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***  

  
   وضع الفلسطينيين القانوني سيبقى كما هو...الوجود الفلسطيني في لبنان مؤقت: عباس .1

س الفلسطيني محمود عباس خالل لقائه الرئيس  حرص الرئي:بيروت من 8/12/2009 الحياة، نشرت
اللبناني ميشال سليمان على تنسيق الموقفين اللبناني والفلسطيني عشية زيارة سليمان للواليات المتحدة 

 إلى وعدداً من المسؤولين األميركيين، وعشية انضمام لبنان أوباما باراك األميركيولقائه الرئيس 
 عباس خالل لقاءات له مع المسؤولين جددو . من العام المقبلمن اعتباراًالعضوية غير الدائمة لمجلس األ

، وأن "قتؤالوجود الفلسطيني في لبنان م" أن في زيارة سابقة لجهة تأكيد أطلقهااللبنانيين مواقف كان 
السلطة "وشدد على أن . " أن تحل القضيةإلىوضع الفلسطينيين القانوني في لبنان سيبقى كما هو "
الموضوع األمني داخل المخيمات قضية "، موضحاً أن "لسطينية تضع نفسها بتصرف الحكومة اللبنانيةالف

  ."تنسقها السلطة الفلسطينية بقدر ما يمكن مع الحكومة اللبنانية
.  أعضاء الجانبين اللبناني والفلسطيني الحقاًإليهما ينضم أنوعقد عباس اجتماعاً ثنائياً مع سليمان قبل 

 ردينة وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح توفيق أبوانب الفلسطيني صائب عريقات ونبيل وضم الج
وحضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية  .الطيراوي والقائم بأعمال سفارة دولة فلسطين أشرف دبور

 عاصي يأب فاعور والمدير العام لرئاسة الجمهورية السفير ناجي أبوعلي الشامي ووزير الدولة وائل 
  .والمدير العام لألمن العام اللواء وفيق جزيني

على تمسكهما برفض "وشدد الرئيسان اللبناني والفلسطيني في بيان صدر عن القصر الجمهوري 
التوطين، واتفقا على ضرورة إبقاء التواصل قائماً بينهما عبر قنوات يتم تحديدها وعبر السفراء 

جل استمرار التنسيق في المواقف بما يخدم المصلحتين اللبنانية  المتحدة من أاألممالمعتمدين في 
 الستمرار "ونرواأ"على حض المجتمع الدولي على تعزيز القدرات المالية لـ"كما اتفقا . "والفلسطينية

  ." تجاه الالجئين الفلسطينييناإلنسانيةالقيام بموجباتها 
على أنهم "ينيين المقيمين في لبنان، شدد عباس  الفلسطينية وأوضاع الفلسط-وعن العالقات اللبنانية 

وركزت . "ضيوف في لبنان ويخضعون للسيادة اللبنانية وقوانينها، كما شدد على رفض توطينهم في لبنان
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 العربية وتنسيق الموقف العربي بما -على موضوع المصالحة الفلسطينية والعالقات العربية "المحادثات 
  ." في المرحلة المقبلةيخدم القضية الفلسطينية

 استئنافها في وإمكاناتطرح خالل المحادثات موضوع مفاوضات السالم وفرص "نه أ إلى البيان وأشار
 في هذا االتجاه، حيث كان هناك تأكيد أن تجميد االستيطان يشكل مدخالً واإلقليميةظل الحركة الدولية 

 قرارات الشرعية الدولية إلى وشامل يستند  حل عادلإلىأساسياً الستئناف هذه المفاوضات، وصوالً 
  ."والمبادرة العربية للسالم

أن وجود لبنان في مجلس األمن سيدفع باقتراح إصدار المجلس قراراً باالعتراف بالدولة "واعتبر عباس 
ي ولكي يكون واضحاً لكم، إننا حتى اآلن كفلسطينيين لم نقرر ذلك، فهذا قرار عرب. لى األمامإالفلسطينية 

يجب أن تأخذه الجامعة العربية، واقترحته لجنة المتابعة العربية، وبعد أن يدرس مرة أخرى ويناقش مع 
لى مجلس األمن، حيث بإمكان شقيقنا لبنان الموجود في المجلس أن إالدول العربية وغير العربية، يذهب 

  ."لى األمامإيدفع بالتأكيد بهذه العملية 
ورد في البيان "نيين الموجودين في لبنان، قال سليمان إن الموضوع وعن الحقوق المدنية للفلسطي

قتاً في ؤ أن الحكومة اللبنانية ستولي أشقاءها الفلسطينيين المقيمين مإلىالوزاري ونحن مطمئنون تماماً 
  ."لبنان كل الرعاية واالهتمام

لسطيني في المخيمات تابع وعن صحة تشكيل لجنة اغترابية تمنح الالجئين جوازات سفر، وتشكيل لواء ف
 غيرها، أو، وال توجد جوازات سفر األولال صحة إطالقاً للموضوع ": للجيش اللبناني، قال عباس

 موضوع األمن إلى أن تحل القضية، أما بالنسبة إلىفوضع الفلسطينيين القانوني في لبنان سيبقى كما هو 
وبقدر ما يمكن أن يسمح لنا لبنانياً أن . غيرها أوفي المخيمات، فإنها قضية ننسقها، وال توجد ألوية 

ننسق مع الحكومة اللبنانية، سننسق، ألن المخيمات هي على أرض لبنانية يعيش عليها الفلسطينيون، 
  ."والسيادة هي للبنان طبعاً

 نفسه على الفلسطينيين في أي بلد وبالتالي ينعكس هذا" الفلسطيني - يعكس الخالف الفلسطينيأالوتمنى 
، ونحن األول تشرين 15نحن حريصون على المصالحة، ووقعنا عليها في . على البلد الذي يقيمون فيه

كما أعلنا أننا مستعدون .  األمامإلى نسير في هذا الخط أنجاهزون في أي وقت عندما توقع حماس، 
لعشرين من حزيران  تتم في الثامن واأنإلجراء االنتخابات توافقياً وهذا وارد في المصالحة انه يمكن 

وإذا تمت المصالحة، فال مانع لدينا، إنما على العكس نحن ملزمون أن تجرى االنتخابات في . المقبل
  ."التاريخ المذكور

ال يوجد بديل من السالم إال السالم، "نه أ، رأى األميركيوعن مصير مفاوضات السالم، في ظل الموقف 
بديل لعملية السالم إال السالم، وسنبقى نقاتل سياسياً من أجل ونحن مؤمنون، وأنا شخصياً مؤمن، بأن ال 

 مفاوضات مهمة في عهد أولمرت، وقطعنا شوطاً كبيراً، وفتحنا الملفات السبعة بما فيها وأجرينا. السالم
وكما قلت نحن لم . ، وللحقيقة لم نغلق أي ملف، وكان هناك تفهم وتفاهم حول مختلف القضايااألسرى
 هو مرجعية المفاوضات، هل هي حدود األول الحالية ترفض أمرين، اإلسرائيليةن، الحكومة اآل. نقفلها
واألمر الثاني هو وقف االستيطان في شكل كامل، وهم . 67 أم غيرها؟ ونحن نطالب بحدود الـ 67الـ 

لك ثالثة  سيوقفون االستيطان لعشرة أشهر واستثنوا من ذإنهمأعلنوا عن وقفه ولكن صورياً، فما قالوه 
  ."آالف وحدة سكنية و القدس

