتظر صفقة مشرفة تكفل كسر المعايير والشروط

، وهذا 48اإلسرائيلية الظالمة وتضمن إطالق سراح كافة األسرى القدامى بمن فيهم أسرى القدس والـ
 ."شاليط"ما تسعى إلى تحقيقه الفصائل اآلسرة لـ 

  
  عباس لن يطرح في بيروت منح الجئي لبنان الجنسية الفلسطينية: السلطة .2

 نادية سعد الدين ويوسف ،رام اهللاون عمانقالً عن مراسليها في  7/12/2009الغد، األردن، نشرت 
 اليوم زيارة رسمية إلى  يبدأالسلطة الفلسطينية نفت أنباء عن نية الرئيس محمود عباس الذي، أن الشايب

  .لبنان طرح فكرة على القيادة اللبنانية بمنح الالجئين الفلسطينيين جوازات سفر فلسطينية، للتسهيل عليهم
التي  و،، أن زيارة الرئيس عباس إلى بيروت"الغد"ريقات في تصريح لـوأكد كبير المفاوضين صائب ع

 تشاورية لبحث األوضاع في األراضي الفلسطينية والمنطقة، ومساعي الفلسطينيين ،تستغرق يومين
  .، وعاصمتها القدس الشريف1967و ي يون/ حزيران4إلقرار حدود الدولة الفلسطينية بحدود 

جهات مشبوهة "ركزية لحركة فتح سلطان أبو العينين، من لبنان، أن من جهته أكد عضو اللجنة الم
 للرئيس عباس هي من روجت لمثل هذه األنباء المضللة، والهادفة إلى تشويه صورة الرئيس ةومعارض

 5 إلى 4 عائلة فلسطينية، أي ما بين 800 ما حصل أن هناك نحو أنوأوضح قائال ".. والقيادة الفلسطينية
وكنا في السابق وعبر سفارة منظمة .. "انون من مشكلة عدم حيازتهم أي وثائق ثبوتيةآالف شخص، يع

التحرير في لبنان بصدد إصدار وثائق لهم بالتنسيق مع الجهات اللبنانية، إال أن إجراءات لبنانية حالت 
كبيرة والقيادة هؤالء يعانون معاناة .. دون ذلك حينها، ولم يبصر االتفاق النور، وتم إلغاء هذه الوثائق

الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس تبدي اهتماماً كبيراً بحل مشكلتهم، خاصة أننا نلمس تفهما لبنانياً هذه 
هذا سيكون عبر وثائق لبنانية لالجئين أسوة بغيرهم من الفلسطينيين الجئي  اآلونة لضرورة ذلك، لكن

  ". تفقد الالجئين كثيرا من حقوقهمالمخيمات اللبنانية، وليس عبر جوازات سفر فلسطينية قد
من جهته أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، عدم علمه بأي توجه من هذا 

لكني أرفض خطوة كهذه، .. ال علم لي بمثل هذا التوجه": الغد"القبيل لدى الرئيس والقيادة، وقال لـ
: وأضاف عبد ربه .قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنانوأحذر من تبعاتها الخطيرة، والتي قد تضرب 

منح الالجئين الفلسطينيين في لبنان جوازات السفر هذه، يعني تحولهم من الجئين إلى مقيمين، وهذا من 
جهة يعفي الدولة اللبنانية من مسؤولياتها تجاههم كالجئين، ويمنح أية حكومة صالحيات طردهم، تحت 

لى عدم تجديد اإلقامة لهم، وبالتالي يصبح الفلسطيني الالجئ إلى لبنان، شأنه شأن ذرائع عدتها تدفعها إ
السوري، والمصري، والهندي، أي أنه يخضع لقوانين اإلقامة في الدولة اللبنانية، وال يتم التعامل معه 

  .كالجئ، وهذا أمر في غاية الخطورة، وعلى الجميع التنبه له
 اللبنانية ستتناول -المباحثات الفلسطينية "ي في عمان عطا اهللا خيري إن من جهته، قال السفير الفلسطين

وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، والتأكيد على الموقف الفلسطيني الثابت من رفض التوطين 
  ".وضرورة فرض القانون وضبط السالح داخل وخارج المخيمات

المستشار ، أن  سناء الجاك،بيروتا في نقالً عن مراسلته 7/12/2009الشرق األوسط، وأضافت 
في البداية المطلب "ل عن زيارة عباس إلى بيروت ااإلعالمي لسفارة فلسطين في لبنان هشام دبسي ق

 1967الرئيسي للزيارة هو استصدار قرار من مجلس األمن باالعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 
 آخر على قاعدة أن الدعم اللبناني من خالل موقعه هذه هي القضية قبل أي أمر. والقدس عاصمة لها
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فإقامة دولة فلسطينية تؤدي إلى . الجديد كعضو غير دائم في مجلس األمن، هو دعم حقيقي للبنان أوال
حل معظم القضايا العالقة منذ ستين عاما حتى تاريخه لجهة إنهاء مشكلة الالجئين في لبنان، كما تمهد 

  ." وإسرائيل وتفتح أبواب الحلول السلميةإلنهاء الصراع بين لبنان
  

   موظف في مكتب نتنياهو اتصاالت معه والرمحي في رام اهللاإجراء ينفي الدويك .3
 فند رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك األحد األنباء التي تتحدث عن وجود :رام اهللا

  .لوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهواتصاالت بين قيادة حركة حماس بالضفة الغربية ومكتب رئيس ا
 فهي أنباء اإلعالميةال صحة لألنباء التي ذكرها احد المواقع "وقال الدويك، في تصريحات صحفية 

وأضاف  ".ال يوجد أي مجال للقاء اليهود ال من قريب أو بعيد"، مؤكدا أنه "عارية عن الصحة تماما
واتجاهاتها، فصفحتنا ناصعة البيضاء في هذا المجال، العالم بأسره يعرف مواقف حركة حماس "الدويك 

  ".وال نقبل الخدش من أي طرف أو أي جهة كانت
 بمكتب وكان موقع الكتروني الفلسطيني نقل عن مصادر مطلعة لم يسمها في تل أبيب ورام اهللا أن موظفاً

كل من أشكال التنسيق نتنياهو اتصل بالقياديين في حماس عزيز الدويك ومحمود الرمحي، من أجل فتح ش
  .بين تل أبيب وحماس، وإجراء االتصاالت الالزمة للتعاطي مع األحداث ومعرفة المواقف

 أن إسحق ، الذي يديره المفاوض الفلسطيني السابق حسن عصفور، اإلخباري)أمد اإلعالمي(وذكر موقع 
 نوفمبر /ف شهر تشرين الثاني مع  الدويك في منتص تلفونياًفرنيكينتال من مكتب نتنياهو أجرى اتصاالً

وزعم أن الهدف من االتصال هو حصول تنسيق  .الماضي لفتح قناة اتصال مباشرة بين تل أبيب وحماس
سياسي في المرحلة القادمة، وبلورة مواقف الحركة وتقريب وجهات النظر حول بعض المواقف التي من 

 .الممكن التعاطي معها بدون وسطاء
  7/12/2009 وكالة سما اإلخبارية،

  
  السلطة مرحلة انتقالية نحو إقامة الدولة استعادة الوحدة شرط أساسي إلنهاء االحتالل: فياض .4

تشكل مرحلة انتقالية " سالم فياض رئيس الوزراء، أمس، إن السلطة الوطنية .قال د :كتب محمد بالص
ولة المستقلة وعاصمتها القدس في حياة الشعب الفلسطيني، نحو إنجاز المشروع الوطني المتمثل بإقامة الد

، على وجوب استعادة ، مشددا67ًالشريف على جميع األراضي المحتلة في الرابع من حزيران العام 
الوحدة للوطن ولمؤسسات الشعب، في مواجهة المشروع االستيطاني اإلحاللي، ومن أجل إنهاء االحتالل 

المقر الجديد لمكتب النيابة العامة في محافظة خالل رعايته لحفل افتتاح فياض، واعتبر  ".اإلسرائيلي
والذي أنشئ ضمن مشروع دعم قطاع العدالة والذي نفذ بدعم من المكتب الدولي لمكافحة  جنين،

تدشين هذا المقر بمثابة خطوة أخرى في ، المخدرات وتطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية األميركية
 لقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ة البناء المؤسسي، تمهيداًطريق البناء واإلعمار الستكمال عملي

وأكد حرص السلطة الوطنية، على تحويله إلى مكتب دائم للنيابة العامة، وإمداده بكافة التجهيزات 
  .المطلوبة، بغية إحراز التقدم المطلوب في قطاع العدالة

ضافة الموارد البشرية للجهاز القضائي في ووعد فياض، بالعمل على توفير االعتمادات الالزمة إل
وأكد فياض، أن هناك تحسنا نوعيا وكبيرا طرأ على الوضع األمني في . موازنة الحكومة للعام المقبل

  ."ما مكن عجلة االقتصاد بالبدء في عملية الدوران نحو األمام"سائر أرجاء الوطن، 
  7/12/2009األيام، فلسطين، 
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  ت إسرائيلية على مقترح سويدي بشأن القدسإحباط فلسطيني لتعديال .5
 األحد عن عدم االرتياح الفلسطيني من المشاورات الجارية أمسأعرب مسؤول :  وليد عوض-رام اهللا 

العتماد المقترح السويدي بشأن وضع القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية في اجتماع وزراء 
وقال أحمد مجدالني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة . ثنينخارجية االتحاد األوروبي المقرر اليوم اال

التحرير إن معلومات شبه رسمية وصلت للسلطة الفلسطينية تفيد بنجاح الحملة اإلسرائيلية من أجل 
  .إدخال تغييرات جوهرية على المشروع السويدي المقترح

حباط التوجه الذي كان متوقعا وذكر مجدالني أن التغييرات الجديدة على المقترح السويدي من شأنها إ
  . نحو اعتماد القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وتثبيت الحق الفلسطيني في الدولة المستقلة

 من الدول األوروبية تقدمت بتعديالت بناء على الحملة اإلسرائيلية على مشروع وأكد مجدالني أن عدداً
روبي والذي يقضي باعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة المقترح السويدي الرئيس الحالي لالتحاد األو

وأوضح أن بعض الدول األوروبية ومنها فرنسا تحفظت على المقترح السويدي . الفلسطينية المستقلة
  .  إسرائيلي بالتعاون الوثيق مع اإلدارة األمريكية"لوبي"وأخرى قدمت تعديالت تحت ضغط 

 لم تتفاجأ من موقف بعض الدول األوربية إنما من الموقف ن القيادة الفلسطينيةأوأضاف مجدالني 
  ."ال يمكن أن يؤهل صاحبه للعب دور وسيط في رعاية السالم يوما ما" أن هذا الموقف الفرنسي، مؤكداً

وانتقد المسؤول الفلسطيني كذلك مواقف عدة دول أوروبية تجاه المقترح السويدي بينها ألمانيا وإيطاليا 
 إلى انه من الممكن البناء واعتبر مجدالني المقترح السويدي بالمهم، مشيراً . والتشيكوهولندا والمجر

 لموقف أوروبي مشترك وموحد ليس فقط باتجاه قضية القدس وإنما  وانه يؤسس الحقاً سياسياًعليه كثيراً
فلسطينية المستقلة باتجاه موقف القيادة الفلسطينية من التوجه لمجلس األمن الدولي إلقرار حدود الدولة ال

ورغم إقراره باإلحباط الحالي لدى الموقف الفلسطيني أكد عضو اللجنة التنفيذية . وعاصمتها القدس
  . استمرار االتصاالت والجهود الفلسطينية العتماد المقترح السويدي

  7/12/2009القدس العربي، 
  

  شرقي القدس عاصمة للدولةر يعتب أوروبي رارجهوداً مكثفة للوصول إلى قتبذل السلطة : الخطيب .6
أعلنت السلطة الفلسطينية أمس األحد أنها تبذل جهوداً حثيثة  :ووكاالت" الشرق "-رام اهللا المحتلة 

بالتنسيق مع الدول العربية إلقناع دول االتحاد األوروبي بالموافقة على تبني مشروع القرار الذي 
اعتبار شرقي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ستطرحه السويد، باعتبارها رئيس االتحاد، ويتضمن 

 المحلية عن رئيس مكتب اإلعالم الحكومي في رام اهللا غسان الخطيب )صفا(ونقلت وكالة  .المنتظرة
نبذل جهوداً مكثفة للوصول إلى موقف أوروبي بناء وإيجابي من خالل العمل على إقناع : "قوله

نحن بانتظار نتائج المشاورات األوروبية التي ستظهر : "فوأضا، "األوروبيين بقبول المسودة السويدية
، مشيراً إلى أن النقاش "يوم الثالثاء، ونظراً لحساسية الموضوع، فإننا نقوم بما نستطيع لتحقيق المطلوب

 .األوروبي يجري حالياً حول الصيغة واللغة المستخدمة في الوثيقة السويدية
واقف األوروبية وجدالً بين دول االتحاد حول هذه الوثيقة، مشيراً وأوضح الخطيب أن هناك تبايناً في الم

 .إلى أنه رغم أن األوروبيين أحياناً يخضعون للضغوط اإلسرائيلية، إال أن هناك أفقاً أفضل هذه المرة
 7/12/2009الشرق، قطر، 

  
   عن غزةاإلسرائيلي لفك الحصار "حراك دولي مكثف" تؤكد وجود المقالةحكومة  .7

لى رفع إ يهدف "حراك دولي مكثف"مس عن وجود  أعلنت الحكومة المقالةأ: شرف الهورأ -غزة 
  .لى بدء تحركات لقوافل دولية تجاه غزةإ، الفتة غزةسرائيلي المفروض على قطاع الحصار اإل
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 نسخة "القدس العربي"علنت اللجنة الحكومية لكسر الحصار التابعة للحكومة المقالة في تصريح تلقت أو
 30 يناير المقبل /لى القطاع عبر معبر رفح البري منتصف كانون الثانيإن يصل أ انه من المقرر منه

 التي يرأسها النائب السابق في مجلس العموم "3قافلة شريان الحياة "ن ألى إ، منوهة وروبياً أبرلمانياً
ا وقبرص ومن ثم تركيا حد من بريطانيا باتجاه فرنسا وايطاليمس األأالبريطاني جورج غالوي، انطلقت 

  .لى غزةإ ردن ومصر، وصوالًوسورية واأل
وضح أو،  فقطأيام ستستمر ثالثة األوروبيالوفد البرلماني زيارة  إن ،وقال حمدي شعت، مسؤول اللجنة

بهدف " الهدف الرئيسي لهؤالء البرلمانيين هو التواصل مع نواب المجلس التشريعي الفلسطيني أنشعت 
اسية المفروضة عليهم وعلى الحكومة الفلسطينية في غزة، ومحاولة منهم لفك الحصار كسر العزلة السي

  ." المفروض على الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن ثالث سنواتاإلسرائيلي
خطأت عندما وضعت اسم حماس أ" أوروبا قناعة بأن األوروبيين لدى البرلمانيين أصبح شعث انه وأكد

  ." جاءت بانتخابات ديمقراطية شهد العالم كله بنزاهتهاأنها، خصوصا ابيةاإلرهعلى قائمة المنظمات 
  7/12/2009القدس العربي، 

  
  دون ربطه بصفقة التبادل على االحتالل إنهاء حصار غزة فوراً: الخضري .8

، أن الحصار اإلسرائيلي "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" أكد النائب جمال الخضري، رئيس :غزة
وقال  ".يجب أن يرفع بشكل فوري، بصرف النظر عن أية ملفات أخرى"ى قطاع غزة المفروض عل

إن التصريحات اإلسرائيلية بضرورة : "نسخة منه" قدس برس"الخضري في تصريح مكتوب، وصل 
أياً : "وقال الخضري ".استمرار الحصار حتى في حال إنجاز صفقة تبادل األسرى يعتبر تكريساً للحصار

ج مفاوضات صفقة التبادل فيجب إنهاء الحصار؛ ألنه عقوبة جماعية يجب أن تنتهي بحكم ما كانت نتائ
قضية الحصار قضية إنسانية؛ فهو غير أخالقي أو قانوني، : "، مضيفًا"المواثيق الدولية التي تنتهكها

  ".الرابعة والقانون الدولي" جنيف"ويتجاوز األخالق واألعراف الدولية واتفاقية 
واستنكر ". إلنهاء الحصار بشكل فوري"ي المجتمع الدولي إلى الضغط على االحتالل؛ ودعا الخضر

التي تزيد بشكل يومي معاناة السكان في القطاع، في ظل الصمت العالمي "الممارسات اإلسرائيلية 
استمرار الضغط على كافة المستويات، والعمل على تكوين جبهة عريضة "، مناشداً "والعربي واإلسالمي

  "على المستوى الرسمي والشعبي العالمي والعربي واإلسالمي؛ لرفع الحصار الظالم عن القطاع
  6/12/2009 قدس برس،

  
   البرغوثي يطالب العالم بردع القرصنة اإلسرائيليةمصطفى .9

مصطفى البرغوثي، المجتمع الدولي إلى . دعا أمين عام المبادرة الفلسطينية د : منتصر حمدان-رام اهللا 
بحق الشعب الفلسطيني، والوقوف ولو لمرة واحدة موقفاً " إسرائيل"وج عن صمته إزاء ما تمارسه الخر

تاريخياً يعيد االعتبار للقانون الدولي عبر التصدي للقرصنة اإلسرائيلية واعتداءاتها العنصرية السافرة 
  .على حقوق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم

ا حمله تقريرها بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس من األقوال وطالب االتحاد األوروبي بترجمة م
إلى األفعال، وإعادة التأكيد على أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كامل األراضي 

 وتبني مشروع القرار السويدي الذي يعترف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، مؤكداً ،67المحتلة عام 
التي لن يتم ردعها ووقف غيها من دون " إسرائيل"طوة كتلك يجب أن تتبع بفرض عقوبات على أن خ

  .ذلك، وستبقى تتصرف بطريقة لصوصية وقرصنة من خالل نهب األرض الفلسطينية
  7/12/2009الخليج، 
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   فلسطيني بفتوى يهودية تبيح سرقة المحاصيل وتسميم آبار المياهتنديد .10
 وزارة الزراعة في الحكومة المقالة في قطاع غزة بفتوى جديدة لحاخام يهودي نددت : رائد الفي-غزة 

وقال الوكيل المساعد للمصادر الطبيعية  .تجيز سرقة المحاصيل الزراعية وتسميم آبار المياه الفلسطينية
احوا في وزارة الزراعة حسن أبو عيطة إن هناك مسلسالً من الفتاوى لكبار الحاخامات اليهود، الذين أب

للمستوطنين من أتباعهم سرقة زيتون الفلسطينيين، زاعمين أن األرض التي زرع الفلسطينيون عليها 
  .زيتونهم وبنوا عليها بيوتهم تابعة لليهود

وقال أبو عيطة إن إجمالي ما دمرته قوات االحتالل اإلسرائيلي من أشجار الزيتون خالل الحرب 
وأضاف أن إجمالي  . آالف من أشجار الحمضيات410فة إلى  ألف شجرة، إضا173األخيرة فقط حوالي 

 ألف دونم، فيما تضرر نحو تسعة آالف مزارع من االعتداءات 20المساحة النباتية المجرفة تقدر بنحو 
 مليون دوالر شاملة 587اإلسرائيلية، عوضاً عن أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة بلغت 

   .يواني والنباتي واآلبار والثروة السمكيةالخسائر في اإلنتاج الح
  7/12/2009الخليج، 

  
  خالفة دحالن للرئيس عباس غير واردة: فراعنةحمادة  .11

 أكد الكاتب واإلعالمي الفلسطيني حمادة فراعنة أن الحديث عن توجه لخالفة عضو اللجنة :عمان
 أعلن الرئيس محمود المركزية لحركة فتح محمد دحالن على رأس السلطة الفلسطينية بعد أن

عزمه على عدم الترشح، حديث ال أساس له من الصحة في شيء، وأن اجتماع المجلس المركزي  عباس
  . ديسمبر الجاري سيقطع الشك باليقين في هذا المجال/ من كانون أول15المرتقب في 

نتخابات أن الرئيس عباس أعلن أنه لن يترشح لال" قدس برس"وأوضح فراعنة في تصريحات خاصة لـ
المقبله، لكنه لم يعلن أنه سيستقيل، وأشار فراعنة إلى أن الحديث عن دحالن كخليفة للرئيس عباس ال 

  . أساس له من الصحة في شيء
  6/12/2009 قدس برس،

  
   الفنية الداعمة لصمود الفلسطينيينباألعمالهنية يشيد  .12

ماعيل هنية باألعمال الفنية الهادفة التي أشاد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إس : رائد الفي-غزة 
تعود بالنفع على الشعب الفلسطيني ودعم مسيرته الوطنية ومشروع التحرر الوطني، واسترجاع مدينة 

األعمال الفنية "وقال خالل مهرجان غزة الدولي لألفالم التسجيلية، مساء أمس األول السبت، إن  .القدس
عة تضحياتنا، وتُظهر بشاعة عدونا الذي أهلك الحرث والنسل، بما فيها من أفالم مصورة تعكس طبي

  ".ويقف أمام العالم كأنه ضحية وهو يقتل ليالً ونهاراً
وأكد دعم ومباركة الحكومة في غزة لمثل هذه األنشطة واألعمال الفنية، لما لها من أثر عظيم في خدمة 

  .ليمية والدوليةالقضية الفلسطينية، وتأثيرها في المستويات العربية واإلق
  7/12/2009الخليج، 

  
  حماس تنفي علمها بورقة مصرية جديدة للحوار .13

ال معلومات رسمية لدى الحركة "في دمشق، إنه " حماس"قالت مصادر قيادية في  ":الخليج "-دمشق 
وأضافت هذه المصادر ". بشأن ما تردد عن تقديم القاهرة لورقة جديدة إلى القوى والفصائل الفلسطينية

نحن نأمل استمرار الدور الذي تبذله ": "الخليج"التي فضلت عدم الكشف عن اسمها في تصريح خاص ل 
مصر الشقيقة، ونريد أن تكون المصالحة على أسس تضمن وتصون حقوق شعبنا، وكسر الحصار 
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" اإلسرائيلية"الوحشي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتمتين عرى وحدة الصف في مواجهة السياسات 
  ".التي تحاول اإلطباق على القدس وتهويدها

  7/12/2009الخليج، 
  

   الوفاق تبحث في القاهرة تحفظات حماس على المصالحةلجنة .14
أمين سر اللجنة إياد السراج أعلن فـي        ، أن   حامد جاد  عن   غزة من    7/12/2009 الغد، األردن،    ذكرت

إلى القاهرة أمس، أن اللجنة ستبحث مع       مؤتمر صحافي عقده وأعضاء الوفد في معبر رفح قبيل توجههم           
المسؤولين المصريين قضايا الحوار والمصالحة، وستسعى إلى تذليل العقبات بهدف التوصل على صيغة             
توافق حول ما جاء في الورقة المصرية إضافة إلى  أن اللجنة ستطالب المسؤولين المـصريين بتـسهيل    

  .ضى عبر رفح الحدوديحركة تنقل مواطني غزة خصوصا من الطالب والمر
وأشار السراج إلى أنه تلقى دعوة من الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية لمناقشة المالحظات               
التي تتحفظ عليها حركة حماس قبل التوقيع على الورقة المصرية في القـاهرة، مؤكـداً أهميـة الـدور                  

  .ن الفلسطينيالمبذول في هذا اإلطار والحرص على المصلحة العامة للمواط
وأكد السراج ان اللجنة بحثت خالل اجتماع عقدته أخيرا مع وفد من قادة حركـة حمـاس فـي غـزة،                     
مالحظات الحركة على الورقة المصرية، مشيرا الى ان وفد حماس ابدى تجاوبـا ونيـة نجـاه تحقيـق                 

  .المصالحة
ة الوفاق والمصالحة أجرى وفد لجنأن : جيهان الحسيني عن القاهرةمن  7/12/2009 الحياة، وأضافت

 خليل "حماس"اتصاالت والتقى شخصيات من الحركتين السبت الماضي، إذ التقى القياديين في  قد كان 
.  عضو اللجنة المركزية للحركة صخر بسيسو وقيادات أخرى"فتح"الحية وأيمن طه، كما التقى من 

اتصلوا بنا ": من األزمة الراهنة، وقال طرح لجنة الوفاق والمصالحة للخروج "الحياة"وكشف بسيسو لـ 
 ساعة لبحث مالحظات حماس بحيث ال يتم أي 48وطرحوا عقد اجتماع قبل توقيع اتفاق المصالحة بـ 

تعديل في الورقة المصرية، سواء باإلضافة أو الحذف، إال بالتوافق التام، مع التأكيد على أن الورقة 
ا الطرح، مضيفاً أن الحركة تتمسك بضرورة التوقيع أوالً  رفضت هذ"فتح"وأوضح أن . "المصرية ملزمة

لو سمحنا لكل فصيل أن يدلي بدلوه في هذا، فلن ننتهي وسنخوض في ": على الورقة قبل فتحها، وقال
وهو عدم مناقشة الورقة، وأن أي " مماثل وداعم للموقف المصري "فتح"، الفتاً إلى أن موقف "جدل عميق

  ."نفيذ فقط وليس قبلهمالحظات تبحث خالل الت
  

  حماس تتمسك بشروطها إلنجاز صفقة األسرى .15
مجددا تقديم تنازالت في صفقة " حماس"نفت مصادر قيادية في حركة  ):وكاالت(، "الخليج "-دمشق 

تبادل االسرى، وأوضحت هذه المصادر أن حركة حماس تتمسك بكل الشروط التي وضعتها من أجل 
القاضية بإبعاد عدد من األسرى الذين سيفرج " اإلسرائيلية"اطعاً الشروط إتمام الصفقة، وترفض رفضاً ق

. عنهم إلى خارج األراضي الفلسطينية المحتلة، أو استثناء قياديين ومقاومين من قائمة صفقة التبادل
للتأثير في معنويات األسرى وذويهم، معتبرة أن ذلك يندرج " اإلسرائيلي"وحذرت من التالعب اإلعالمي 

وأكدت أنه في حال سارت .  سياق الحرب النفسية التي يخوضها االحتالل ضد الشعب الفلسطينيفي
  .سيتم إنجاز الصفقة قبل نهاية العام الجاري" إسرائيلي"األمور كما هو متوقع لها ومن دون تالعب 

  7/12/2009الخليج، 
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   رفع الحصار مرتبط بعودة السلطة لغزة": نتالجزيرة" .16
قالت مصادر فلسطينية موثوقة للجزيرة نت إن الوسيط األلمـاني آرنـست أورالو             : اصخ-الجزيرة نت 

وإسرائيل أبلغ الحركة تأكيـداًَ     ) حماس(المكلف بمفاوضات تبادل األسرى بين حركة المقاومة اإلسالمية         
ود عباس  إذا عادت السلطة الوطنية الفلسطينية التي يترأسها محم       "إسرائيلياً على أن الحصار سينتهي فقط       

وقالت المصادر إن أورالو أبلغ قياديين مـن         ".إلى قطاع غزة، ولن يكسر إذا استمر حكم حماس للقطاع         
إذا تمـت مبادلـة     ، حماس في غزة أن الحصار اإلسرائيلي سيتم تخفيفه وستزيد السلع الواردة إلى غزة            

  .األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط بعشرات األسرى الفلسطينيين
ادر إن الوسيط األلماني ذكر لحماس أيضاً أن هذا المطلب هو فلسطيني وعربي ودولي أيضاً               وقالت المص 

إذ يشترطون جميعاً عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة لفتح المعابر وإنهاء الحـصار المفـروض علـى                 "
  ".سكانه منذ ثالث سنوات

  6/12/2009نت، .الجزيرة 
  

   أشهر يريد السالم سنبني8و جاء أبو مازن بعد قرار تجميد المستوطنات مؤقت ول: نتنياهو .17
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، إن قرار تجميد البناء فـي             : كفاح زبون : رام اهللا 

المستوطنات إنما هو قرار لمرة واحدة ومحدد زمنيا، مؤكدا أن البناء سوف يتجدد بعد انتهاء فترة التعليق                 
ـ   أيام على القرار،    10لقد مضت   : "وقال نتنياهو، لوزرائه في اجتماع الحكومة أمس      .  أشهر 10المحدد ب

  ".لذا أود قطع الشك باليقين بالقول إن القرار مؤقت ومحدد زمنيا وليس تجميدا يستمر إلى ما ال نهاية
بناء مثلمـا   نريد السالم اآلن، فإننا سنبدأ بال     :  أشهر قائال  8حتى لو جاء أبو مازن بعد       : "وأضاف نتنياهو 

قرار تعليق البناء في المستوطنات لم يكن قرارا سـهال، إذ إنـه يخـص               "وتابع أن   ". حدث في الماضي  
ودعـا  ". المستوطنين وهم إخواننا وجزء منا، ولكن القرار يخدم مصالح وطنية واسعة لدولـة إسـرائيل              

يد البناء في المستوطنات،    نتنياهو الوزراء وأعضاء الكنيست ورؤساء المستوطنات إلى مراعاة قرار تجم         
  .متعهدا بأن يقدم التسهيالت الالزمة للمستوطنين

وجاء طلب نتنياهو، هذا، بالهدوء، بعد أن هدد المستوطنون بكـسر القـرار، وباسـتمرار البنـاء فـي                   
قدمها نتنياهو لهم، من بينها تقديم هبات ماليـة لقطـاع التعلـيم             " رزمة مكافآت "المستوطنات، رافضين   

طات الجماهيرية، ومنح المستوطنين تخفيضات على ضريبة البلدية، ومنحهم صالحيات للمصادقة           والنشا
  .على أعمال ترميم، وبناء البنية التحتية، وبعض األعمال الخفيفة مثل بناء مخازن وشرفات للبيوت
ء فـي   واجتمع أمس الطاقم الحكومي الذي شكله نتنياهو لمتابعة تطبيق القرار الخـاص بتجميـد البنـا               

المستوطنات، ومن مهمته دراسة إمكانية إدخال تعديالت على هذا القرار لضمان عدم تـشويش مجـرى                
  . حياة المستوطنين، في محاولة المتصاص غضبهم

  7/12/2009الشرق األوسط، 
  

   تمارس ضغوطا على أوروبا لرفض االعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين"إسرائيل" .18
اإلسرائيلية أمس، إن رئيس الـوزراء  اإلسـرائيلي   " هآرتس"صحيفة  قالت   :)وكاالت( -برهوم جرايسي 

بنيامين نتنياهو شارك في االتصاالت المكثفة في اليومين الماضيين، مع دول أوروبية عديـدة إلقناعهـا                
برفض مسودة المقترح السويدي، الذي يفترض أن يناقشه اليوم اجتماع وزراء خارجيـة دول االتحـاد                

بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية، والقسم الغربـي مـن المدينـة             األوروبي، ويعترف   
  .عاصمة إلسرائيل