وانتقل عباس للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبحثا العالقات الثنائية وأوضاع الفلسطينيين في لبنان 
والحقاً زار رئيس الحكومة سعد الحريري وشارك مساء في عشاء تكريمي أقامه . ومسار عملية السالم

  .دا بمشاركة شخصيات سياسية وديبلوماسيةالرئيس سليمان على شرفه في قصر بعب
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وأبلغ عباس الحريري انه ينتظر حصول حكومته على الثقة كي تستكمل إجراءات قبولها اسم السفير 
 اللبناني حول – بيروت لمتابعة الحوار الفلسطيني إلى يأتي بعدها أنعلى ) زياد البندك(الفلسطيني الجديد 
  .أوضاع الالجئين

  .في إطار جولة عربية تشمل بعد لبنان، مصر وقطربيروت  ىإلوكان عباس وصل 
حتى اآلن لم تنته صـفقة شـاليط وال         : "ئه بري عباس قال بعد لقا   أن   8/12/2009المستقبل،  وأضافت  

 هناك خالفات مـا زالـت قائمـة بـين           أن، والسبب   األسبوع الحل خالل هذا     إلى في طريقها    أنهااعتقد  
 من حيث المبدأ فإننا لم نسمع       اإلبعاد مسألة   إلى بالنسبة   أما. األلمانييط   المعنية وبمساعي الوس   األطراف

 أي القبول بإبعـاد      قاطعاً ننا نرفض رفضاً  أ إال سعدات،   واألخ البرغوثي   األخ إلىعنها خصوصا بالنسبة    
  ".مواطن فلسطيني عن بلده

أشارت إلى سمية لبنانية مصادر رة أن مارلين خليفنقالً عن مراسلتها  8/12/2009السفير، وجاء في 
 :عباس الفلسطينية وقال مخاطباً - موضوع المصالحة الفلسطينية عباسالرئيس اللبناني أثار أمام أن 

 ."تصالحوا ألن في ذلك مصلحة لقضيتكم وشعبكم وللبنان ألن انقساماتكم تؤذيكم وتؤذي لبنان"
طرح و بؤر أمنية، إلىالمخيمات  سليمان ركّز على وجوب عدم تحويل أنوأكدت المصادر الرسمية 

 وجوب التنسيق بين الجانبين من أجل القيام بخطوات مشتركة، في الخارج، من أجل تكريس سليمان
موقف موحد رافض للتوطين، شارحاً تداعياته الخطيرة مشدداً على أن اللبنانيين ال يمكن أن يتحملوا ثمناً 

 .نانية ونسفهااسمه التوطين ألن من شأنه تهديد الصيغة اللب
طرح مع سليمان مسألة منح أوراق ثبوتية لفاقديها، " بأن عباس "السفير"قال مصدر فلسطيني آخر لـو

 ."ولم يطرح إعطاء جوازات سفر لالجئين الفلسطينيين المتروكين للحل النهائي
 عبد اهللا وطرح الرئيس عباس في زيارته كيفية تنظيم شؤون مكتب منظمة التحرير بعد تعيين عبد اهللا

 .مديراً لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت خلفاً لعباس زكي
لسنا راضين عن اتفاق    "  اللبنانيين قال خالل لقائه أحد الرؤساء    أن عباس    8/12/2009األخبار،  وأوردت  
  ."قولكننا ملزمون بالسعي إلى إيجاد حّل ما مع حماس، وهو ما نقبله من دون شروط االتفا"، "القاهرة

ورغم نفيه أمام الصحافيين أن يكون هناك مشروع لمنح الالجئين في لبنان جوازات سفر، فإن مـصادر                 
 .لقاء بعبدا أكّدت أن عباس قال إن هذه الفكرة مطروحة للنقاش بعد إعالن الدولة الفلسطينية

  
   تحذر من محاوالت فرض دولة الحدود المؤقتة فياضحكومة .2

الحكومة االنتقالية الفلسطينية، حذرت أمس، من محاوالت ، أن رام اهللا من 8/12/2009الخليج، نشرت 
فرض حل الدولة ذات الحدود المؤقتة كأمر واقع، مشددة على أن المدخل الوحيد إلطالق عملية سياسية 

، يكمن بالوقف الشامل والتام لالستيطان، وبخاصة في القدس ومحيطها، وليس "جادة وذات مصداقية"
في التحايل على اإلجماع الدولي، واعتبرت قرارات رئيس الوزراء اإلسرائيلي " سرائيلإ"باستمرار 

 وحدة والمباني 3000جزئياً ومؤقتاً واستثناء " التجميد"بنيامين نتنياهو االستيطانية الجديدة واعتباره 
  .قعالعامة والكُنُس، واستثناء القدس من القرار، يشكل استمراراً لفرض سياسات األمر الوا

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحمل مسؤولياته المباشرة 
إلنهاء االحتالل وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود 

  ".الشرقية" وعاصمتها القدس 1967عام 
 االتحاد األوروبي إلى لعب ت فياض، دعحكومة ، أنرام اهللامن  7/12/2009وكالة وفا، وأضافت 

دور أكبر في جهود إحياء عملية السالم من خالل تبني مواقف أكثر وضوحاً وأكثر تماشياً مع القانون 
الدولي والشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة 



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1632:         العدد       8/12/2009 الثالثاء :التاريخ

لمجلس أن إنهاء الصراع وإحالل السالم سيكون ممكناً فقط بعد إنهاء االحتالل عن كما أكد ا .1967عام
 .كامل األراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

  
  "رالجدا"الستيطان وا سنعقد مؤتمراً شعبياً لمناهضةو ...الدولة الفلسطينية قائمة ال محالة: فّياض .3

 سالم فياض، أن الوثيقة التي طرحتها حكومته برنامجاً للعمل إلقامة .أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د
مؤسسات الدولة الفلسطينية خالل عامين، وفرضها كأمر واقع، تقوم على أساس خروج الفلسطينيين من 

 في المشروع الوطني موقع المتلقي إلى موقع المبادر، معتبراً أن هذه الخطوة تشكّل نقطة جوهرية
الفلسطيني المتمثّل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف، على كامل األراضي 

ال مفر من " على أنّه فياضوشدد  . وفي قلبها القدس، مع حّل عادل لقضية الالجئين1967المحتلة عام 
بكل قوة " وكشف النقاب عن أنّه في إطار السعي "الرهان على الشعب الفلسطيني في تحقيق هذا المشروع

 سوف يتم عقد "لحشد كل الطاقات الشعبية وعلى المستويات األهلية والرسمية كافة أفراداً وجماعات
ديسمبر الجاري، تحضره كل األطر واللجان والحركات الشعبية / كانون األولمؤتمر شعبي في شهر 

  .الناشطة في مناهضة الجدار واالستيطان
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث " التي تصدر عن "آفاق المستقبل"وقال في مقابلة أجرتها معه مجلّة 

فبراير / شباطيناير و/ كانون الثاني في أبوظبي، وتنشر في عددها الصادر عن شهري "االستراتيجية
قوم، وأن نصدق ذلك إننا نحن الفلسطينيين، يجب أن نؤمن أوالً وقبل غيرنا، بأن الدولة ست ":2010

الفكرة "ورأى أن  ."ونعمل بموجبه قبل أن نتوقع من اآلخرين تصديقه، وأن نثق بأنفسنا وبقدراتنا
األساسية لهذا البرنامج تكمن في االنتقال بحالة الوعي الفلسطيني واإلقليمي والدولي من الحديث عن 