وقالت الصحيفة ان فرنسا تسعى إلى طرح صيغة ضبابية إلحباط المبادرة السويدية، موضحة أن نتنياهو               
كيـل، ورئـيس    أجرى اتصاالت مع عدد من زعماء أوروبا، من بينهم المستشارة االلمانية انجـيال مير             
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الوزراء االسباني خوسيه لويس سباترو وغيرهما، وحثهم علـى معارضـة المبـادرة الـسويدية، وأن                
  .يضغطوا على القيادة الفلسطينية من أجل استئناف المفاوضات مع إسرائيل

ى ال ينبغي لالتحاد األوروبي ان يقرر مسبقا نتائج المفاوضات عل         "وقال نتنياهو في تلك االتصاالت، إنه       
  ".التسوية الدائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

اما وزير الخارجية افيغدور ليبرمان فقد تحادث مباشرة مع نظرائه في اسبانيا وبولندا وهنغاريا وتشيكيا،               
السويد تحاول ان تمرر في االتحاد األوروبي قرارا فظا وأحادي الجانـب وآمـل أن تعـدل                 "معتبرا ان   

  .ن، حسب ليبرما"صيغته
 أكد نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون امس ان المبادرة السويدية التي تدعو الى تبني وزراء                

 .خارجية دول االتحاد األوروبي قرارا يعتبر القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين غير مقبولة إلسـرائيل             
األوروبية أن تملي علـى اسـرائيل       ونقلت االذاعة االسرائيلية عن ايالون قوله امس انه ال يمكن للدول            

  .نتائج المفاوضات مع الفلسطينيين
وأضاف ان هذه المبادرة خطيرة وستعرقل الجهود الهادفة الى اسـتئناف المفاوضـات بـين الجـانبين                 

ويذكر ان مشروع القرار الخاص بوضع القدس سيطرح غـدا االثنـين علـى               .االسرائيلي والفلسطيني 
  .وروبييناجتماع وزراء الخارجية األ

  7/12/2009الغد، األردن، 
  

  الفلسطينية انصح أبو مازن بعدم إعالن الدولة: شالوم .19
إن أبا مازن فوجئ من عدم اهتمـام العـالم          : "قال سيلفان شالوم نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية األول       

  ".بقراره ترك منصبه وإذا أراد أن يستقيل فليستقل
أنا أنصحهم بعدم اتخاذ هـذا القـرار ،   : "فلسطينية ، فقد هدد شالوم بالقولأما فيما يتعلق بإعالن الدولة ال  

  ". ولم يستفيدوا منه شيئاً ، فكل شيء يتم حله من خالل المفاوضات فقط88وسبق وأن أعلنوه في العام 
، وعرج بعد ذلك علـى موضـوع يتعلـق          " دولة فلسطينية حقيقية لن تكون إال بالمفاوضات      : "وأضاف

سلطة من خالل إعالنه أن كل دول العالم تمر بأزمة اقتصادية إال السلطة فقد شـهدت نمـاء                  باقتصاد ال 
  %.8 -7اقتصادياً من 

  7/12/2009الدستور،     
  

   يستعين بوزير عربي سابق في حكومة شارون إلقناع عباس باستئناف المفاوضاتباراك .20
 السابق في الحكومة اإلسـرائيلية، صـالح        استعان وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، بالوزير العربي       

، من أجل إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببدء المفاوضات المباشـرة            )وزير دولة سابق  (طريف  
  .مع إسرائيل

اإلسرائيلية، إن باراك، أرسل طريف، ألبو مازن في محاوله إلقناعه          " يديعوت أحرونوت "وقالت صحيفة   
على هذه الخطوة بالتنسيق الكامل مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيـامين           وأقدم باراك   . ببدء المفاوضات 

نتنياهو، وقالت مصادر إسرائيلية إن هذه المحاولة جاءت بعد إعالن إسرائيل عن تجميد االستيطان بشكل               
مؤقت، إذ كان يأمل باراك في كسر الحاجز، وفتح مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني بـدال مـن                  

ورفض مكتـب الـوزير     . ر الهاتف مع مسؤولين في السلطة في مسائل إجرائية وحياتية يومية          تنسيق عب 
 .باراك التعقيب على هذا الخبر، إذ لم ينف أو يؤكد صحة هذه المعلومات

 7/12/2009الشرق االوسط، 
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   ترفض مجدداً تسليم عباس آليات مدرعة روسية"إسرائيل" .21
االسرائيلية امس بأن اسرائيل رفضت مجدداً تسليم " هآرتس " أفادت صحيفة: أ ف ب-القدس المحتلة 

وأكدت ان وزير . 2005 آلية مدرعة روسية، وهي قضية خالفية عالقة منذ عام 25السلطة الفلسطينية 
الدفاع ايهود باراك رفض مجدداً طلباً في هذا الصدد قدمه سكرتير المجلس الوطني لألمن الروسي 

  .ة لتل ابيبنيكوال بتروشيف خالل زيار
وأوضحت الصحيفة ان باراك قال للموفد الروسي انه ال يعارض مبدأ تسليم تلك اآلليات ويسعى الى 

ورداً على . تعزيز اجهزة االمن للرئيس محمود عباس، لكن الوقت غير مالئم لتزويدها تلك اآلليات
ورجحت . لمعلومات او نفيها، لم تشأ ناطقة باسم وزارة الدفاع تأكيد هذه ا"فرانس برس"سؤال لوكالة 

التوصل الى تسوية تنص على ارسال تلك اآلليات الى قاعدة عسكرية في االردن حيث يمكن " هآرتس"
ارسالها في شكل طارئ الى الضفة الغربية اذا اقتضى االمر، مضيفة انه في هذه االثناء في امكان قوات 

  .ينعباس أن تتدرب على استخدامها تحت إشراف خبراء اميركي
  7/12/2009الحياة، 

 
  من قبل عناصر إسرائيلية متطرفة نتنياهو وباراك تحت الحراسة خشية االغتيال .22

عقد رؤساء الجهات األمنية المختصة في الدولة العبرية حلقات نقاش مطولة  : عبد القادر فارس-غزة
باراك، خشية حول موضوع األمن الشخصي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آيهود 

تعرضهما لمحاولة اغتيال من قبل عناصر إسرائيلية متطرفة، نظرا للمعارضة الشديدة التي تسود أوساط 
 .المستوطنين حيال قرار تجميد البناء في المستوطنات ـ وفق مصادر إسرائيلية

ه عناصر وقال مسؤول أمني إسرائيلي لصحيفة معاريف العبرية إن رد فعل رؤساء المستوطنين قد تفسر
  . من غالة المتطرفين في معسكر اليمين وكأنه إعطاء الضوء األخضر للضغط على الزناد

  7/12/2009عكاظ، 
  

  مستشار قانوني جديد للحكومة: "إسرائيل" .23
عينت الحكومة اإلسرائيلية، أمس، المحامي يهودا فاينشتاين مستشاراً قانونياً لها خلفـاً لمنـاحيم    : أ ف ب  
مهامه في بداية شباط المقبل كمستشار للحكومة ومدع عام للدولة،          )  عاما 66(اينشتاين  وسيتولى ف  .مازوز

  .وهو أعلى منصب قضائي في السلطة التنفيذية في إسرائيل
، وتولى منذ ذلـك     1979وكان فاينشتاين، المحامي الخبير في قانون العقوبات، قد أسس مكتبه في العام             

دة متورطة في فضائح، وخصوصا رئـيس الحكومـة الحاليـة           الحين الدفاع عن شخصيات سياسية عدي     
  .بنيامين نتنياهو وسلفه ايهود أولمرت

واعتبرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن متابعة فانشتاين ملفات موكليه السابقين قد ال يتوافق مع مهامـه                
 افيغدور ليبرمان بالفـساد،    الجديدة، علماً بأن الملف األكثر حدة اآلن يتعلق باحتمال اتهام وزير الخارجية           

  .وهو ما لم يتخذ مازوز قراراً بشأنه حتى اآلن
  7/12/2009السفير، 

  
   من غزةاألولىاالحتالل يزعم إطالق صاروخ روسي للمرة  .24

زعمت اذاعة جيش االحتالل ان صاروخا روسي الصنع من النوع الذي تستخدمه عادة : وكاالت
وب فلسطين المحتلة من قطاع غزة ، إال أنه لم يحدث اصابات المروحيات القتالية أطلق، أمس، على جن

  .أو اضراراً
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هو من نوع الصواريخ التي تطلق عادة من المروحيات، اال "  كاي5اس "واضافت ان صاروخا من نوع 
  .  انه تم تعديله ليطلق من البر

  7/12/2009الخليج،   
 

  48نصري ضد فلسطينيي تقرير حقوقي إسرائيلي يؤكد استفحال سياسة التمييز الع .25
اإلسرائيلية أمس " جمعية حقوق المواطن"انتقد التقرير السنوي الذي أصدرته :  أسعد تلحمي-الناصرة 

أصبحت حقوقاً مع وقف "تردي أوضاع حقوق اإلنسان في إسرائيل خالل العام الحالي، واعتبر انها 
بشرائح مختلفة من المجتمع اإلسرائيلي، وفي ، كما انتقد اتساع مظاهر العنصرية والتمييز الالحق "التنفيذ

مقدمها األقلية العربية التي تعاني تمييزاً عنصرياً رسمياً تمارسه الحكومة والكنيست والمؤسسات العامة، 
والمهاجرين الروس ) الحرديم(مضيفاً ان التمييز العنصري طاول اليهود الشرقيين والمتدينين المتزمتين 

  . وغيرهمواالثيوبيين والمعوقين
وشدد تقرير الجمعية، وهي أبرز جمعية حقوقية اسرائيلية، على أن الدولة العبرية تشترط منح المواطنين 
العرب حقوقهم في التعليم والعمل بالخدمة في الجيش اإلسرائيلي، مشيرا إلى مشاريع القوانين التي قادها 

في إسرائيل دائماً مشروطة ومرتبطة أكدت أن حقوق األقلية العربية "مسؤولون كبار في الحكومة و
  ". بإعالن الوالء إلسرائيل من خالل الخدمة العسكرية أو قبول الخطاب الصهيوني

الذي رغم تعديل نصه األول األكثر تشدداً، شرع حجب المساعدات " النكبة"وقدمت مثاالً على ذلك قانون 
 مبادرة وزير المواصالت يسرائيل كاتس واشار ايضا الى. الحكومية عن أي مؤسسة تحيي هذه المناسبة

أسماء البلدات العربية على الفتات الطرق، وإعالن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أن " عبرنة"إلى 
 ورفض بلدات يهودية سكن عرب "الخدمة الوطنية"وزارته لن تقبل لدورة الديبلوماسيين من لم يؤد ،

  .فيها
التي تتسم عادة "في المجتمع اإلسرائيلي و" اآلخر"النظرة إلى وعرضت الجمعية صورة قاتمة في شأن 

" مهاجري العمل"ولفتت إلى أن العنصرية الرسمية طاولت األجانب من ". بالكراهية والعنصرية
وأشارت إلى اإلجراءات القمعية لوزارة الداخلية بحق هؤالء وانتهاك حقوقهم ". مهاجري اللجوء"و

التي يحملها مهاجرو " األوبئة"ن وزير الداخلية ايلي يشاي الذي تحدث عن األساسية بتعليمات مباشرة م
  .العمل

كما أكد التقرير أن العام الحالي شهد ارتفاعاً في حاالت المس بحرية التعبير ألفراد ومنظمات انتقدوا 
ك تضييق مساحة حرية التعبير خالل عملية الرصاص المسبو"وقدم مثاالً على ذلك . سياسة الحكومة

من خالل لجوء الشرطة إلى العنف لقمع تظاهرات ضد العملية ومنع ترخيص )" الحرب على غزة(
تظاهرات أخرى، واعتقال المئات من المتظاهرين والتحقيق معهم، بدعم من النيابة العامة، بداعي أن 

  ".يمس بمعنويات الشعب في إسرائيل والمزاج العام"استمرار التظاهرات 
تضييق مساحة حرية الرأي تواصلت بعد الحرب، وأشار إلى قيام الجيش بمنع منظمات وأكد التقرير أن 

حقوقية من دخول األراضي الفلسطينية المحتلة لجمع إفادات عن انتهاك جيش االحتالل حقوق المواطن 
وأشار إلى تعرض ناشطين يساريين إلى عنف الشرطة خالل مشاركتهم في التظاهرات، . الفلسطيني
اليسارية التي كشفت بعض ممارسات جيش " يكسرون الصمت"ضييق أساساً على منظمة وإلى الت

االحتالل خالل الحرب على غزة من خالل نشر إفادات لجنود شاركوا في الحرب، ومنظمة يسارية 
  .أخرى مناوئة لالحتالل اتهمت بأنها تحرض على رفض الخدمة في الجيش

  



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1631:         العدد       7/12/2009 اإلثنين :التاريخ

ة جهاز القضاء اإلسرائيلي واتساع ظاهرة تجاهل الوزارات وحذر التقرير من القضم الحاصل في مكان
قرارات للمحكمة العليا والعمل على االلتفاف على هذه القرارات، مثل تعديل مسار الجدار الفاصل أو 

  .عدم احترام قرار المحكمة بوجوب تصحيح الغبن الالحق بالمدارس العربية في القدس الشرقية، وغيره
  7/12/2009الحياة، 

  
   برئاسة غالوي تنطلق من لندن إلى غزة الثالثة الحياة شريانافلة ق .26

التي يرأسها النائب السابق في " 3شريان الحياة "انطلقت اليوم من العاصمة البريطانية لندن قافلة : لندن
مجلس العموم البريطاني جورج غالوي، باتجاه فرنسا وإيطاليا وقبرص ومن ثم تركيا وسورية واألردن 

  .وصوالً إلى غزةومصر، 
أن " قدس برس"وأوضح المتحدث باسم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أحمد الترك في تصريحات لـ 

القافلة تأتي في سياق التضامن الدولي في غزة في الذكرى السنوية األولى للحرب اإلسرائيلية على قطاع 
رة محملة باألدوية والمساعدات الطبية،  سيا75لقد انطلقت القافلة من وسط لندن مشكلة من : "غزة، وقال

 سائقا للتذكير بشهداء اإلسعاف الذين سقطوا في الحرب 15 سيارة إسعاف مع 15ومن ضمنها 
  ".اإلسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي

 ومنها إلى ميناء دوفر لتأخذ العبارة باتجاه فرنسا   وأشار الترك إلى أن القافلة ستتحد في جنوب لندن
ها إلى إيطاليا وقبرص ثم تركيا، بعد أن تكون قد التحقت بها سيارات أخرى من أوروبا، حيث سيتم ومن

تنظيم احتفال جماهيري لها في تركيا، وتلتحق بها سيارات تركية أخرى ونشطاء حقوقيون من الواليات 
صل إلى قطاع غزة، المتحدة األمريكية ومنها تتجه القافلة إلى سورية فاألردن ومنها إلى مصر قبل الو

  . سيارة250حيث يتوقع أن تكون مشكلة من 
6/12/2009قدس برس،   

  
   تبدأ بتنفيذ مشاريعها إعمار قطاع غزة إعادةهيئة  .27

فرع غزة، أمس، أن الهيئـة       -أعلن المهندس كنعان عبيد رئيس الهيئة العربية الدولية إلعمار غزة          :غزة
الحتالل اإلسرائيلي خالل الحرب األخيرة على قطاع غـزة،         بدأت بتنفيذ مشاريع إعادة إعمار ما دمره ا       

  . فعلياً على أرض الواقع
وأكد المهندس عبيد أن الهيئة تمكنت من انجاز عدة مشاريع خالل عمرها الزمني القصير الذي لم يتعدى                 