ل ضغطاً على المجتمع الدولي باتجاه الدولة إلى واقع دولة قائمة على األرض، وأن هذا األمر سيشكّ
كونه الوضع الشاذ الوحيد في العالم، بعد أن نجحت إسرائيل في إيجاد واقع في الوعي  إنهاء االحتالل،

  ."الدولي عبر تصنيفات جغرافية تمنع الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم
 بالمائة من 60شكّل أكثر من ال يوجد في وعينا ما يسمى مناطق أ ومناطق ب أو ج التي ت ":وقال

الضفة، لذلك نحن مصممون على البناء في كل المناطق، إن هدموا سنعيد البناء، وإن حاولوا منعنا لن 
وهناك حتى اآلن أكثر من .. نعدم الوسيلة وسنظل مصممين، ألن الوثيقة عبارة عن أجندة بناء وتعمير

  ."لمهمشة والنائية مشروعاً تم تنفيذها ومعظمها في المناطق ا860
  8/12/2009اإلتحاد، اإلمارات، 

  
  حول مشروع القدس ديبلوماسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على الساحة األوروبية معركة .4

دارت خالل األيام العشرة الماضية وحتى مساء أمس معركة ديبلوماسية ضارية، :  محمد يونس-رام اهللا 
ين واإلسرائيليين على الساحة األوروبية محورها مشروع القرار وان اتسمت بالصمت، بين الفلسطيني

الداعي إلى إعالن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية الذي قدمته السويد إلى اجتماع وزراء 
  .خارجية دول االتحاد األوروبي المنعقد في بروكسيل

ديبلوماسيين العاملين في السفارات وتفرغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعه جيش من ال
اإلسرائيلية في أوروبا إلحباط المشروع، فيما تولى رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض العمل مع 

  .الديبلوماسيين الفلسطينيين لحشد التأييد للقرار الذي تصوت عليه دول االتحاد اليوم
ر األربعاء الماضي في لقاء غير معلن في وجمع فياض في رام اهللا سفراء وممثلي الدول األوروبية ظه

أوروبا أمام اختبار تاريخي لمواقفها من الصراع "مكتبه، وأبلغهم رسالة السلطة الفلسطينية، ومفادها أن 
وبحسب مصادر ديبلوماسية أوروبية شاركت في االجتماع، فإن فياض حذر  ." اإلسرائيلي–العربي 

كل ضربة قوية لجهود إحياء العملية السلمية، خصوصاً بعد األوروبيين من أن أي تراجع لدورهم سيش
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أوروبا "ونقلت المصادر عن رئيس الوزراء قوله إن . تراجع الموقف األميركي من وقف االستيطان
حافظت دائماً على موقف متميز من قرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، لكن أي تراجع في 

  ." تاريخياً يدوم تأثيره طويالًهذا القرار سيعد تراجعاً
قراراً أوروبياً متوازناً سيعيد األمل للفلسطينيين بمستقبل عملية السالم، بعد فقدانهم كل "ورأى فياض أن 

األمل في هذه العملية، خصوصاً أنه يأتي في مواجهة حملة إسرائيلية هائلة للتأثير في مواقف الدول 
  .ك بسلسلة اتصاالت هاتفية مع غالبية وزراء خارجية دول االتحادواتبع فياض لقاءاته تل. "األوروبية

واستند فياض في اتصاالته األوروبية على تفاهمات سابقة مع االتحاد في شأن مستقبل المسيرة السلمية، 
 مايو الماضي، اتفق مع الممثل األعلى للسياسية الخارجية األوروبية خافير سوالنا على /ففي شهر أيار

  . ة الفلسطينية يجب أن تُعاد إلى األمم المتحدة في حال فشل جهود السالمأن القضي
وتشير مصادر ديبلوماسية غربية إلى أن ذلك االتفاق أو التفاهم بين الرجلين تمخض عن تصريحات 
سوالنا المثيرة للجدل عن ضرورة تبني األمم المتحدة مشروع قرار إلقامة الدولة الفلسطينية في حال 

وأعقب ذلك إعالن فياض خطته لبناء . ضات السالم في التوصل إلى حل في هذا الشأنفشل مفاو
مؤسسات الدولة في غضون عامين، وهي الخطة التي كانت أوروبا أول المبادرين إلى تبنيها، وفق ما 

وتلفت مصادر فلسطينية إلى أن فياض ليس واثقاً من نتيجة  .أعلن سوالنا في وقت الحق في رام اهللا
صويت األوروبي على مشروع القرار السويدي، لكنه يرى أن المعركة الفلسطينية لم تكن سهلة نظراً الت

  . إلى الجهد الكبير الذي بذلته إسرائيل للتأثير في دول االتحاد
 في "صوت فلسطين"وقالت سفيرة فلسطين لدى االتحاد األوروبي ليلى شهيد أمس في مقابلة مع إذاعة 

 دوالً أوروبية داعمة لنا، وهناك دوالً ال تخفي انحيازها إلى إسرائيل، لكن هناك دول هناك"رام اهللا إن 
  .واعتبرت أن موقف الدول التي لم تحسم قرارها سيؤثر في الصيغة النهائية للقرار. "بين بين

  8/12/2009الحياة، 
  

  السلطة تخوض معارك إلكترونية لتثبيت فلسطين والقدس على الشبكة العنكبوتية .5
تخوض السلطة الفلسطينية معارك إلكترونية على الشبكة العنكبوتية لتثبيت اسم          :  يوسف الشايب  -رام اهللا   

  .الشهير" ياهو"فلسطين في الشبكة رداً على حذف اسمها من مواقع إلكترونية أخيراً، مثل موقع 
طة الجوية للموقع بعد     على حذف اسم فلسطين أو األراضي الفلسطينية من الخري         أخيرا" ياهو"قدم موقع   أو

ـ    ، وهو ما أثار استياء فلسطينيا وعربيا، واستتبع مخاطبات فرديـة           "أورشاليم"تحديثه، واستبدال القدس ب
، الذي حذف اسم فلـسطين،      "فيس بوك "لى إدارة الموقع، ما يذكِّر بما حصل مع موقع          إوجماعية عربية   

  . يعيد تثبيتهأنقبل 
محمود عباس لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، انه تمـت         وقال صبري صيدم مستشار الرئيس      

  . الموقعإلىبضرورة إعادة اسم فلسطين والقدس " ياهو"مخاطبة موقع 
  8/12/2009الغد، األردن، 

  
   يعد هنية بتقديم مساعدات للفئات المتضررة من حصار غزةالقذافي .6

ديم مساعدات للفئات المتضررة من الحصار وعد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بدراسة تق: غزة
وجاء ذلك خالل مهاتفة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة إسماعيل هنية . اإلسرائيلي على قطاع غزة

للعقيد معمر القذافي، حيث وضعه في صورة ظروف الحصار القاسية ومعاناة ) 6/12(مساء األحد 
وتباحث هنية مع الزعيم الليبي حول إمكانية . ت االحتاللالعمال وتوقف الحياة الصناعية، بفعل ممارسا

  .تقديم المساعدة من قبل ليبيا والتخفيف عن كاهل الشرائح المختلفة من أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر
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وأكد هنية للقذافي حرصه على إنجاح الجهود المصرية الخاصة بالحوار الداخلي الفلسطيني، مشيداً 
  .عم قضايا الشعب الفلسطيني خاصة، والقضايا العربية عامةبالدور الليبي في د

 دقيقة عند سياسة االحتالل في القدس وتهويدها 15وتوقف هنية خالل المكالمة التي استغرقت حوالي 
  .واالستيطان في الضفة الغربية وضرورة التحرك العربي واإلسالمي لوقف هذه السياسة

  .، على المواقف التضامنية خالل العدوان على غزة وبعد العدوانكما شكر هنية القيادة الليبية وشعبها
  7/12/2009قدس برس، 

  
  ال نسعى لفتح قنوات اتصال مع االحتالل: الرمحي .7

 محمود الرمحي، أمين سر المجلس التشريعي، ما تناقلته وكاالت األنبـاء عـن وجـود                .نفى د : رام اهللا 
ي، ومكتـب رئـيس وزراء حكومـة االحـتالل          اتصاالت سرية تمت بين رئيس وأمين سر التـشريع        

إن هذه األنباء عارية عن الصحة وال تـستند         : "وقال النائب الرمحي في تصريحات صحفية      .اإلسرائيلي
وطالـب  . ، مؤكداً أن التشريعي ال يسعى إلى فتح قنوات اتصال مع االحـتالل            "إلى وقائع على األرض   

، متسائالً عن مصادر مثـل      "معلومات مغلوطة " مع كهذه    وسائل اإلعالم بتوخي الدقة والحذر في التعامل      
ليست المرة األولى التـي     "وأكد أنها    .هذه المعلومات التي تأتي لتشويه صورة جانب لحساب جانب آخر         

  ".يتم فيها نشر أخبار كاذبة عن رئيس المجلس التشريعي والنواب اإلسالميين في الضفة الغربية المحتلة
  8/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  عباس لن يفوز في أي انتخابات مقبلة: السراج .8

إن رئيس السلطة المنتهية واليتـه محمـود   :  إياد السراج أمين سر لجنة الوفاق الفصائلية   .قال د : القاهرة
  ".بسبب فشل برنامجه السياسي"عباس لن يستطيع الفوز في أي انتخابات مقبلة 

مساء أول من أمس، أن إعالن عباس عن عدم         ، قدسوأوضح السراج خالل لقاء تلفزيوني مع فضائية ال       
 10لو جرت انتخابات نزيهة لن يحصل عبـاس علـى           : "ترشحه لالنتخابات يأتي في هذا اإلطار، وقال      

  ".أصوات من الشعب الفلسطيني
  8/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  عباس يرشح عريقات لخوض االنتخابات الرئاسية": العربيالقدس " .9

من مصادر فلسطينية مقربة من رئاسة السلطة بأن عباس " القدس العربي"علمت  :وضرام اهللا ـ وليد ع 
اكد لمقربين منه بانه لن يرشح نفسه مرة اخرى لرئاسة السلطة، خصوصا اذا فشلت مساعيه بالحـصول                 

 بمـا   1967على اعتراف من مجلس االمن الدولي بحدود الدولة الفلسطينية على االراضي المحتلة عام              
لقدس الشرقية في ظل فشل عملية السالم، معبرا عن اعتقاده بان عريقات يعتبر من وجهـة نظـره    فيها ا 

  . لخوض انتخابات الرئاسة الفلسطينية القادمة باسم حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينيةاألفضل
ظمة التحريـر   وحسب المصادر فان عريقات الذي عمل عباس على تعيينه عضوا في اللجنة التنفيذية لمن             

الفلسطينية عن حركة فتح الى جانب عضويته في اللجنة المركزيـة للحركـة يعتبـر مرشـح عبـاس                   
  .لالنتخابات الرئاسية القادمة

واوضحت المصادر بان دعم عباس لترشيح عريقات لخوض االنتخابات القادمة باسم حركة فـتح اثـار                
ة وان بعضهم هدد فـي مجالـسه الخاصـة          حالة من الغضب لدى بعض اعضاء اللجنة المركزية للحرك        

  .بالترشح لرئاسة السلطة خارج اطر الحركة اذا اصر عباس على دعم عريقات
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واشارت المصادر الى ان عباس قادر على الحصول على موافقة اللجنة المركزية والمجلـس الثـوري                
عضويتها عن حركة فتح    للحركة على ترشيح عريقات اضافة الى تسويقه في اللجنة التنفيذية التي يشغل             

  .كذلك
ونوهت المصادر بأن دعم عباس لترشيح عريقات لرئاسة السلطة اثار حالة من الغضب في صفوف قادة                
الحركة الحالمين بالوصول لرئاسة السلطة الفلسطينية مما اضطرهم للتهديد بالترشح لالنتخابات الرئاسية            

ى موافقة المركزية والثوري بحجة هيمنـة عبـاس         الفلسطينية القادمة لمنافسة عريقات دون حصولهم عل      
  .على تلك االطر القيادية لفتح على حد قولهم
جمال محيسن اكد بانه من غيـر المـسموح الي فتحـاوي            . وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د      

د على  بترشيح نفسه للرئاسة الفلسطينية دون العودة لمؤسسات الحركة ولجنتها المركزية وان كل من يعتم             
  .استطالع رأي من هنا او هناك يخدع نفسه الن هذا غير مسموح أبدا

اقول لالخ الرئيس محمود عباس انه      : "وشدد محيسن على ان عباس ما زال هو مرشح حركة فتح، وقال           
طالما ال مجال لالنتخابات في غزة وبعد ان عطلت حماس المصالحة فان بقاءك كـرئيس لـيس خيـارا                   

يار تنظيمي ايضا، وان اللجنة المركزية لفتح رفضت وترفض قرارك عدم ترشـيح             شخصيا فقط وانما خ   
  ". اشهر فقط4نفسك وتدعوك للبقاء في منصبك طالما انك المنتخب من المؤتمر السادس قبل 

انـا اشـكك بكـل      "التلفزيونيـة   " معـا "الذي تنتجه شبكة    " االسئلة الصعبة "واضاف محيسن في برنامج     
 مرشحي الرئاسة بعد ابو مازن وانها ال قيمة لها وليس هناك اي اتفاق فتحـاوي                استطالعات الرأي حول  

او وطني على مرشح خلفا البو مازن وان المرشح القادم يجب ان يحظى بموافقـة المجلـس الثـوري                   
  ".واللجنة المركزية لحركة فتح

  8/12/2009القدس العربي، 
  

  ظمة لعقد اجتماع منتصف الشهر مركزي المنألعضاءتوجيه الدعوات : المجلس الوطني .10
أعلن المدير العام للمجلس الوطني الفلسطيني بالل الشخشير أنه بناء : الرؤوف أرناؤوط  عبد- رام اهللا

بدأت مكاتب المجلس داخل الوطن وخارجه ، على قرار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون
 ديسمبر الجاري في مقر 15تماع المقرر عقده في بتوجيه الدعوة ألعضاء المجلس الوطني لحضور االج

وأشار إلى أن االجتماع يأتي لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات على . الرئاسة في مدينة رام اهللا
  .الساحة الفلسطينية وبحث سبل وآليات التصدي للمرحلة المقبلة

  8/12/2009الوطن، السعودية، 
  

   للسلطةإلى التمديد لعباس رئيساًالمجلس المركزي يتجه : بو ليلىأقيس  .11
 غالبية  إن،  )بو ليلى أ( الكريم قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني قيس عبد      :  يوسف الشايب  –رام اهللا   