كام المبـاني   السنة الواحدة، مشيراً الى أنها بدأت بتنفيذ عدة مشاريع منها إنشاء ألسنة بحرية باستخدام ر              
  .المهدمة لحل مشكلة تآكل شاطئ غزة وخاصة مقابل معسكر الشاطئ

وأوضح أنه يتم في هذا المشروع التخلص من كميات الركام الهائلة التي خلفتها الحرب األخيرة بطريقـة             
قطاع سليمة وذات جدوى، مبيناً أن هذا المشروع يعتبر أحد المشاريع االستراتيجية التي تنفذها الهيئة في                

  .  غزة، حيث إن نتائجه بدأت بالظهور رغم عدم اكتماله
إن الهيئة تنفذ أيضاً مشروع ترميم قسم الكلية الصناعية في مجمع الشفاء الطبي بتبرع من جمعية                : "وقال

، الفتا النظر الى أن     "المستثمرين في قطاع اإلسكان، وذلك ليتناسب مع الخدمة التي يقدمها لمرضى الكلى           
دة اإلعمار تتخذ الطابع التنموي و ال تعتمد على الجانب اإلغاثي المتعلق بإيواء المشردين مـن               قضية إعا 
إن الهيئة بصدد االنتهاء من دليل مشاريع اإلعمار الثاني على غرار الدليل األول الذي              : "وأضاف .بيوتهم

 مشاريع إعادة بناء    يحتوي على معلومات وبيانات تخص مشاريع مقترحة إلعادة إعمار قطاع غزة، منها           
وتأهيل مبان أو بنى تحتية دمرها العدوان اإلسرائيلي، ويهدف الدليل الى توفير مشاريع كثيرة إلعطـاء                

  ".  فرصة للراغبين في تبنيها بالتنسيق مع الهيئة
7/12/2009صحيفة فلسطين،   
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   يقتل شابا على معبر بيت حانون حاول التسلل إلى غزةاالحتالل .28

قالت مصادر إسرائيلية إن قوات االحتالل أطلقت النار، فجر اليوم اإلثنين، على شخص حاول الـدخول                
  .، ما أدى إلى مصرعه على الفور)إيرز(إلى قطاع غزة في معبر بيت حانون 

عمر، وصل إلى حاجز بيت حانون بمركبته، وحـاول تـسلق           وجاء أن القتيل، وهو في الثالثينات من ال       
  .السياج الحدودي، وعندها قام جنود االحتالل بإطالق النار عليه

كما جاء أن هوية الشخص ال تزال غير معروفة، بيد أن قوات االحتالل لم تستبعد أن يكون من عناصر                   
  .المقاومة الفلسطينية

7/12/2009، 48عرب  
  

  ا مقدسيا على هدم جزء من  منزله جبر مواطني االحتالل .29
أجبرت سلطات االحتالل، المواطن المقدسي داود احمد العلمي، على هدم جزء من منزله : ةالقدس المحتل

  .في عقبة الصوانة بيده بدعوى عدم الترخيص
 وكان عبارة عن غرفتين، األولى من الطوب، والثانية غرفة من 1980وقال العلمي إن المنزل أقيم عام 

 واستبدلت بطوب، مشيرا إلى أن احد أبناء العائلة و أسرته المكونة من خمسة 1999الخشب أزيلت عام 
وأضاف، أن بلدية القدس،  .أفراد، كان يقطن في المنزل ،قبل هدمه، واضطر إلى استئجار منزل أخر

زء من  ألف شيكل بدعوى عدم الترخيص، إضافة إلى قرارا بهدم ج11فرضت عليه غرامه ، بقيمة 
  . الطابق العلوي من المنزل

6/12/2009قدس برس   
  

  سيارات في الضفة وخمس يحرقون منزالً مستوطنون .30
 منزالً وخمس عربات ومحصوالً زراعياً في       "يتسهار"أحرق مستوطنون من مستوطنة     : عالء المشهراوي 

 .قرية عنابوس جنوبي مدينة نابلس
ول الشعير ألحد األهالي، ما أدى إلى إحراق المحصول         وقال سكان القرية إن المستوطنين احرقوا محص      

 .بشكل كامل ومنزل قريب وثالث سيارات خصوصية، وجرارين زراعيين
ودمرت مجموعة من المستوطنين، عدداً كبيراً من أشجار الزيتون في أراضي قرية ام سلمونة جنـوب                

د تم استـصالحها، كمـا قـام        شرق بيت لحم في الضفة الغربية، وهى اراض مهددة بالمصادرة وكان ق           
 .المستوطنون بتقطيع اكثر من خمسين شجرة زيتون ثم قاموا بحرقها

7/12/2009اإلتحاد، اإلمارات،   
  

   مرة منذ بداية العام28سلطة السجون اإلسرائيلية اقتحمت معتقل النقب : " األسرىوزارة" .31
الحملة "وطنية المقالة بغزة، استنكرت وزارة شؤون األسرى والمحررين، في حكومة الوحدة ال: ةغز

التي تشنها سلطة السجون اإلسرائيلية ضد األسرى في سجن النقب الصحراوي، معربة عن " الشرسة
في ظل استمرار تصاعد االستفزاز " أسير، 2000قلقها على حياة األسرى هناك، الذين يزيد عددهم عن 

  ".والتضييق على األسرى
 أن سلطات االحتالل شنت عمليات اقتحام الىة اإلعالمية بالوزارة رياض  األشقر، مدير الدائروأشار

  .مرة خالل هذا العام فقط) 28(وتفتيش لألسرى في سجن النقب  
6/12/2009قدس برس،   
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  دون ربطه بصفقة التبادل على االحتالل إنهاء حصار غزة فوراً: الخضري .32

، أن الحصار اإلسرائيلي "جهة الحصاراللجنة الشعبية لموا"أكد النائب جمال الخضري، رئيس : غزة
  ".يجب أن يرفع بشكل فوري، بصرف النظر عن أية ملفات أخرى"المفروض على قطاع غزة 

إن التصريحات اإلسرائيلية : "نسخة منه" قدس برس"وقال الخضري في تصريح مكتوب، وصل 
  ".ساً للحصاربضرورة استمرار الحصار حتى في حال إنجاز صفقة تبادل األسرى يعتبر تكري

أياً ما كانت نتائج مفاوضات صفقة التبادل فيجب إنهاء الحصار؛ ألنه عقوبة جماعية : "وقال الخضري
قضية الحصار قضية إنسانية؛ فهو غير : "، مضيفًا"يجب أن تنتهي بحكم المواثيق الدولية التي تنتهكها

  ". الرابعة والقانون الدولي" جنيف "أخالقي أو قانوني، ويتجاوز األخالق واألعراف الدولية واتفاقية
6/12/2009قدس برس،   

  
   يقضون احكاما بالسجن المؤبد في سجون االحتالل48 فلسطينيا من الـ21 .33

 يقبعون في سجون االحتالل 48كشفت مؤسسة تعنى بأحوال المعتقلين أن عددا كبيرا من فلسطينيي       : غزة
يوسـف  "وقالت مؤسـسة    . هم أحكاما بالسجن المؤبد    من 21 سيدات، فيما يقضي     4اإلسرائيلي، من بينهم    

، وهو سامي خالد يونس الذي يبلـغ مـن          48 إن عميد األسرى الفلسطينيين هو من فلسطينيي         "الصديق
 عاما، وهـو متـزوج وأب لخمـسة        40 عاما والذي صدر بحقه حكم باإلعدام، ثم خفض إلى           80العمر  

  . أبناء، ويعاني من عدة أمراض
اور الخالف بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل األسرى يتمثل في المعتقلين مـن              ويذكر أن أحد مح   

خـانوا  " الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية، الذين ترفض إسرائيل اإلفراج عنهم بزعم أنهم             48فلسطينيي  
 أسرى من بين معتقلي     4وأشارت المؤسسة إلى أن     . ، في حين تصر حماس على إطالق سراحهم       "دولتهم

 20 أسيرا أكثر مـن      12 أمضوا أكثر من ربع قرن في السجون اإلسرائيلية، فيما أمضى            48لسطينيي  ف
 من هؤالء المعتقلين يتبعون تنظيم فتح، فيما يتبـع          45ونوهت اإلحصائية بأن    .  عاما 25عاما وأقل من    

  . للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين10 آخرون الحركة اإلسالمية، و54
7/12/2009الشرق االوسط،   

  
  الفلسطينينالالجئين دراسة حول أعداد المخيمات و: لبنان .34

' المخيمات الفلسطينية في لبنان   'دراسة  تحت عنوان     'مؤسسة عصام فارس  'أعدت  : سعد الياس  -بيروت  
يقـيم   في المئة من الالجئين في حين        56 يقطنها   12 الى ان عدد المخيمات في لبنان يبلغ          الدراسة لفتتو

 وهي اما محاذية للمخيمات الرسمية المعترف بهـا او          20 في المئة خارجها في تجمعات يبلغ عددها         10
وهذه المخيمات علـى    . في ضواحي المدن اللبنانية اما البقية فاستقروا في المدن والبلدات او خارج لبنان            

عدد كبير مـن سـكانه الجنـسية        نال  )  الفاً 19(، البرج الشمالي    ) الف الجئ  29(الرشيدية  : التوالي هي 
، الميـة وميـة     ) الفاً 70(، عين الحلوة    ) الفاً 12(، البص   1994اللبنانية في مرسوم التجنيس الشهير عام       

وتقول الدراسة ان المخيمين االخيرين شهدا      ).  الفاً 16(، برج البراجنة    )خمسة آالف (، شاتيال   )ستة آالف (
ن ادنى من االرقام المذكورة، مار الياس اصغر مخيمات لبنان          هجرة واسعة مما يجعل العدد الفعلي للسكا      

بفعل هجرة معظم سكانه من الالجئين االرثوذكس النازحين من حيفا ويافـا وحلـول الجئـين مـسلمين         
هاجرت نسبة كبيرة من    ) سبعة آالف نسمة  (مكانهم، ضبية ايضاً مخيم صغير بفعل هجرة سكانه، الجليل          

، ) الفـاً 16( عليه اسم مخيم الدنمارك وبقي فيه حوالى ثالثة االف، البـداوي  سكانه الى الدنمارك ويطلق   
  .يقيم قسم كبير منهم في مخيم البداوي بسبب االوضاع التي شهدها المخيم)  الفا30ً(نهر البارد 



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1631:         العدد       7/12/2009 اإلثنين :التاريخ

  
  
  

 3500(المعـشوق   : اما المخيمات والتجمعات غير الرسمية فتتوزع بين الجنوب واقليم الخروب وهـي           
، شـحيم   ) نـسمة  1500(، عدلون   )الف نسمة (، ابو األسود    )3000(، القاسمية   )5000(شبريحا  ،  )نسمة

، ) نـسمة 1000(، الواسطة ) نسمة200(، البرغلية ) نسمة1000(، جل البحر ـ صور  ) نسمة2000(
  ).  نسمة300(العيتانية 

7/12/2009القدس العربي،   
 

  التشريعي وابو مازن االكثر شعبية صالحيات منظمة التحريريؤيدون منح  %75: استطالع .35
من الفلسطينيين يؤيدون منح منظمة % 75كشف استطالع للرأي العام الفلسطيني أن غالبية : رام اهللا

التحرير الفلسطينية صالحيات المجلس التشريعي وصالحيات من السلطة الفلسطينية، مقابل معارضة 
25.%  

من سكان الضفة % 73ون هذه الخطوة، مقارنة مع من سكان قطاع غزة يؤيد% 80وتوضح النتائج أن 
  .الغربية

سينتخبون % 44أن ) نير ايست كونسلتنج(وبين االستطالع الذي نفذته شركة الشرق األدنى لالستشارات 
% 14لقائمة حركة حماس و% 8قائمة حركة فتح إذا جرت االنتخابات التشريعية األسبوع المقبل، مقابل 

  .عن المشاركة أو التصويت في االنتخابات% 34متنع لقوائم أخرى، في حين سي
ديسمبر / كانون أول4نوفمبر الماضي و/ تشرين ثاني30وأجري االستطالع في الفترة الواقعة بين 

 فلسطينيا من كال الجنسين، ينحدرون من محافظات قطاع غزة 850الجاري، على عينة عشوائية حجمها 
، مقابل معدل ثقة %3.4 -+س، وكان هامش الخطأ في االستطالع والضفة الغربية بما فيها محافظة القد

95.%  
سينتخبون مرشح حركة فتح إذا جرت % 47وعلى صعيد االنتخابات الرئاسية، أظهرت النتائج أن 

لمرشحين آخرين، في حين سيمتنع % 12لمرشح حركة حماس و% 8االنتخابات األسبوع المقبل، مقابل 
  .عن المشاركة أو التصويت% 33

% 38أوالً بنسبة " أبو مازن"وحول شعبية الشخصيات القيادية الفلسطينية، جاء الرئيس محمود عباس 
ثم رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل % 14تاله القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي بنسبة 

% 7رغوثي مصطفى الب.ورئيس المبادرة الفلسطينية د% 7سالم فياض .ورئيس الوزراء د% 12هنية 
وقيادات % 2ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل % 5والقيادي في فتح محمد دحالن 

  %.3أخرى 
وتفوق الرئيس عباس على إسماعيل هنية، عند سؤال المستطلعين بمن تثق أكثر، حيث حصل الرئيس 

  .فضلوا عدم اإلجابة على السؤال% 48لهنية و% 11مقابل % 41عباس على نسبة 
6/12/2009كالة معاً، و  

 
  مسجد النبي داوود إلى كنيس السياحة في غزة تندد بمخطط تحويلوزارة .36

نددت وزارة السياحة واآلثار في الحكومة المقالة، باإلجراءات االحتاللية المتـصاعدة           : عالء المشهراوي 
جد النبي داوود في    بحق المقدسات اإلسالمية والمدن التاريخية في فلسطين، والتي كان آخرها تحويل مس           

 .القدس إلى كنيس يهودي يرتاده مئات السياح األجانب والمتطرفين اليهود إلقامة طقوسهم واحتفاالتهم



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1631:         العدد       7/12/2009 اإلثنين :التاريخ

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي، إلى أن مسجد النبي داوود من أهم المساجد اإلسالمية التاريخيـة                
مدون تعليق شعار الماسونية على جدرانـه       ويقع بمالصقة أسوار البلدة القديمة، غير أن المستوطنين يتع        

 .ويمنعون أي محاوالت إلعادة ترميم المسجد وصيانته
7/12/2009اإلتحاد، اإلمارات،   

  
       جنوب الناصرة االحتالل هما أمام منزلين دمراعتصام .37

اعتصم عشرات من الشخصيات الوطنية وأهالي القرى العربية داخل الخـط األخـضر أمـام منـزلين                 
  .القوات اإلسرائيلية جنوبي مدينة الناصرةدمرتهما 

وكانت وحدات إسرائيلية خاصة قد اقتحمت بلدة الطيبة الزعبية األربعاء الماضي وهدمت المنزلين بحجة              
  . البناء من دون ترخيص، وانهالت بالضرب على أهالي القرية

داخل الخـط األخـضر     وأكدت مؤسسات حقوقية أن خطر الهدم يتهدد أكثر من ثالثين ألف منزل عربي              
  .بحجة البناء غير المرخص

6/12/2009نت، .الجزيرة  
  

   مليون يورو لصالح صندوق تطوير البلديات7ر5السلطة توقع اتفاقية منحة ألمانية قيمتها  .38
وقعت السلطة الوطنية وبنك التنمية األلماني، أمس، اتفاقية تقدم بموجبها الحكومة االلمانية منحة             : رام اهللا 
 مليون يورو ستخصص لبرنامج تطوير البلديات، الذي اطلقته السلطة الوطنية بشراكة مـع              7ر5قيمتها  