أعضاء المجلس تؤيد في اجتماع الخامس عشر من الشهر الحالي تمديد فترة واليـة الـرئيس محمـود                  
وتشريعية، للحيلولة دون حصول أي فراغ سياسي أو        عباس، لحين التمكن من إجراءات انتخابات رئاسية        

ـ    .دستوري ، سعي المجلس المركزي لحل المجلس التشريعي، والقيام بمهامـه،          "الغد"ونفى عبد الكريم ل
يرون ضرورة عدم التسرع بخطوة كهذه للحفاظ علـى هيبـة           " المركزي"مشيراً إلى أن غالبية أعضاء      

  .وشرعية مؤسسات السلطة الفلسطينية
  8/12/2009غد، األردن، ال
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   تنفي تقييد حرية سفر المواطنين المقالةالحكومة .12
نفت الحكومة الفلسطينية، الشائعات التي تتحدث عن نيتها تقييد حرية سفر المواطنين بقطاع غزة،               :غزة

ت داعية المؤسسات الحقوقية إلى التحقُّق من المعلومات والشائعات التي تصلها عبر التواصل مع الجهـا              
  . الرسمية بالوزارة قبل مهاجمتها

حسن أبو حشيش رئيس المكتب اإلعالمي الشائعات التي تتحدث عن نية الحكومة تقييد حريـة               . نفي د و
سفر المواطنين بقطاع غزة؛ بعدما أصدرت وزارة الداخلية قرارا ينظِّم حركة المرور عبر معبـر بيـت                 

، داعيا كافة المؤسسات الحقوقية إلى التحقُّق من        1948حانون، المؤدي إلى داخل األراضي المحتلة عام        
  .المعلومات والشائعات التي تصلها عبر التواصل مع الجهات الرسمية بالوزارة قبل مهاجمتها

قالت وزارة الصحة أمس إنها سمحت لسيارات إسعاف تنقل مرضى بمغادرة قطاع غزة عبر معبر بيت                و
 كانـت وزارة الداخليـة      أن، وذلك بعـد     48خل القدس وأراضي    للعالج في مستشفيات دا   " إيرز"حانون  
  . مغادرة القطاعإلجراءات الوطني قد منعت تلك السيارات من العبور، بسبب مخالفتها واألمن
 منـع   إلـى حسن خلف وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية إن وزارة الداخلية لجـأت              . وقال د 

ين وجود عمليات غش وتزويـر فـي بعـض التحـويالت             تب أنالمسافرين عبر معبر بيت حانون، بعد       
  .، حسب قولهأبيب تل إلىن هناك من يأخذون تحويالت مرضية ويذهبون أ إلىالمرضية، مشيرا 

  8/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

 "لتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية الكاملة" العمل الرقابي ندعم: بحر .13
لمجلس التشريعي، دعمه لمراقبة أداء الحكومة الفلسطينية  أحمد بحر، النائب األول لرئيس ا.أكد د :ةغز

  .، كما قال"من أجل تعزيز وتطوير قيم النزاهة والشفافية في المؤسسة الرسمية الفلسطينية"في غزة 
 .جاء ذلك خالل زيارته ووفد من المجلس التشريعي الفلسطيني لديوان الرقابة المالية واإلدارية بغزة

أنتم : "، وقال"ركيزة أساسية لتعزيز النظام السياسي في جانبه الرقابي" الرقابة يمثل واعتبر بحر أن ديوان
تجسدون الدور الرقابي اإلداري بهدف الوصول إلى المستوى المطلوب من النزاهة والشفافية في ظل 

  ".المرحلة الدقيقة والحساسة التي يعيشها شعبنا
 6/12/2009قدس برس، 

  
  قع نجاح المصالحة خالل الفترة القادمةيتوو..  يزور اليمنمشعل .14

حرص الحركة وإصـرارها    " حماس" أكَّد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة         : وكاالت -صنعاء  
  ".ال مجال لمواجهة التحدي الصهيوني إال بتحقيق المصالحة"على المصالحة الفلسطينية، مشددا على أنه 

إلـى  " حمـاس "يوم االثنين على رأس وفد من حركـة          وتوقع مشعل في تصريح عقب وصوله صنعاء        
العاصمة اليمنية للقاء الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح، النجاح للمصالحة في الفترة القادمة، خاصةً في                
ضوء التحدي الحقيقي مع االحتالل الصهيوني، وما يفعله من ممارسات إجراميـة بحـق الفلـسطينيين                

ي عبد اهللا صالح خالل الزيارة على آخر المستجدات والتطورات السياسية           موضحا أنه سيطلع الرئيس عل    
في الساحة الفلسطينية والوضع في الداخل، وجهود المصالحة الفلسطينية؛ بما يكفل تعزيـز االصـطفاف               

  .الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني
 دافع كبير لكي يتوحد الفلسطينيون،       واعتبر مشعل كلَّ ممارسات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني بمثابة        

ويعالجوا انقسامهم، ويتصالحوا على أرضية سياسية حقيقية تكفل الخروج من حالة االنقـسام، وتعـزز               
  وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة العدو الحقيقي، وهو الكيان الصهيوني مشيرا الى أن الحركة وكُـلَّ                
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نحب أن نرى اليمن دائما متعافيا مـن        : "واستقراره ووحدته، وقال  أبناء الشعب الفلسطيني مع أمن اليمن       
  ".كل سوء

  8/12/2009وكالة سما، 
  

  "حق العودة" حمدان يعرب عن تخوفه من أن تؤدي زيارة عباس للبنان إلى إسقاط أسامة .15
 في لبنان أسامة حمدان عن تخوفه من أن تؤدي الزيارة إلى إسقاط" حماس"أعرب ممثل حركة  :بيروت

أن منح جوازات السفر "في لبنان رأفت مرة إلى " حماس"حق عودة الفلسطينيين، فيما أشار عضو 
أن هذه الخطوة هي بداية "، مشددا على "للفلسطينيين تلغي صفة الجئ، أي يصبح الفلسطيني مقيما

ذا الطرح بهدف للتصدي له"ودعا القادة السياسيين في لبنان ". للتوطين، الذي يتنافى مع القرارت الدولية
  ".المصلحة الوطنية اللبنانية

في لبنان أبو عماد الرفاعي أن على الحكومة اللبنانية أن تأخذ " الجهاد اإلسالمي"ورأى مسؤول حركة 
وقلنا إننا معنيون بحوار "خطوات كبيرة باتجاه الوضع الفلسطيني، مؤكدا أن الفلسطينيين فتحوا أذرعهم 

  ".بنان من استقرار فلسطين لبناني واستقرار ل-فلسطيني
  8/12/2009الخليج، 

  
   بديل سياسي عن فتح وتقبل بسقف اقلأنها "إسرائيل" أبلغتحماس  :العالول .16

قال محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم فيها، أن : طولكرم
الحركي لتنفيذها بشكل يحقق اآلمال اللجنة المركزية وضعت نصب أعينها قرارات وتوصيات المؤتمر 

التي يسعى إليها كل فلسطيني حر وشريف، حيث أتخذت مواقف وقرارات حاسمة سياسية أتضحت بشكل 
ال يقبل التأويل خالل الخطاب الذي ألقاه الرئيس أبو مازن في الذكرى الخامسة الستشهاد الزعيم ياسر 