  .مانحين دوليين
قال وزير الحكم المحلي خالد القواسمي، ان المنحة االلمانية تأتي ضمن مـشروع صـندوق تطـوير                 و

ت أخرى من بينها    وإقراض البلديات، وهي تمثل المساهمة االلمانية الى جانب منح ستقدم من دول وجها            
 سنوات وتهدف إلى    3فرنسا السويد والدنمارك والبنك الدولي، وهذه المنح بإجمالها ستصرف على مدى            

  .تعزيز الهيئات المحلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الهيئات المحلية
 فـي قطـاع غـزة،       25 بلديات في الضفة الغربية و     107 بلدية منها    132واوضح ان المشروع سيشمل     

وسيتم توزيع المنح بناء على عدد السكان وعلى أداء الهيئات المحلية وعلـى االحتياجـات، وستـساهم                 
من قيمة إجمالي ما ستدفعه الدول المانحة للصندوق الذي أثبت مقدرة عالية ووفـر            % 10الحكومة بنسبة   

  .الثقة لدى المانحين
في هذا الصندوق، وهذا دليل على البناء المؤسسي للحكومة         الول مرة يوضع هذا المبلغ الكبير       : واضاف

وعلى استمرار النهج في دعم تطوير العمل المؤسسي وتقويته وصوال إلى بناء الدولة وإقامتهـا وإنهـاء                 
  .االحتالل

7/12/2009األيام، فلسطين،   
  

   شخصين بانفلونزا الخنازير في غزةوفاة .39
 قطاع غزة، حسب مصدر رسمي في وزارة الصحة التابعـة            توفي شخصان بإنفلونزا الخنازير في     :غزة

جرى نقلهـا   " H1N1"وأوضح المصدر أنه تم اكتشاف خمس حاالت مصابة بفيروس          . للحكومة المقالة 
 .إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة

7/12/2009الغد، األردن،   
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  ي بشأن الدولة الفلسطينيةاإلقرار باالقتراح السويدالعاهل األردني يحض سفراء االتحاد األوروبي  .40
 في عمان األوروبي،اهللا الثاني سفراء االتحاد  التقى العاهل األردني الملك عبد:  نبيل غيشان-عمان 
 وطلب منهم نقل رسالة لقيادتهم تتعلق باألمل الذي فتحه االقتراح السويدي في شأن االعتراف أمس،

 يصوت االتحاد األوروبي عليه أن والذي من المقرر بحدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية،
  .اليوم

تكثف بلدانهم العمل من اجل  "أن الملك طلب من سفراء االتحاد األوروبي أنوقال بيان للديوان الملكي 
 اإلسرائيلي على أساس حل -إزالة العقبات التي تعترض الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني 

طالب الدول األوروبية  كما ."لشرط األساس لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقةالدولتين، والذي يعد ا
  .بممارسة الضغط الالزم على إسرائيل لوقف اإلجراءات األحادية التي تقوم بها في القدس المحتلة

7/12/2009الحياة،   
 

 األردن يحذر من انهيار القطاع التعليمي في األراضي المحتلة .41
حذر االردن من احتماالت انهيار القطاع التعليمي في االراضي الفلسطينية المحتلة ال  - بترا -القاهرة 

سيما في قطاع غزة ومدينة القدس بسبب انتهاكات اسرائيل وسياساتها المبرمجة للتضييق على ابناء 
مثل جاء ذلك في كلمة القاها في مقر جامعة الدول العربية امس االحد م .الشعب الفلسطيني ومحاصرتهم

 بين مسؤولي 19 في االجتماع المشترك الـ ، محمود عقرباوي من دائرة الشؤون الفلسطينية،االردن
التعليم في االونروا ومجلس الشؤون التربوية الذي يضم ممثلين عن االردن وسورية ولبنان ومصر 

 .وفلسطين
سة ممنهجة من قبل راضي المحتلة يتعرض النتهاكات خطيرة وسياإن قطاع التعليم في األ :وأضاف

االحتالل االسرائيلي سواء من ناحية الدمار الذي اصاب البنية التحتية للمؤسسات التعليمية في قطاع غزة 
او من ناحية الحصار واالغالق ومواصلة العمل في بناء جدار الفصل العنصري والهجمة االستيطانية 

 .المسيرة التعليمية الفلسطينيةالتي تتعرض لها مدينة القدس مما ادى الى تدهور خطير في 
7/12/2009الرأي، األردن،   

 
  اشنطن تطلب من القاهرة تأجيل المصالحة الفلسطينية لعدة أسابيعو": المصرية الشروق" .42

وبـصورة  " من مصادر دبلوماسية أمريكية أن واشنطن طلبت من القاهرة           "الشروق"علمت  : دينا سليمان 
وقام أحد هذه المصادر بـإطالع      .  المصالحة الفلسطينية لعدة أسابيع     تأجيل أى جهد فى سبيل إتمام      "قطعية

بتأجيـل  " على خطابين قام نائب الرئيس األمريكى جوزيف بايدن بإرسالهما للقاهرة للمطالبـة              "الشروق"
  . حتى وقت متأخر من شهر ديسمبر أو شهر يناير"تحريك جهود المصالحة الفلسطينية

 على نسختيهما اإللكترونيتين فإن واشنطن ترى أن تأجيل لقاءات          "شروقال"وحسب النصين اللذين اطلعت     
 تحت قيادة فتح وبعيدا عن حركة حماس التى         "يدعم السلطة الفلسطينية  "المصالحة الفلسطينية من شأنه أن      

  .ترى واشنطن أن دخولها على خط السلطة اآلن من شأنه تقليل فرص استئناف التفاوض
 إضافة إلى رسالتى بايدن فإن الرئيس األمريكـى         أنهيكى رفض ذكر اسمه     وحسب مصدر دبلوماسى أمر   

باراك أوباما نفسه كان قد أجرى مشاورات شملت هذا األمر ضمن أمور أخرى تتعلق بمصير التـسوية                 
  . والجهود التى تبذلها الواليات المتحدة األمريكية الستئناف التفاوض بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

ـ    وقال مصدر  اإلدارة األمريكية ال تبدو متنبهـة      " من واشنطن، إن     "الشروق" دبلوماسى مصرى تحدث ل
إلى أن هذا التقسيم على األرض سيطيح نهائيا بإمكانية اقامة دولة فلسطينية ولو هشة، وأن األمر سينتهى                 

ـ                 صر التـى   بدولة حماس فى غزة وقيادة من فتح للضفة الغربية وهذا سيكون بمثابة كارثة بالنـسبة لم
  ."ستضطر أن تعنى بإدارة األوضاع فى غزة المفصولة فعليا بالمعابر عن الضفة الغربية
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وقالت مصادر دبلوماسية عربية فى نيويورك إن الواليات المتحدة االمريكية تفكر فـى إصـدار بيـان                 
ر وقـال مـصد  . رئاسى عن مجلس األمن يحث إسرائيل على وقف االستيطان الستئناف سريع للتفاوض  
 أن  "ترفض قطعـا  "دبلوماسى فى نيويورك مشارك فى التفاوض الجارى إن الواليات المتحدة األمريكية            

  . على المضى قدما"لتشجيعه"تصدر ولو بيانا رئاسيا ال يخلو من الترحيب بما قام به نتنياهو 
6/12/2009الشروق، مصر،   

  
  مة للدولة الفلسطينية بريطانيا تدعم المقترح السويدي باعتبار القدس الشرقية عاص .43

بريطانيا وارلندا وبلجيكا تدعم بقوة المقتـرح        أمس أن    "هآرتس"أفادت صحيفة   :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
، بينما تـدفع    )"إسرائيل"ـوالغربية عاصمة ل  (دس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية      السويدي باعتبار الق  

كوال ساركوزي   ني  روح الخـطاب الذي ألقاه الرئيس     الءم مع فرنسا في اتجاه اتخاذ قرار أكثر ضبابية يت       
، من دون التطـرق إلـى   "القدس ستكون عاصمة الدولتــــين "أمام الكنيست قبل عامين وقال فيه إن        

كما تسعى فرنسا إلى أن يتضمن      . رقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية    تقسيم المدينة والقول إن القدس الش     
في مـوازاة ذلـك، واصـلت        .ضوح لقرار الحكومة اإلسرائيلية تعليق البناء     بيان االتحاد تأييداً قاطع الو    

  . لواليات جهودهما إلقناع الفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضاتا
7/12/2009الحياة،   

  
   نحو أوروبا اليوم الستجالء الموقف من الدولة الفلسطينيةاألنظار .44

 اجتماعين لمجلـسي الـشؤون العامـة والـشؤون          ولأينطلق اليوم في بروكسل     :  مراد مراد  -باريس  
ويتوقع ان ينتهي االجتمـاع غـدا       . الخارجية في االتحاد االوروبي منذ دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ         

، سرائيلي وتنكشف مالمح االقتراح الذي قدمته الـسويد        اعالن بشأن السالم الفلسطيني اإل     وان يصدر عنه  
  .سبوع الماضيبهذا الخصوص األ

7/12/2009مستقبل، ال  
  

  ال بعد تحرير فلسطينإانتصار جنوب افريقيا على العنصرية ال يكتمل :  كاسريلزروني .45
كد روني كاسريلز، المناضل في حركة تحرير جنوب افريقيا من نظام التمييـز             أ: سمير ناصيف  - لندن

 مؤتمر انعقد في كلية     في مداخلته في   العنصري، ووزير االمن السابق في حكومة الزعيم نلسون مانديال،        
فريقيين األحرار ال يمكنهم الشعور الفعلي بحريتهم طالما لم يتحرر          إالجنوب  "ن  أ في جامعة لندن     "سواس"

  ."الشعب الفلسطيني من االحتالل االسرائيلي
اي شعب تسلب منه ارضه سيقاوم محتلي هذه االرض، اينما كان في العالم،             "لى ان    إ :واشار في المؤتمر  

 الفلسطينيين وكأنهم الهنود الحمر في امريكا       "سرائيلإ"وعندما تعامل   . تسلم مهما كانت الصعوبات   ولن يس 
 فانهم سيصمدون ضد الحكومات     ،وتمارس التطهير العرقي ضدهم وتطردهم بالقوة من بيوتهم واراضيهم        

  ."االسرائيلية، أكانت ليكودية او عمالية او غير ذلك
مات المقاومة في العالم هو الدعم الدولي، وهذا ما نالته حركـة تحريـر              اهم ما تحتاجه منظ   "كد بان   أ و

جنوب افريقيا، وتناله حركة تحرير فلسطين وستناله بقوة اكبر اذا نجـح مـشروع مقاطعـة الـشركات                  
 في المجـاالت الرياضـية      "سرائيلإ" او تبيعها السالح او رفض التعامل مع         "سرائيلإ"العالمية التي تدعم    

  ."وغيرها الى ان تبدل سياستها العنصريةوالثقافية 
7/12/2009القدس العربي،   
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  "إسرائيل"سترالية تفرق متظاهرين مناهضين لـ األالشرطة .46
 قالت الشرطة االسترالية أنها استخدمت رذاذ الفلفل يوم األحد لمنع متظـاهرين مـن               :)رويترز(ملبورن  

يجتمع فيه جوليا جيالرد نائبة رئيس الوزراء       شق طريقهم صوب فندق في ملبورن، الذي من المقرر أن           
االسترالي مع سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء االسرائيلي وعشرات المبعوثين اليهود فـي لحـضور               

  .منتدى مشترك للقيادة
ـ   150وقال المتحدث باسم الشرطة لرويترز ان مجموعة من نحو           تجمعوا في  " إسرائيل" محتجا مناهضا ل

ة تحول االحتجاج الى أعمال عنف بحلول الوقت الذي كان من المقرر أن تصل فيـه                وفجأ. مكان قريب 
ومنعتهم الشرطة واسـتخدمت رذاذ الفلفـل       . جيالرد عندما حاول المحتجون شق طريقهم صوب الفندق       

  .لتفريقهم
6/12/2009وكالة رويترز،   

  
  أم لم تقبل" إسرائيل"هنية رئيس حكومة شرعي سواء قبلت : غاالواي .47

، جورج غاالوي، في حديثه للجزيرة نت إن حملـة          "فلسطين حرة "قال رئيس منظمة    : مدين ديرية -دن  لن
فلسطين حرة مستمرة بإرسال القوافل إلى قطاع غزة من كل أنحاء العالم حتى يتم رفع الحصار الظـالم                  

  . عن غزة
جريمة والمـؤامرة ضـد     أصل ال "وأوضح غاالوي أن القافلة تنطلق بالقرب من البرلمان البريطاني ألن           

وبحسب غاالوي فإن الحكومة البريطانية تتحمـل   ". الشعب الفلسطيني كانت من هنا من خالل وعد بلفور      
  .جزءا كبيرا من معاناة الشعب الفلسطيني

مؤكـدا  ،  وأعرب غاالوي عن أمله في أن تتحرك الجماهير والمنظمات والجمعيات العربية بفعالية أكثر            
لحكومة المقالة إسماعيل هنية باعتباره رئيس حكومة منتخبا بشكل شرعي مـن قبـل              أنه سيلتقي رئيس ا   

  .وأميركا وأوروبا أو ال" إسرائيل"الشعب الفلسطيني سواء قبلت 
7/12/2009نت، .الجزيرة   

  
  العالم عطّل مساعداتنا لالجئين: "األونروا" .48

تـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين    قال الناطق الرسمي لوكالـة غـوث و       :  عبد الجبار أبو غربية    - عمان
سامي مشعشع إن الوكالة والالجئين الفلسطينيين سئموا الوقوف على أبواب المجتمـع الـدولي              "األونروا"

  .لطلب المعونة والمساعدات، مضيفا أن خدمات الوكالة تراجعت كما ونوعا
، ولـوال الـدعم     وأضاف في حوار صحافي أن العرب سخيون في التبرع لميزانية الطوارئ والمشاريع           

العربي لميزانية الطوارئ لما استطعنا اإليفاء بالتزاماتنا الهائلة في غزة خالل الحرب األخيرة، وبعـدها               
 هناك توجها من قبل الدول العربية المضيفة والوكالة لنقل هذه التبرعـات إلـى     وأضاف أن  وحتى قبلها، 

 78.7 عاما باإلسهام بما نسبته      20ة العربية قبل    تبرعات الميزانية العادية، ونحن نحتكم إلى قرار الجامع       
  .في المائة من ميزانية الوكالة، وإن تحقق ذلك فسيغطي األزمة المالية التي نعاني منها باستمرار

7/12/2009عكاظ،   
  

   محمود عباس مـن لبـنان وفلسطينييه؟سيسمعماذا  .49
 بيروت، اليوم، وقـد سـبقته إليهـا         يصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى      : المحرر السياسي 

صورته المخدوشة أصال، ليجد في انتظاره الشارع الفلسطيني في لبنان، منقسما في نظرته إليه، وموحدا               
في عدم التعويل على نتائج جدية يمكن أن تسفر عنها زيارته، خاصة في ما يخص ملف تخفيف القيـود                   

  .  مختلفةالمفروضة على الجئي لبنان، تحت مسميات وعناوين
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، إلى بيروت، وقد سـبقه إليها، كما جرت العادة، سجال فلسطيني ـ فلسطيني وسـجال   "أبو مازن"يأتي 
لبناني ـ فلسطيني، يمكن وضعهما معا، في خانة اإلصرار على جعل ملف الالجئين الفلسطينيين، مـادة   

تهم التي ال تمت بصلة نهائيا إلى       استخدام لبعض تجار السياسة والدين من اللبنانيين في مزايداتهم وحسابا         
مسؤوليتهم اإلنسانية واألخالقية، ويذهبون إلى أبعد من ذلك، بتحويل اإلنسان الفلـسطيني، إلـى منبـع                

  . لخطاب عنصري لبناني، يتسبب هو وعوامل أخرى، بجعل المخيمات مالعب مرشحة لإلرهاب
اعة الكثير من الفرص الموضوعية من أجـل  ، إلى بيروت، محمال بأثقال التنازالت وإض "أبو مازن "يأتي  

إعادة ترميم البيت الفلسطيني الكبير، فهل سيكون خطابه الفلسطيني مقنعا لشعبه قبـل أن يـسوقه عنـد                  
اآلخرين؟ هل طلبه من لبنان أن يكون وجوده في مجلس األمن مناسبة لحماية الحقوق الفلسطينية، سيكون                

  ل طريا في ذاكرة الفلسطينيين واللبنانيين والعالم بأسره؟  ما زا"نموذج غولدستون"مقنعا، بينما 
 إلى بيروت، وهو يواجه من أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، سؤاال عما يـستطيع أن                "أبو مازن "يأتي  

  يقدمه لهم، وفي الذهن ما جرى لشعبه في غزة؟ 
لبعض من الفلسطينيين، تـدخال     ، مناسبة إلطالق خطاب يعتبره ا     "أبو مازن "ال أحد يريد أن تكون زيارة       

في شؤونهم الداخلية، لكن المناسبة نفسها، تشكل فرصة لتذكير اللبنانيين بمسؤولياتهم، خاصة بعد أن بلغ               
خطاب بعضهم العنصري، اليوم، وفي الماضي القريب أو البعيد، مقاصد تهين الحد األدنى من الـشعور                

  . اإلنساني واألخالقي
 في خطابهم، خطاب رفض التوطين، وهم زايدوا في ما بينهم، وأمام العـالم، فـي   لقد استخدم اللبنانيون،  

، مـسؤوال كـان أم      "اللبناني الطبيعي "اختيار عبارات ال تمت إلى المسؤولية والجدية بشيء، حتى صار           
ة مواطنا، يرتبك في الدفاع عن الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين، ألن في ذلك تهمة جـاهز               

  . له، تبعا النتمائه السياسي أو المذهبي أو الطائفي
، وإال فما معنى أن الجئين فلسطينيين يعيشون        "هوية اشتباك " بهذا المعنى عبارة عن      "اللبنانية"لقد صارت   

على أرض لبنان، في ظروف ال يمكن أن يقبلها إنسان آخر وال مبرر لهـا غيـر التعامـل العنـصري                     
   حتى اآلن؟ 1982 التحرير من بيروت سنة المستمر منذ خروج منظمة

نعم، غدا، سينطلق ماراتون الخطابات النيابية في مجلس النواب، وسيتكرر خطاب رفض التوطين، لكـن      
ما هو األفضل لمسألة الوجود الفلسطيني في لبنان؟ هـل    : هل بمقدور هؤالء أن يجيبوا عن السؤال اآلتي       

حدة إنسانية أم جعل حياته طبيعية وسوية بحيـث ال يـذهب إلـى        هو التأكيد يوميا على اهانة الالجئ كو      
الرفض المطلق لكل ما هو ممكن تحقيقه ايجابا في مسار قضيته تحت شعار القهر اليومي الذي يكابده في                  

  . الخ؟... أكله وشربه وتنقله وانعدام فرص عمله
تالك منزل فـي لبنـان، يحـرم        إن قانون التملك العنصري الذي يسمح لكل الناس، ومن كل الدنيا، بام           

الفلسطيني من هذا الحق اإلنساني، فهل يمكن ألحد أن يجيب عن سؤال رفض شراء فلـسطيني ميـسور     
منزال يؤويه وعائلته والقبول به في مخيم ال تتوفر فيه إال أسباب التعبئة في وجه أي نظامو وأوله النظام                   

  ؟ "المخيمات" أو انطلقت من اللبناني، بدليل ما أصاب االستقرار من أحداث وقعت
هل حاولت جهة رسمية طوال السنوات الماضية أن تجيب عن سؤال عن حجم التملك الفلسطيني الـذي                 

هل هناك من نسبة تملك     : ، كي نصل إلى السؤال الثاني     2002 حتى   1948كان مباحا أو متاحا منذ العام       
  تسمح بتهمة التوطين؟ 

رف صيدا حيث الكثافة الفلسطينية األعلى يعلم بأن حجـم التملـك            الجواب بالتأكيد غير صحيح، ومن يع     
ناهيك بالكارثة التـي    ... الفلسطيني أقل بقليل من قدرة أي أحد على اتهام الالجئين الفلسطينيين بالتوطين           

، لجهة منع الفلسطينيين من توريث العقارات التي كـانوا          2001تسبب بها القانون نفسه الصادر في العام        
  . ملكوها قبل التاريخ المذكورقد است
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هذه المسؤولية تقع على القيادة المسيحية وتحديدا على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في الوقت               
الذي ينأى فيه زعيم الغالبية المسيحية ميشال عون عن تطمين بيئته وجمهوره إلـى أن ملـف تـوطين                   

 "الـدول "فسهم وسلوكهم في لبنان، ولـيس مـن وجهـة           الالجئين الفلسطينيين، من وجهة الفلسطينيين أن     
 "بطـوالت "وخططها، هو عنوان سياسي لالستخدام وليس خطرا واقعيا، هذا دون اإلتيان علـى ذكـر                

  أمام جمهوره في العنوان نفسه؟ ) سمير جعجع ("الحكيم"
ينية يفتح الباب أمـام      أساسية، وما ورد في وثيقته حول العالقات اللبنانية الفلسط         "حزب اهللا "ان مسؤولية   

لغة جديدة، أساسها التأكيد على مبدأ الحوار، وضرورة اختيار المرجعية الفلسطينية الموحدة والدعوة الى              
بمـا يليـق بوضـعهم اإلنـساني ويحفـظ        "اعطاء الفلسـطينيين في لبنان حقوقهم المدنية واالجتماعية،        

  . "شخصيتهم وهويتهم وقضيتهم
يعمل إلقناع حلفائه بوضع حد للتمادي في استخدام عنـوان التـوطين مطيـة               أن   "حزب اهللا "نعم، على   

لمواجهة مع المسؤولية اإلنسانية اللبنانية العامة تجاه الالجئين الفلسطينيين وتفكيرهم بأن الحرب الداخلية             
  ... 1982ببعدها الفلسطيني انتهت منذ خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان في العام 

ويمكن القول  ... "األونروا"جاوزت نسبة البطالة في المخيمات الفلسطينية الستين بالمئة، وفقا لمنظمة           لقد ت 
ان قوة العمل الفلسطينية يجب أن تكمل قوة العمل اللبنانية، وتقدر المصادر اإلحـصائية اللبنانيـة عـدد                  

ئة من عدد السكان الفاعلين في  العمال الفلسطينيين في سن العمل بنحو خمسين ألفا، أي نحو خمسة في الم            
لبنان، وإذا أعطي هؤالء حرية العمل، فسيكون تأثيرهم االقتصادي صغيرا جدا، خاصة أن ثالثـين فـي        

 أو منظمة التحرير وغيرها من المنظمات الفلسطينية،        "األونروا"المئة منهم يعملون في مؤسسات تديرها       
مجموعـة  " كمال حمدان في تقريـر أعدتـه مـؤخرا    كما يقول الباحث والخبير االقتصادي واالجتماعي   

، فيما يشير آخرون إلى وجود نسبة مماثلة أو أكثر من العمالة الفلسطينية التي تعمل في                "األزمات الدولية 
قطاع البناء والزراعات الموسمية ومحطات الوقود والمخابز وصيد األسماك وغيرها من المهن التـي ال               

   .تنافس قوة العمل اللبنانية
لقد بلغت سياسة الدولة اللبنانية تجاه الفلسطينيين منذ مطلع التسعينيات حتى اآلن، مبلغا خطيـرا جـدا،                 

فالعنف والراديكالية يتزيدان بين الالجئين الفلسطينيين، ولقد أصبحت المخيمات قنبلة موقوتـة سـتنفجر              "
، كما ورد فـي تقريـر       "لسطينيينعاجال أم آجال وستكون لذلك نتائج خطيرة على كل من اللبنانيين والف           

  . مجموعة األزمات الدولية
ال يهدف هذا االستنتاج إلى إعفاء الفلسطينيين أنفسهم من مسؤولياتهم وهي كبيرة وكثيرة، وال بـأس أن                 

 حيث فشل سابقا، عبر العمل من أجل إيجاد مرجعية فلسطينية موحدة كي تدافع عـن                "أبو مازن "يحاول  
الدرجة األولى، في موازاة ما تسمى منظومة المصالح اللبنانية العليـا، وحتـى ال              المصالح الفلسطينية ب  

يكون تكليف وزير دولة في الحكومة اللبنانية بالملف الفلسطيني ـ اللبناني عبارة عن عزف منفرد، فـي   
  . غياب المحاور الفلسطيني، بدليل ما واجه تجربة لجنة الحوار الفلسطيني ـ اللبناني

يد المرجعية الفلسطينية في لبنان، إعادة تثبيت ما كان قد تم التفاهم عليه قبل حرب غـزة،                 يستدعي توح 
، "التحـالف "، عندما تم تشكيل قيادة طوارئ تضم منظمة التحريـر وفـصائل             2008وتحديدا في نيسان    

 خاصـة أن    وبرئاسة مدير مكتب منظمة التحرير الجديد في لبنان عبد اهللا عبد اهللا           ) ثالثة بثالثة (مناصفة  
  . "شخصية أكاديمية هادئة ومقبولة من الجميع"االنطباع الذي سبق وصوله، أشار إلى أنه 

ولعل المهمة األولى المطلوبة من هذه المرجعية، أن تحصر بيدها وحدها مسؤولية إدارة الشأن األمنـي                
، وهنـا تكمـن     )اخلـي جيشا وقوى أمـن د    (داخل المخيمات الفلسطينية، وبين المخيمات والدولة اللبنانية      

، حيث بـادرت  "حماس"مسؤولية الجميع في تلقف اإلشارات االيجابية األولى من نوعها من جانب حركة            
قيادتها في األيام األخيرة، إلى إبالغ الجانب األمني اللبناني الرسمي، استعدادها للموافقة علـى اقتـراح                

 بديال القتراح تشكيل لواء فلـسطيني، علـى أن           في لبنان،  "الكفاح المسلح الفلسطيني  "إعادة تشكيل جهاز    
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تنخرط كل القوى الفلسطينية في الجهاز، بما فيها تلك غير المنخرطة في منظمة التحرير، بحيث تكـون                 
 وقوى إسالمية أخرى، باالنخراط رسميا في أطر عسكرية خارج          "حماس"تلك أول إشارة فعلية إلى قبول       

  ). لة المقاومة أو السلطةسواء ضمن معاد(األراضي الفلسطينية 
وعندما يتولى جهاز الكفاح المسلح، مهام تنظيم األمن في المخيمات وحفظ النظام العام بالتنسيق اليـومي                
مع السلطات األمنية اللبنانية، يمكن عندها االستفادة من هذا المعطى، في أكثر من اتجاه وخاصة لجهـة                 

، عبـر التـزامهم     2006ة الحوار الوطني في ربيع العـام        إعادة االعتبار لما قرره المشاركون في طاول      
بالعمل الجدي لتنفيذ ما قررته الحكومة اللبنانية على صعيد إنهاء وجـود الـسالح الفلـسطيني خـارج                  

  . "عن طريق الحوار"المخيمات، 
 جمـع   ومن المفيد التذكير بأن هذا االلتزام أعقبته مبادرة لبعض المشاركين في طاولة الحوار، أدت إلى              

 النائـب سـعد   "تيـار المـستقبل  " أحمد جبريل بـزعيم  "الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة "األمين العام لـ
الناعمة في منطقة   (الحريري، في قريطم، حيث أبدى األول استعداده للتخلي عن السالح خارج المخيمات             

 ما ورد حرفيا في مقررات      مقابل تعهد الحريري بتنفيذ   ) ساحل الشوف وقوسايا وحلوى في منطقة راشيا      
الحوار الوطني اللبناني على صعيد معالجة المسائل الحياتيـة واالجتماعيـة واإلنـسانية بالنـسبة إلـى                 

  . الفلسطينيين داخل المخيمات أو المقيمين خارجها في لبنان
ربـة  وقد سعت جهات لبنانية وغير لبنانية إلى جس نبض جهات فلسطينية وعربية حول إمكان إعادة مقا               

  . وجاءت األجوبة غير سلبية حتى اآلن... هذا الملف
إن ملف الحقوق الحياتية واالجتماعية واإلنسانية شائك وكبير ومعقد، لكن المذكرات الفلسطينية األهليـة              

حق العمل،  : والحزبية المتراكمة في أدراج الحكومة اللبنانية، كفيلة بحصرها في عدد من األمور الملحة            
، اعمـار  )مع ضوابط موجودة فـي القـانون نفـسه   (من الضمان االجتماعي، حق التملك حق االستفادة  

، "األونروا"وتحسين خدماتها وهو ملف تتقاطع فيه مسؤوليات الدولة اللبنانية و         ) "البارد"وخاصة  (المخيمات
عـددة،  تسوية أوضاع فاقدي األوراق الثبوتية، إعادة تسجيل المشطوبين من القيود في لبنان ألسـباب مت              

سرقة أو تزوير أو مخالفة أو شـيكات        (تسوية األوضاع القانونية آلالف المطلوبين أو المحكومين بجنح         
  ). الخ... بال رصيد أو اطالق نار في الهواء

 "االستثمار" التي ليست لها اي جذور حقيقية في المخيمات، خير دليل على فرص              "فتح االسالم "ان تجربة   
غيره، من قبل هذه الدولة أو تلك، في ظل الواقع المأساوي الذي تعيشه المخيمات،          من قبل هذا التنظيم أو      

 يحكم  "لجان شعبية "، وبينها   "وكيل تفليسة " الى   "الفصائل" و "المنظمة" وتتحول   "القضية"خاصة عندما تغيب    
ها من ابناء    في العقود األخيرة، ولذلك األحرى، أن يصار الى انتخاب         "المنطق االستخباراتي "عمل معظمها   

المخيمات، باتجاه جعلها مرجعية قادرة على المراقبة والمحاسبة، ذلك أن المقاربة األمنية األحادية الجانب              
للمخيمات، انما تزيد واقعها توترا وتؤدي إلى انتاج بيئة ال تخدم ال القضية الفلـسطينية وال االسـتقرار                  

  . اللبناني
ان والتهميش والتعامل العنصري من جهة ثانية، وفلتان الـسالح          انعدام أفق القضية األم من جهة والحرم      

.. وفقدان المرجعية من جهة ثالثة، كلها عوامل تجعل المخيمات مجرد عنـاوين لالسـتخدام واالشـتباك               
  .  وأولى ضحاياها المواطن الفلسطيني واالستقرار اللبناني

 7/12/2009السفير، 
  

  نان؟هل من رابط بين زيارتي عباس ومشعل للب .50
  عمار نعمة

ما هو الجديد الذي يحمله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جعبته اليوم لطرحـه علـى المـسؤولين                  
  اللبنانيين؟



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1631:         العدد       7/12/2009 اإلثنين :التاريخ