  ".امة للقبول بالعودة للمفاوضات نقاط سياسية رئيسية ه" ثمان " عرفات، من خالل 
وأكد العالول، أن فتح ممثلة بموقفها وخطاب الرئيس، كان بمثابة رسالة أيضاً لقيادة حركة حماس ان 
تقبل الورقة المصرية النهاء حالة االنقسام وإعادة اللحمة لشطري الوطن، من خالل موقف يجمع الكل 

ماس ردت برسالة اخرى ولألسف خاطبت فيها االسرائيلين الفلسطيني لتحقيق اإلجماع الوطني، إال أن ح
إذا أصطدمتم بحركة فتح وصالبة موقفها السياسي، فإننا في حماس بديل سياسي " واالمريكان مفادها 

وقد تجلى ذلك من خالل الترحيب " قوي وقادر على القبول بسقف أقل مما تقبل به حركة فتح وقيادتها 
يادات حركة حماس لمبادرة شاؤول موفاز، والقاضي بقبول الفلسطينيين بدولة والقبول اإليجابي من قبل ق

  .في حدود مؤقته، وهذا ما أكدت على الدوام القيادة الفلسطينية رفضها ألي حلول مؤقته
  7/12/2009وكالة معاً، 

  
  من إقامة مهرجان انطالقتها في غزة  تتهم حماس بمنعهاالشعبية .17

عبية، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بمنعها من إقامـة مهرجـان              اتهمت الجبهة الش  : رام اهللا 
وقال مسؤول الجبهة في قطـاع غـزة وعـضو مكتبهـا             .انطالقتها في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة      
إن السبب الجوهري لمنعنا من إقامة المهرجان في الكتيبـة      : "السياسي رباح مهنا في تصريحات صحافية     

  ".ستئثار وعدم قناعتها بالتعددية والمشاركة السياسيةهو رغبة حماس في اال
جماهير القطاع للمشاركة في مهرجان تحدي حالة اإلحباط        "ودعا مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة        

والهبوط السياسي، وكل محاوالت وأد المقاومة، واالنقسام ومن هم وراءه سواء أكـانوا قـادة األجهـزة                 
  ".قاألمنية أو تجار األنفا

  8/12/2009المستقبل، 
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 الوضع الفلسطيني غير دستوري ونحن بحاجة إلى توافق داخلي: الشعبيةالجبهة  .18

قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ومسؤولها في قطاع غزة رباح مهنا إن : الضفة الغربية
اسة أبو مازن الوضع الفلسطيني السياسي بشكل عام كله غير دستوري، معتبرا أن حكومة فياض ورئ

وأكد على أن المشاركة في المركزي هي من أجل تقديم  .وحكومة حماس في غزة كلها غير دستورية
ورقة مالحظات الجبهة وأشار إلى أن معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني يجب أن تستند إلى أساس 

ه خيار الشعب الفلسطيني وانتقد مهنا النهج السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن لربط .التوافق
 .في المفاوضات فقط، ووضع جميع البيض في سلة األمريكيين واإلسرائيليين على حد تعبيره
 8/12/2009السبيل، األردن، 

  
   فلسطيني-مشروع إعطاء جوازات سفر لفلسطيني لبنان جوبه برفض لبناني : حماس .19

مـشروع مـنح الالجئـين الفلـسطينيين        أكد القيادي في حركة حماس في لبنان علي بركة، أن            :بيروت
لقـد راجـت   : "وقال في تصريحات صـحفية . جوازات سفر فلسطينية جوبه برفض لبناني ـ فلسطيني 

معلومات عن أن عباس كان يريد منح الالجئين الفلسطينيين جوازات سفر فلسطينية، وذلك فـي إطـار                 
كذلك برفض الفصائل الفلسطينية هنا في      التمهيد لتوطين الالجئين، وقد جوبه هذا الطلب برفض لبناني و         

شكلنا لجنة فلسطينية ـ لبنانية لمواجهة هذا المشروع ونسعى لتوسيع هـذا اإلطـار    : وتابع قائالً ".لبنان
  ".ليشمل كافة الفصائل الفلسطينية

  8/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

  زي  فلسطينية تحذر عباس من تكريس االنقسام خالل جلسة المجلس المركفصائل .20
عقد في دمشق أمس اجتماع موسع لقيادات فصائل تحالف القوى الفلسطينية الموجـودة             :  د ب ا   -دمشق  

وقال بيـان صـادر عـن       . في دمشق ولجنة المتابعة في سوريا وأمانة سر المؤتمر الوطني الفلسطيني          
 نتيجة الـسياسات    تطورات القضية الفلسطينية والمخاطر التي تتهددها     "المجتمعين إن المجتمعين تدارسوا     

  ".المعادية واستمرار المراهنة على أوهام التسوية لدى فريق السلطة الفلسطينية
استمرار العمل من أجل إنهاء حالة االنقسام وتجديد الحـوار الـداخلي            "وقال البيان إن المجتمعين أكدوا      

وفـي مقـدمتها خيـار      للوصول إلى توافق وطني فلسطيني على قاعدة أاللتزام بخيارات شعبنا الوطنية            
وطالب المجتمعون بالعودة للحوار بأسرع وقت ممكن وأجراء مراجعة نقدية شـاملة لمـسيرة              ". المقاومة

  .التسوية التي وصلت الى طريق مسدود
ودعا المجتمعون الحكومة اللبنانية باإلسراع بإقرار الحقوق المدنية واالجتماعية ألبناء شعبنا الفلـسطيني             

ع في عملية إعادة اعمار مخيم نهر البارد ، وثمن المجتمعون ما جـاء فـي الوثيقـة                  في لبنان واإلسرا  
كما دعا المجتمعون الشعوب العربية واإلسـالمية       . التاريخية الهامة التي أعلنها المؤتمر العام لحزب اهللا       

 التـي   السريع وعلى كل األصعدة لحماية القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية من المخـاطر           "للتحرك  
  ".تتهددها نتيجة السياسة الخطيرة التي ينتهجها االحتالل ودعم صمود شعبنا ومقاومته لالحتالل

" وحذرت الفصائل المعارضة قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس السلطة الفلسطينية في رام اهللا من أن              
ا قد يؤدي إلى إغالق األبواب      اجتماع المجلس المركزي القادم ، قد يساهم في تكريس االنقسام الداخلي مم           

مرجعية وطنية فلـسطينية لقـوى المقاومـة ضـمن          "ودعوا إلى تشكيل    ". أمام تجديد الحوار الفلسطيني   
  .إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه القضية الفلسطينية

  8/12/2009الدستور، 
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   اغتالهم كمال مدحت ورفاقه يطالبون عباس بكشف من"أصدقاء" .21
ضباط "ومحمد شحادة وأكرم ضاهر وخالد ضاهر، من ] ناجي[كمال مدحت : وجه أصدقاء الشهداء
إظهار "، رسالة مفتوحة الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، دعوه فيها الى "وكوادر حركة فتح

 في اغتيال الحقيقة مهما كانت مرة، وليتفضل بنصب المشانق العلنية لكل من شارك بقول او فعل
 ".األربعة

وان مفوض الساحة اللبنانية عباس زكي وعد ". ظلما وعدوانا"وأشارت الرسالة الى ان األربعة اغتيلوا 
وان لجنة التحقيق . بكشف الفاعلين قبل مضي أربعين يوما على االغتيال، لكن لم يتم كشف المجرم بعد