سؤال بالغ األهمية خاصة لناحية مضمون الزيارة التي تستمر حتى يوم غد، مع العلم ان الزيارة تـسبق                  
وتجيب أوساط فلسطينية على السؤال     . مشعل خالد   "حماس"زيارة اخرى لرئيس المكتب السياسي لحركة       

  : يتمحور حول ملفات أربعة"أبو مازن"بأن ما سيطرحه 
وعلى هـذا الـصعيد،     . "فتح"في الشأن الفلسطيني الداخلي، يتعلق األمر بترتيب الوضع في حركة           : أوالً

  .ة اللبنانيةسوف يعقد عباس مجموعة اجتماعات ولقاءات لكوادر الحركة الختيار قيادة جديدة للساح
وفي هذا اإلطار، يطرح عباس تعيين القيادي فتحي أبو العردات بديالً عن سلطان أبو العينين، الذي بات                 

وعلم ان هـذا    . عضواً في اللجنة المركزية، في الوقت الذي يطرح فيه قياديون آخرون اسم خالد عارف             
  .ي غداًالموضوع سيشغل الحيز االكبر من زيارة عباس في يومها الثاني أ

 في لبنان، وهو سيشكل في هـذا االطـار          "فتح"سيطرح عباس موضوع ممتلكات المنظمة وحركة       : ثانياً
ويهمس البعض من خارج اطار المنظمة الـى ان ثمـة           . لجنة لحصر الممتلكات وتسجيلها باسم المنظمة     
بناني التوسع في هـذا     لذا، سيطلب عباس من القضاء الل     . ممتلكات للمنظمة قد تم بيعها من قبل مسؤوليها       

  .األمر وتوليه في شكل كامل
كونه غير معنـي    "لن يبحث عباس موضوع السالح خارج المخيمات        . في شأن السالح الفلسطيني   : ثالثاً
أما في داخل المخيمات، فثمة مشروع غير جديد لتشكيل لواء فلسطيني يكون تحت إشراف الجـيش                . "به

  .الوطني الفلسطيني في رام اهللاللبناني على ان يكون تابعاً لألمن 
ويريد الرئيس الفلسطيني ان يتشكل اللواء من فصائل منظمة التحرير، على ان تـصبح هـذه الفـصائل                  

  ."فصل التنظيم عن العسكر"حركات سياسية في إطار 
وعلم على هذا الصعيد ان طرح تشكيل اللواء يواجه بمعارضة شديدة من قبل التحالف الفلسطيني، وهـو                 

كتل الذي يجمع الفصائل من خارج المنظمة، كما ان الموضوع يلقى معارضة من قبل الدولة اللبنانيـة                 الت
  .والجيش، وتنفي فصائل في المنظمة علمها به

وثمة طرح مقابل يتمحور حول إعادة تشكيل الكفاح المسلح على ان يكون بمشاركة الجميع في المنظمـة                 
نظيم السالح داخل المخيمات لكي ال يصبح مادة تفجيـر علـى            والتحالف، وذلك في اطار خطة شاملة لت      

  .االرض
وتقول .  على صعيد قضية الالجئين    "ملفاً خطيراً "وتتوقف فصائل فلسطينية أمام مخاوف من طرح عباس         

يحمل مشروعاً لتشكيل لجنة لتحويل الالجئين الى جالية اغترابية ومنحهم          "على هذا الصعيد ان أبو مازن       
علماً بأن هذا التخوف، ليس في      . "تسمح لهم بالسفر الى جميع دول العالم باستثناء فلسطين        جوازات سفر   

الوارد، ألن إصدار جوازات سفر فلسطينية حكر على المقيمين في الضفة وغزة، وممنوع على الالجئين               
  .الفلسطينيين بحكم مواد اتفاق أوسلو

 هذا الطرح، وتؤكد تمسكها بحق العودة ورفـض         لذلك تنفي فصائل في المنظمة علمها بنية عباس إثارة        
التوطين والتهجير، لكن االمر بالنسبة إليها منوط بتنظيم العالقة بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين، االمـر               

  .2006الذي ال زال يدور في حلقة مفرغة منذ افتتاح مكتب المنظمة في لبنان في أيار من عام 
ل في ان ثمة خالف كبير بين فصائل المنظمة من جهة، والتحالف من جهة              المشكلة على هذا الصعيد تتمث    

أخرى، حول تشكيل الوفد لمفاوضة الحكومة اللبنانية، في الوقت الذي لم تساعد الظروف اللبنانية الداخلية               
  .أيضاً على حّل هذا االمر

إن العالقـة بـين الالجئـين     واليوم ثمة فرصة لذلك مع تشكيل الحكومة اللبنانية، وتقول أوساط المنظمة            
الفلسطينيين والدولة اللبنانية تحتاج الى حوار فلسطيني لتنظيم الوضع الداخلي واالتفاق على تشكيل وفـد               
بإشراف المنظمة للتوصل الى تشريعات قانونية وإقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، إضافة الى              

، ما يشكل مـصلحة مـشتركة   194لعودة في اطار القرار    االتفاق على رؤية سياسية واضحة لدعم حق ا       
  .بالنسبة الى الشعبين
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  زيارة مشعل
 الى انها كانت مقررة منذ مدة وستتم قبـل   "حماس"أما بالنسبة الى زيارة مشعل، فتشير أوساط في حركة          

  .نهاية العام الحالي
جـب ان يـشكل أولويـة       الـذي ي  "وتلفت الى ان مشعل سيبحث أوال موضوع إعمار مخيم نهر البارد            

وسـيعقد مـشعل    . ، كما انه سيناقش مسألة توفير الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان           "فلسطينية
  .لقاء تشاورياً مع قيادة المقاومة في لبنان التي ترتبط بحلف استراتيجي مع المقاومة الفلسطينية

 نيف وعام وقد وعد بإنجاز بعـض الملفـات،          ويذكر على هذا الصعيد بأن مشعل كان قد زار البالد قبل          
، كما ان مشعل تلقى وعوداً حول اعمار مخيم البارد حينها، حـسب             "وقد أنجز بعضها بمشاركة الحركة    "

وتشير الى ان ال رابط بين زيارة مشعل وتلك التي سيقوم بها عباس اليوم، الفتة الى ان تأخر                  . االوساط
  ."اللبنانية الداخليةالظروف " ناتج عن "حماس"قدوم زعيم 

 7/12/2009السفير، 
  

  مخرج االنفصال بدالً من االستقالل؟: فلسطين .51
  عصام نعمان. د

المفاوضات معلّقة أو مجمدة الى أجل غير . تبدو قضية فلسطين حالياً كأنها وصلت الى طريق مسدودة 
ستيطان في كامل الفلسطينيون، بشخص محمود عباس، يرفضون استئنافها ما لم يتوقف اال. مسمى 

اإلسرائيليون، بشخص بنيامين نتانياهو، يرفضون تجميد االستيطان إالّ . الضفة الغربية بما فيها القدس 
االميركيون، بشخص باراك اوباما، . مؤقتاً، لمدة عشرة اشهر، ولمرة واحدة، على أالّ يشمل القدس 

ضون سراً معها ومع دول اوروبا وروسيا على يطالبون اسرائيل علناّ بوقف كامل لالستيطان، لكنهم يتفاو
تحسين شروط التفاوض المراد توفيرها لمحمود عباس بحيث يعود الى طاولة المفاوضات في اطار 

الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي واالتحاد ( تسوية متفق عليها سلفاً بين أقطاب اللجنة الرباعية 
 ) .الروسي واألمم المتحدة 

 تسوية المرتقبة؟ما مالمح ال
ثمة مالمح كثيرة تتبدى في افكار وتصورات تدلي بها شخصيات مقربة من اوباما ونتانياهو وعباس من 

ومع ذلك يشي بعض هذه األفكار . دون ان يقترن اي منها بصفة رسمية او حد أدنى من الصدقية 
 -لتسوية الصراع الفلسطيني والتصورات باحتماالت جدية لما يمكن ان تتطور اليه المساعي الناشطة 
 .االسرائيلي في اطار الجهود االميركية لمواجهة ايران وبرنامجها النووي
لكنه يبدو في هذه اآلونة األقل . ان أثقل المسؤولين المعنيين وزناً في مسألة تسوية الصراع هو اوباما 

ت األزمة المالية واالقتصادية في ذلك انه منشغل بقضايا وتحديات كثيرة وخطيرة ابرزها تداعيا. تأثيراً 
بالده، والحرب في افغانستان، ومواجهة ايران وبرنامجها النووي، ومتطلبات الخروج من العراق دونما 

هذه التحديات وغيرها حدت من حركة اوباما فلسطينياً واسرائيلياً من دون . خسائر سياسية واستراتيجية 
 الثابت في سياسة الرئيس االميركي هو مقاربته مسألة تسوية غير ان االمر. ان تصل الى حد التجميد 

ويبدو ان في رأس هذه المتطلبات ضرورة . الصراع في إطار متطلبات التأليب والتعبئة لمواجهة ايران 
حمل اسرائيل على تقديم تنازالت، السيما لجهة التجميد الكامل لالستيطان، تكون كافية إلقناع عباس 

 .ين عامةً بجدوى استئناف المفاوضات خاصةً والفلسطيني
 االسرائيلي، وان ما -أدرك نتانياهو ان اولوية اوباما هي مواجهة ايران وليس تسوية الصراع الفلسطيني

يطلبه بالنسبة للتسوية هو مجرد قرار ذي صدقية للمساعدة في استكمال عملية تطويق ايران على 
 المطلوبة ممكن ان تكون مؤقتة، اي لفترة محددة يستطيع الصعيدين العربي واإلسالمي، وان اإلجراءات
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خاللها الرئيس االميركي، او يظن انه يستطيع، إنهاء مشكلته مع ايران او تسويتها على نحو مقبول 
 .الميركا واسرائيل معاً 

 1967 للعام 242لعل محور ما يحتاجه اوباما على هذا الصعيد هو قرار دولي جديد يؤكد القرار 
 تضم القدس الشرقية 1967رارات الدولية الالحقة له والداعية الى إقامة دولة فلسطينية على خطوط والق
 .المطلوب، اذن، قرار وليس بالضرورة تنفيذ القرار . 

اوروبا تدرك حاجة اميركا الى قرار يرضي الفلسطينيين والعرب والمسلمين من دون ان يلحق أذى 
لك قامت السويد، الرئيسة الدورية لالتحاد االوروبي، ببلورة مشروع يدعو لذ. سياسياً وامنياً بإسرائيل 

، مع دعوة الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني "إعادة تقسيم القدس لتكون عاصمتين إلسرائيل ولفلسطين"الى 
بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية قابلة للحياة وتتمتع بتواصل "الى استنئاف المفاوضات 

، كما جرى تسريب خبر عبر "جغرافي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كعاصمة لها
 اإلسرائيلية المستقلة مفاده أن االتحاد األوروبي قد يعترف في وقت الحق بإعالن أحادي "هآرتس"جريدة 

 .الجانب استقالل فلسطين 
 اصدار قرار جديد يعيد تكرار مضمون قرارات المسألة ال تتعدى، إذن، مستوى االعالن ال التنفيذ، اي

سابقة من طرازه، والعودة الى مفاوضات بال شروط مسبقة وغير محددة الزمن وقد ال تنتهي الى اي 
 .نتائج ملموسة 

 الجديدة ويبدي استعدادات علنية لالنخراط فيها، لكنه يواجه تحفظات وعقبات "اللعبة"نتانياهو يدرك أبعاد 
فهو اصدر قراراً بتجميد االستيطان لمدة عشرة اشهر ولم يقرنه . عات المستوطنين النافذة داخلية من تجم

ثم انه عجز عن إعطائه طابع الديمومة من جهة، . بتدابير وآليات وتدابير عملية لوضعه موضع التنفيذ 
الفلسطينيين كما عجز من جهة اخرى عن جعل القدس مشمولة به االمر الذي شكّل عقبة كأداء امام قبول 

ولعل محور الجهد الصهيوني لتفادي إخضاع القدس للقرارات الدولية . به وباستنئاف المفاوضات 
وللمساعي االوروبية لجعل شطرها الشرقي عاصمةً للدولة الفلسطينية الموعودة يتمثل في الذريعة التي 

يفني بالترويج لها لدى الرئيس بدأت وزيرة خارجية اسرائيل السابقة وزعيمة المعارضة الحالية تسيبي ل
عدم جواز فرض موقف مسبق على طرفي : الفرنسي نيكوال ساركوزي وغيره من الرؤساء االوروبيين 

 .الصراع قبل المفاوضات او كشرط الستئنافها 
. الى ذلك، لم يصدر عن عباس ومساعديه موقف مؤيد للمشروع السويدي االوروبي او رافض له 

طينية منشغل بجولته الواسعة على رؤساء دول صديقة من اجل دعم المبادرة الداعية فرئيس السلطة الفلس
الى إصدار قرار من مجلس االمن الدولي باالعتراف بإعالن أحادي الجانب بإستقالل فلسطين وبإقامة 

غير ان صمت عباس ال يعني عدم موافقته على المشروع السويدي  . 1967دولة تكرسه على خطوط 
 في حال اخذ طريقه الى اإلقرار الرسمي، والسيما اذا ما اقترن بوعد اوروبي باالعتراف االوروبي

ولكن، ماذا لو تعثّرت كل هذه التصورات والمبادرات . بإعالن أحادي الجانب باستقالل فلسطين 
 المحتملة لتسوية الصراع؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟

 :ثمة احتماالت عدة يمكن رصدها على النحو اآلتي 
يتوافق محللون ومعلّقون سياسيون وعسكريون في اسرائيل على ان نتانياهو سياسي مخادع، وانه غير _ 

مقتنع ضمناً بوجوب إقامة دولة فلسطينية كشرط لتسوية الصراع، وان ما قام وما سيقوم به مجرد 
حلة هي مواجهة خطوات تكتيكية إلرضاء اوباما الذي يتفق معه على ان االولوية المطلقة في هذه المر

ايران وعدم تمكينها من امتالك اسلحة نووية، وانه سرعان ما سيعود عن قرار تجميد االستيطان او 
 فور انقضاء مهلة االشهر العشرة او بعد انغماس الواليات المتحدة وحلفائها في "التنازالت"غيره من 

تقطيع الوقت تمهيداً الستئناف بإختصار، انها مرحلة . حرب العقوبات او في حرب فعلية مع ايران 
 .مخطط التوسع باالستيطان والتوطيد بالتهويد 
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 االسبق، بأن ادارة اوباما "الموساد"ثمة من يعتقد في اسرائيل، وفي مقدمتهم افرايم هليفي رئيس _ 
اخطأت بعدم استيعابها ان عباس غير مؤهل ألن يكون شريكاً في مفاوضات السالم، وان الرئيس 

.  بحاجة اآلن ليس الى شريك فحسب، بل ايضا الى زعيم يكون مقبوالً من الفلسطينيين كلهم االميركي
 .لذا فإن الذي يرغب في تعزيز قوة السلطة الفلسطينية، عليه ان يفرج عن مروان البرغوثي 

اً غير ان الرئيس االسبق لمجلس االمن القومي الجنرال باالحتياط غيورا ايالند يرى مقتربا مغاير_ 
فهو يعتقد بأن إحجام الفلسطينيين عن استئناف المفاوضات مع اسرائيل سببه اقتناعهم بأن . لهليفي 

نتانياهو اكثر تصلباً من سلفه ايهود اولمرت، االمر الذي سيجعل امكان التوصل الى اتفاق دائم معه 
ستنتاج ايضا كما سبق ان لذلك يفضل الفلسطينيون ان يصل الرئيس االميركي الى هذا اال. صعباً للغاية 