واعلم أصحاب الرسالة عباس  .ن النتيجةالتي حضرت من رام اهللا غادرت وأنهت عملها من دون إعال
يبذلون جهودا مضنية للمحافظة على الهدوء وااللتزام لدى مجموعة كبيرة من المناضلين المحبين "بأنهم 

 ".للشهداء األربعة، الذين يصرون على معرفة الحقيقة من دون إبطاء وبأي ثمن
 8/12/2009السفير، 

 
 يباً تلبية لدعوة غير رسميةمشعل سيزور لبنان قر":  األوسطالشرق" .22

أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل " الشرق األوسط"علمت :  سناء الجاك- بيروت
وقد يلتقي مسؤولين لبنانيين، وإن بصورة غير . سيزور لبنان قريبا، وذلك تلبية لدعوة غير رسمية

 على التهدئة في العالقات مع القوى الفلسطينية تفكير الدولة اللبنانية هو المحافظة"رسمية، انطالقا من أن 
أما التعامل غير الرسمي فيبقى . كافة، بحيث يكون التعامل الرسمي مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية

 ".مع القوى األخرى لحساسية الملف الفلسطيني في لبنان
 8/12/2009الشرق األوسط، 

 
 لحين إجراء االنتخاباتنتجه للتوصية باستمرار عمل السلطة : دحالن .23

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفـوض        : بارعة ياغي ، عبدالرؤوف أرناؤوط : دمشق، رام اهللا 
اإلعالم محمد دحالن أمس أن اللجنة المركزية تعمل حاليا على بلورة مقترحات سيتم تقديمها إلى اللجنـة      

 ديسمبر الجـاري    15فلسطيني في اجتماعه يوم     التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني ال      
تقضي باستمرار عمل مؤسسات السلطة الوطنية لحين إجراء االنتخابات على أن يحـدد موعـد زمنـي                 

فيما دعت لجنة المتابعـة العليـا للمـؤتمر الـوطني           ، إلجراء االنتخابات حتى لو منعتها حركة حماس      
ن أجل استئناف الحوار الوطني الفلسطيني الشامل وتحقيق        الفلسطيني القيادة المصرية إلى تجديد الجهود م      

 .المصالحة
، في لقاء مع عدد محدود من الصحفيين في مكتبه في رام اهللا           " الوطن"ردا على سؤال لـ     ، وذكر دحالن 

أن موضوع نقل صالحيات المجلس التشريعي إلى المجلس المركزي لم يطرح في إطار اللجنة المركزية               
أبـو  (لتي تمت في اليومين الماضيين، الجلسة األولى برئاسة الرئيس محمـود عبـاس              خالل النقاشات ا  

 .والجلسة الثانية باألمس برئاسة محمد غنيم أبو ماهر) مازن
وربمـا  ، وأشار إلى أن هناك عدة مقترحات ستقدم إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس الوطني             

ولـم  .  شهور قادمة مرة أخرى لتحديد موعد االنتخابات       3ي خالل   تكون إحداها أن يجتمع المجلس الوطن     
يحدد دحالن ما عناه بمؤسسات السلطة الفلسطينية إال أنها عمليا تعني الرئاسـة والمجلـس التـشريعي                 

 .والحكومة والسلطة القضائية
  8/12/2009الوطن، السعودية، 
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   في القطاع"قالبهاان"تفعيل المجلس التشريعي يتطلب تراجع حماس عن : دحالن  .24
، قال محمد دحالن، عضو اللجنة الـمركزية لحركة فتح ومفوض اإلعالم فيهـا            :عبد الرؤوف ارناؤوط  

األسرى واستعادت  ) حماس(في حال أفرجت إسرائيل عن نواب       ) فتح(رداً على سؤال عن موقف       ، أمس
ن في الوقت نفسه فإن على      نحن جاهزون ولك  : الحركة أغلبيتها في الـمجلس التشريعي وطلبت انعقاده،      

ال يجوز أن يكون هنـاك      : وتابع .أن تنهي انقالبها في غزة من أجل إعادة األمور إلى نصابها          ) حماس(
في غزة، وفي الوقت نفسه تريد مجلساً تشريعياً في الضفة، هناك انقالب يجب             ) حماس(انقالب قامت به    

يد بناء النظام السياسي على أسس من الـشراكة         أن ينتهي وتنتهي تبعاته، وأتمنى أن يحدث ذلك حتى نع         
  .إلنقاذ الشعب الفلسطيني

 8/12/2009األيام، فلسطين، 
  

  وتحذر من شطبها" األونروا"حماس تدعو الممولين إلى اإليفاء بالتزاماتهم تجاه  .25
دعت دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس الدول الممولة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين  :غزة

، الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة الدولية لمواصلة تقديم المساعدات لالجئين "األونروا"ينيين الفلسط
 عاما على تأسيس 60وأكد حسام أحمد رئيس الدائرة في تصريح له بمناسبة مرور . الفلسطينيين

شاهد على " األونروا"في تقديم خدماتها، معتبراً بقاء " األونروا"على ضرورة استمرار " االونروا"
  .استمرار مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية الالجئين

  7/12/2009قدس برس، 
  

  "التشريعي"ال يملك شرعية نزع صالحيات " المركزي: "برهوم .26
، أن المجلس "قدس برس"أكد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، في تصريحات خاصة لـ  :غزة

وأضاف . الحيات المجلس التشريعي الفلسطينيالمركزي ال يملك أي شرعية تخوله سحب ص
الذي حصل أن عهدة الرئيس محمود عباس انتهت منذ عام، وهو منذ ذلك التاريخ يغتصب " المتحدث

الرئاسة، ويحاولون اليوم ارتكاب مجزرة سياسية جديدة بحق المجلس التشريعي الفلسطيني نحن نحذر 
  .، وفق تحذيره"على مستقبل الوحدة الوطنية الفلسطينيةمن خطورتها على المساعي المصرية للمصالحة و

اإلقدام عليها عبر  تروم قيادة عباس التي" االنتباه لخطورة الخطوة"ودعا برهوم الجانب المصري إلى 
    .المجلس المركزي

 7/12/2009قدس برس، 
  

  فتح تلتقي القنصلين السويدي والفرنسي دعماً لمشروع إعالن القدس عاصمة فلسطين .27
قام وفد ضم عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتـري دليـاني وممثلـين عـن المؤسـسات                  : القدس

والفعاليات المشاركة في التظاهرة باالجتماع مع القنصل السويدي بالقدس نلس إلياسون، وقنصل التعاون             
سسات والفعاليات الدولي الفرنسي بنوا تاديه، كالً على حدة، وتسليمهما رسالتين تؤكدان مساندة ودعم المؤ         

  .المقدسية لمشروع القرار السويدي
 8/12/2009األيام، فلسطين، 

  
  المسؤولون اللبنانيون باتوا مطلعين على حقيقة معاناتنا:  فتح في مخيمات صورمسؤول .28

زيارة "أشار مسؤول حركة فتح في مخيمات صور أبو الفضل مصطفى إلى أن :  سناء الجاك- بيروت
كون مثمرة ألن أشقاءنا اللبنانيين، وفي مقدمهم الرؤساء الثالثة، باتوا مطلعين على الرئيس الفلسطيني ست