، فيبادر الى تقديم خطة عينية من اجل التوصل الى 2000وصل اليه الرئيس االسبق بيل كلينتون سنة 
ويعتقد ايالند انه في حال قيام اوباما بتقديم خطة للسالم، فإنها ستنطوي على ثالث مزايا ايجابية . تسوية 

ثانياً، ان اوباما ما زال في بداية واليته، خالفاً .  خطة كلينتون اوالً، ستكون اكثر تأييداً للفلسطينيين من: 
لكلينتون الذي كان في آخر واليته، فضالً عن انه يحمل على كاهله االلتزام المترتب على منحه جائزة 

ثالثاً، سيرغب اوباما في تجنيد تأييد دولي لخطته، وعندها سيكون مضطراً الى جعل . نوبل للسالم 
غير ان ايالند ال يتطرق الى مسألة مضمون خطة اوباما . ر تأييداً لمطالب الفلسطينيين الخطة اكث

واجراءاتها بل يكتفي بإسداء نصيحة لنتانياهو بأن يحذّر اوباما بأن فرض اي خطة اميركية يعتبر خطراً 
ات سياسية على سمعة الواليات المتحدة، اذ أن فشلها سيجعل قدرة الرئيس االميركي على قيادة عملي

 .اخرى محدودة للغاية 
آري شافيط مخاطر الوصول  ) 2/12/2009( المستقلة "هآرتس"يستشعر المعلق السياسي في جريدة _ 

الى طريق مسدود كما حدث مع ارييل شارون، حسب زعمه، في بداية سنوات االلفين اذ كان وافق على 
نه سرعان ما تبين له انه ال يوجد زعيم  التي انطوت على فكرة الدولتين، لك"خريطة الطريق"خطة 

ويقول شافيط . فلسطيني يقبل بتقسيم البلد، ولذا لجأ الى خطة االنفصال عن قطاع غزة من جانب واحد 
فهو موافق على مبدأ الدولتين، . ان نتانياهو يجد نفسه اآلن في الموقع نفسه الذي وجد شارون نفسه فيه 

تبني :  في ظل هذا الوضع، ثمة طريقان، في رأي شافيط، امام نتانياهو .لكنه ال يجد شريكاً فلسطينياً 
 20الثانية، تنفيذ خطة انفصال تشمل تفكيك . خطة شاؤول موفاز، اي إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة 

وبما ان خطة موفاز تثير شكوكاً لدى نتانياهو في شأن . مستوطنة وتسليمها الى حكومة سالم فياض 
يام سيادة فلسطينية غير منضبطة، فإن من الممكن ان يضطر الى دراسة احتماالت الخطة الثانية احتمال ق

ان اإلنفصال هو بديل ) المحتمل ان تكون قد سربت اليه من طرف نتانياهو ( يتضح من خطة شافيط .
لغربية بعد  في المائة من مساحة الضفة ا60ذلك ان اسرائيل ستبادر الى الخروج من نحو . االستقالل 

ان تكون قد ضمت الى كيانها الكتل االستيطانية الكبرى وذلك، على االرجح، دون اتفاق مع السلطة 
 .القدس، االستيطان، الحدود، المياه، الالجئون : الفلسطينية على قضايا الوضع النهائي وهي 

مشاركة، من حيث ال يدري إزاء هذا االحتمال الخطير يقتضي ان يتحوط الفلسطينيون والعرب لتفادي ال
.  التي قد تؤدي الى تضييع قضية فلسطين "اللعبة"بعضهم ويدري بل يتواطأ بعضهم اآلخر، في هذه 

 االنفصال يتطلّب مسارعة الفلسطينيين والعرب الى "خيار"ولعل الرد على احتمال لجوء نتانياهو الى 
 :اتخاذ جملة مواقف ابرزها ثالثة 

مصالحة الفلسطينية وترميم الوحدة الوطنية والتفاهم على تأليف حكومة اتحاد أولها، تسريع عملية ال
 .وطني مهمتها الرئيسية تأمين امن المناطق المحتلة 

ثانيها، االستعداد لمباشرة االنتفاضة الثالثة والسيما في حال عدم مبادرة الواليات المتحدة واالتحاد 
 تدابير واضحة وجدية وحاسمة لتعطيل خطة االنفصال االوروبي وروسيا واالمم المتحدة الى اتخاذ

 .االسرائيلية بما هي بديل من صيغة االستقالل العربية
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ثالثها، توافق الفصائل الفلسطينية داخل منظمة التحرير او خارجها على اعالن التمسك بالمقاومة كخيار 
مبادرة "العربية الى التخلي عن جدي لمواجهة االحتالل الصهيوني بكل الوسائل المتاحة، ودعوة الدول 

هذا .  وااللتزام بدعم خيار المقاومة سياسياً وماليا وعسكريا بقدر ما تطيق وتستطيع "السالم العربية
  .اضعف االيمان في زمن التحوالت الكبرى

  7/12/2009الوطن، قطر، 
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  ياسر الزعاترة

ل هذا النشاط الدبلوماسي المتعلق بالملف الفلسطيني دوليا وعربيا ، بغير مساعي إنزال             ال مجال لتفسير ك   
الرئيس الفلسطيني ، ومعه الخط السياسي الذي يتبناه عن الشجرة التي صعدوا إليهـا مكـرهين عنـدما                  

مثلـة  ساروا خلف قرار أوباما عدم استئناف المفاوضات في ظل استمرار االستيطان ، فكانت المفاجأة م              
في تراجع الرجل تحت وطأة الضغط الصهيوني ، بينما لم يكن بوسع من تبعوا خطـاه أن يفعلـوا ذات                    
الشيء بعد فضيحة غولدستون ، وفي ظل وجود خصم سياسي ومعه فصائل وجماهير متحفزة لمراقبـة                

  .كل شيء
 بعد أن أعلنوا على المأل      حار القوم في كيفية التعاطي مع التعنت اإلسرائيلي في ملف االستيطان ، السيما            

هي منتهى الطموح   ( عاما من المفاوضات لم تصل بالشعب الفلسطيني إلى الدولة العتيدة المأمولة             18أن  
، فمرة تحدثوا عن خيار الدولـة       ) بالنسبة إليهم وليس بالنسبة لغالبية الشعب الذي يراها دون الحد األدنى          

 الحرد السياسي بإعالن الـرئيس عـدم نيتـه الترشـح            الواحدة ، وأخرى عن حل السلطة ، ثم مارسوا        
لالنتخابات الرئاسية ، من دون أن يذكر شيئا بخصوص مناصبه األخرى ، وال مصير برنامج الحركـة                 
التي أصبح قائدها العام عبر مؤتمر رعاه اإلسرائيليون أنفسهم ، وبعد ذلك طرحوا مشروع الذهاب إلـى                 

ود الدولة العتيدة ، ثم ها إنهم يرحبون كظمآن يلوح لـه المـاء ،               مجلس األمن الستصدار قرار بشأن حد     
بمشروع القرار السويدي الذي سيعرض على االتحاد األوروبي بشأن الممارسات اإلسرائيلية في القـدس              

هناك عدد من القرارات الدولية التي تحـدد حـدود          (الشرقية واالعتراف بها كعاصمة للدولة الفلسطينية       
  ).بالقدس الشرقية عاصمة لها؟،الدولة وتعترف 

كل ذلك من أجل أالّ يذهب الشعب الفلسطيني نحو الخيار اآلخر ، خيار المقاومة ، السيما أنهم يعرفـون                   
أن موافقة محمود عباس على هذا الخيار ستحل مشكلة االنقسام في وقت قياسي ، بينما تحـشر الكيـان                   

األصيل ، بوصفها قضية شعب يحارب ضد االحتالل ،         الصهيوني في الزاوية وتعيد القضية إلى مربعها        
وليس شعبا أو شبه دولة تعيش نزاعا حدوديا مع دولة جارة كما تكرس بعد أوسلو ، ومن ثـم خريطـة                     

  .الطريق وأنابوليس ومشروع دولة األمر الواقع التي يديرها سالم فياض
إلى تقديم المبادرات ، بـدل تلقيهـا مـن          هذا الوضع االستثنائي هو الذي دفع اإلسرائيليين للمرة األولى          

العرب واإلسرائيليين ، كما هو حال مبادرة بيريز وباراك ومبادرة شاؤول موفاز ، والتي تدور في إطار                 
  .الواقع القائم على األرض ، والذي يرعاه الجنرال دايتون أمنيا وتوني بلير اقتصاديا

وهنا نسأل مـاذا    . لى تبشير بجدوى العمل الدبلوماسي    اليوم ثمة احتفال بالتوجه السويدي ، بما ينطوي ع        
قد صدر  ) أيام عرفات  (2004لو كان قرار محكمة العدل الدولية بحق الجدار الذي صدر منتصف العام             

بجهد دبلوماسي من القيادة الحالية؟ ماذا كانوا سيقولون عندها؟، ودعك هنا من السؤال عن أهمية القرار                
م يستثمر فلسطينيا وعربيا ، ولم يغير شيئا على أرض الواقع ، إذ بقي الجـدار                التاريخي المذكور الذي ل   

بل تمدد ، األمر الذي يعود إلى المعادلة التي كرست في أوسلو وخريطة الطريق وأنابولس ممثلة في أن                  
  .المفاوضات هي المرجعية وليس القرارات الدولية

سيكون أقوى وأفضل من القرار المـذكور؟ كـال   ) هإذا مر ولم يفرغ من مضمون(هل إن أي قرار جديد  
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بالطبع ، لكن الفارق أن القرار الجديد سيستخدم كمخدر للجماهير يسمح للقيادة باإلبقاء على واقع السلطة                
والتنسيق األمني كما هو عليه ، وهو واقع الدولة المؤقتة ، بينما تتوفر تخريجة الحقة للعودة إلى طاولـة                

وإال فهل استيقظ   . ؤكد مسار النزاع بطبعته الجديدة ، أي النزاع الحدودي بين الدولتين          المفاوضات ، بما ي   
 مـستوطنة ،    28األوروبيون حديثا على ممارسات اإلسرائيليين في القدس الشرقية بعد أن زرعوا فيهـا              

  .و ألف مستوطن؟،200
ه الجوالت الدولية والعربية    اليوم ينشغل الوضع الدولي ، وبعض العربي في مساعي إنقاذ الرئيس ، وهذ            

جزء من ذلك ، وكذلك حال عقد الجلس المركزي في الداخل بتسهيالت اإلسرائيليين ، والذي سيطلب من                 
  .الرئيس البقاء في منصبه حتى االنتخابات التي ال يعرف أحد متى ستجري في ظل الوضع القائم

قادرة على فرض أجندتها أو تـوفير غطـاء         هي متاهة ال حل لها في األفق القريب ، فال قوى المقاومة             
عربي لتلك األجندة ، وال السلطة قادرة على التوصل إلى اتفاق يحفظ ماء وجه ، لكـن الـدعم الـدولي                     
للطرف اإلسرائيلي ، وإرادة السلطة الحفاظ على وضعها وامتيازات أصحابها ، لن تفضي لغير تكـريس                

 يكون بوسع أحد استبعاد صفقة تُطبخ في السر ، ويفاجـأ بهـا   الواقع القائم إلى ما شاء اهللا ، من دون أن    
الجميع ، وهي من دون شك ستكون صفقة بائسة لن تبتعد كثيرا عما ورد في وثيقـة جنيـف وملحقهـا                     

  .األمني
  7/12/2009الدستور، 
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  شلومو غازيت
بعد مفاوضات مضنية ومحبطة يوشك الطرفان أخيـرا        ". شليتصفقة  "نحن نقف، أغلب الظن قبيل إبرام       
وأساس البحث دار   . محيط من الكلمات كتبت وقيلت مع وضد الصفقة       . على الوصول إلى نقطة التساوي    

 السجناء الذي من المالئم تحريرهم مقابل جندي        – ما هو العدد المناسب من الفلسطينيين        –حول مسألتين   
ـ   " المخربين"حد، ومن هم كبار      مخطوف إسرائيلي وا   –أسير   أن توافق علـى    ) إسرائيل(الذين ال يجوز ل

من هذه الناحية، ال فارق بين صفقة التبادل هذه وبين كل صفقات التبادل التي كانت لنـا فـي        . تحريرهم
 اآلثـار   –ما يكاد ال يطرح في الحوار الجماهيري هو الميـزة الـشاذة والمميـزة للـصفقة                 . الماضي

والـسلطة  ) إسـرائيل (ة التي ستكون لها على المسيرة السياسية، على فرص المفاوضات بين       اإلستراتيجي
آثار من هذا النوع لـم  . الفلسطينية وعلى خطر رفع مستوى النزاع من صراع سياسي إلى مواجهة دينية         

  .تكن لنا في صفقة جبريل، في قضية تننباوم أو في المفاوضات إلعادة جثتي ريغف وغولد فاسر
في بؤرة الجـدال    . يقبع في بؤرة البحث في المفاوضات الحالية هو مستقبل ومصير القيادة الفلسطينية           ما  

 بين الطريق السياسي وبين طريق الكفاح العنيف، بين جهة فلـسطينية            –يقبع اختيار وحسم بين طريقين      
 –سطينية متزمتـة    ، وبين قيادة فل   )إسرائيل(تسعى إلى اتفاق حل وسط مع       " علماني"ذات توجه سياسي و   

ـ             وعنـصر  . واليهود) إسرائيل(دينية، قيادة تسعى إلى الدولة الفلسطينية الكاملة التي ال مكان في نطاقها ل
ال توجـد هنـا     . هام آخر ال يولونه االهتمام هو المواجهة داخل قيادة حماس، بين قطاع غزة ودمـشق              

 من يحسم ويقرر بالنسبة لحـل المـشكلة         مواجهة جغرافية أو شخصية على المسألة الجوهرية والمبدئية       
هل هم أولئك الفلسطينيون الذين يعيشون في قطاع غزة أو في الضفة الغربيـة، أم أن حـق                  : الفلسطينية

الفيتو محفوظ بيد المنفى الفلسطيني وبيد أولئك الذين يرفضون كل حل سياسي ال يلبي أمل عودتهم إلـى                  
، التي توشك على اتخاذ     )إسرائيل(؟ محظور على حكومة     1948ديارهم وبلداتهم التي هجرت في حرب       

القرار في األيام القريبة القادمة ان تحصر التفكير فقط بمدى الخطر المحدق بنا إذا مـا عـاد عـشرات                    
فلـو  . ال يقصدون ذلـك حقـا     " بكل ثمن "فمؤيدو صفقة التبادل    . إلى الساحة " المخربين"ومئات من كبار    

 لما كـان وجـد فـي        –مثال  " جلعاد شليت مقابل التنازل عن الحرم     " –عرضت حماس مطالب سياسية     
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ولكن النتيجة المحتمة لقبول كل شروط حماس اليوم هو خضوع          . من اقترح قبول هذا الشرط    ) إسرائيل(
صفقة تحرير جلعاد شـليت سـتكون       . إسرائيلي ال لبس فيه يساعد في حسم الصراع الفلسطيني الداخلي         

ف وحماس، بين أبو مازن وخالد مشعل، بين التوجه الـسياسي           .ت.لمواجهة بين م  عمليا حسما إسرائيليا ل   
ما ينبغي أن يوجه خطى أصحاب القرار في القدس هو الحـسم            .  اإلسالمي –وطريق الكفاح الفلسطيني    

بين الطريقين األساسين االستراتيجيين للقيادة الفلسطينية وكيف يمكن تقليص االنتصار الكبيـر لحركـة              
  ". الديني–المتزمت "يف النجاح في ترجيح الكفة، مع ذلك، في صالح الخصم السياسي وليس حماس وك

   "معاريف"
  7/12/2009صحيفة فلسطين، 
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