وضع البند المتعلق بالحقوق الفلسطينية في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية "وأمل ". حقيقة معاناتنا
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كومة ألنه إننا نستبشر خيرا بترؤس الرئيس سعد الحريري لهذه الح: "وقال". موضع التطبيق والتنفيذ
 ".األكثر تفهما لقضيتنا، وواثقون من إنصافنا على يده ويد الحكومة التي يترأسها

 8/12/2009الشرق األوسط، 
  

  ويهدد الحكومة  جيش لبنان"حزب اهللا "يعّدنتنياهو  .29
هدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لبنان مجدداً أمس، محذراً من ان إسرائيل : الناصرة

الجيش اللبناني " حزب اهللا"، معتبراً "بر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي هجوم على أراضيهاستعت"
وتطرق نتانياهو خالل عرضه مجمل األوضاع امام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية، الى ". الفعلي"

 ميليشيا جانبية، إذا كنا في الماضي نظرنا الى حزب اهللا باعتباره: "الوضع على الحدود مع لبنان، فقال
فإنه غدا اليوم الجيش الحقيقي للبنان، ويحل محل الجيش اللبناني كقوة جدية تتسلح وتنتظم كجيش بكل 

  ".معنى الكلمة
الحكومة اللبنانية وحزب اهللا اصبحا متداخلين الواحد مع اآلخر، وكالهما يتحمل مسؤولية "ورأى ان 

القرار الذي " لم يصمد على أرض الواقع، و 1701الرقم وأضاف ان القرار الدولي ". المساس بإسرائيل
كان يفترض ان يشكل تسوية دولية لمنع تسلح حزب اهللا من جديد، انهار تماماً، فعدد الصواريخ التي 

  ...اليوم أكثر بكثير مما كان عليه" حزب اهللا"يملكها 
  8/12/2009الحياة، 

  
  "خطأ"ية  حول القدس الشرقاألوروبيمشروع البيان : ليفني .30

ان مشروع بيان الرئاسة    ) وسط(اعتبرت زعيمة المعارضة االسرائيلية تسيبي ليفني       :  ا ف ب   -باريس  
يـسيء الـى    " خطأ"السويدية لالتحاد االوروبي الذي يؤيد اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية            

أمس ان  " لوباريزيان"نشرتها صحيفة   وقالت وزيرة الخارجية االسرائيلية السابقة في مقابلة        . تسوية السالم 
  ".هذه المبادرة لن تساعد في استئناف مفاوضات السالم بين اسرائيل والفلسطينيين ، انها خطأ"

اذا كان فـي مـصلحة الطـرفين        "واضافت ليفني ، التي كانت موجودة في االيام الماضية في باريس ،             
ذلك ال  "وتابعت  ". اذ القرارات وليس لالتحاد االوروبي    المعنيين استئناف الحوار ، فاالمر يعود اليهما التخ       

  ".ان وضع القدس يأتي في اطار مفاوضات السالم. يساعد احدا ، وهو غير وارد
  8/12/2009الدستور، 

 
  الحكومة اإلسرائيلية تقرر إقامة جدار عازل على امتداد الحدود مع مصر .31

على امتداد " سياج أمني"رائيلية قررت إقامة أفادت مصادر صحفية عبرية بأن الحكومة اإلس: الناصرة
حل مشكلة تسلل آالف المهاجرين األفارقة إلى "، بحجة 1948الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة سنة 

 في عددها الصادر اليوم  إن هناك عدة "معاريف"وقالت صحيفة  ".الدولة العبرية عبر هذه الحدود
سياج، إذ اقترح الجيش إقامة سياج على نمط الجدار العازل في خيارات قيد النظر حالياً تتعلق بنوع ال

إقامة السياج بكلفة أقل " األمن الداخلي"الضفة الغربية، إال أنه باهظ الكلفة، فيما اقترحت وزارتا المالية و
  . بكثير، ال سيما وأن الجدار سيشمل نصب وسائل أخرى على امتداد الحدود

فت منذ عدة أعوام، ال سيما خالل حكومة إيهود أولمرت، ولكنها تعثرت وكانت فكرة بناء الجدار قد نوق
 500بسبب التكاليف الباهظة للمشروع، حيث قدرت مصادر إسرائيلية بأن المشروع سيكلف على األقل 

  .مليون دوالر ويستغرق عامين من البناء
  8/12/2009 قدس برس
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  نتنياهو مستعد للتفاوض مع دمشق بوساطة فرنسية .32
أعلن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو أمـس اسـتعداده          : عبدالرؤوف أرناؤوط ، لقدس المحتلة ا

لكنـه يفـضل    ، الستئناف المفاوضات مع سوريا بدون شروط مسبقة وأنه يفضل إجراءها بدون وسطاء           
  .فرنسا وسيطا بدال من تركيا في حال إصرار الجانب السوري على مفاوضات غير مباشرة

ت مصادر برلمانية إسرائيلية عن نتنياهو قوله في جلسة للجنة الخارجية واألمـن البرلمانيـة فـي                 ونقل
إنه تحدث مع رئيس الوزراء الفرنسي نيكوال ساركوزي حول هذا الموضـوع فـأخبره بـأن                ، الكنيست

ـ       1967سوريا تطالب بأن تتراجع إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو            ة ، فأخبره بـأن إسـرائيل مهتم
 ."إذا كان البد من الوساطة فإنني أفضلكم"بالمفاوضات المباشرة مع سوريا، و

  8/12/2009الوطن، السعودية، 
 

  لدى االمم المتحدة تقدم رسالة شكوى بشأن هجمات صاروخية من غزة" إسرائيل"مندوبة  .33
ع غزة سلسلة هجمات صادرة من قطا" شكوى الى االمم المتحدة في شأن إسرائيلقدمت : نيويورك،

إسرائيل ستتخذ التدابير الالزمة كافة لحماية مواطنيها من تهديد "وأكدت أن ". الخاضع إلى سلطة حماس 
  ".اإلرهاب رداً على هذه الهجمات المسلحة

وقدمت مندوبة اسرائيل لدى األمم المتحدة غابرييال شاليف رسالة شكوى وزعت اليوم إلى األمين العام 
   .ن ورئيس مجلس األمن سفير بوركينا فاسو ميشيل كافاندرلألمم المتحدة بان كي مو

أود أن أكرر أن إسرائيل ستتخذ التدابير الالزمة كافة لحماية مواطنيها من تهديد اإلرهاب رداً : "وأضافت
 من ميثاق 51على هذه الهجمات المسلحة، وستمارس حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب المادة 

  ".األمم المتحدة
  8/12/2009الحياة، 

  
  ليبرمان يواجه تهم فساد ورشوة .34

يبحث مكتب المدعي العام، والمستشار القضائي لحكومة االحتالل اإلسرائيلية : ردينة فارس -غزة 
توجيه اتهامات لوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لقيامه بسلسلة جرائم فساد، بينها الحصول على رشوة 

ونقلت تقارير صحافية إسرائيلية يوم أمس، أن  .صل بقانون تبييض األموالواالحتيال ومخالفات أخرى تت
مكتب النيابة العامة سلم األحد المحكمة العليا جوابه على االلتماس الذي كان قدمه ليبرمان، وادعى فيه 

 .وجود مماطلة في إنهاء اإلجراءات القضائية بحقه
  8/12/2009عكاظ، 

  
   الفجر في القدسأذانع تم سحب مشروع قانون من: الطيبي .35

 ان جرى سحب مشروع قانون منع اإلسرائيلي الدكتور احمد الطيبي نائب رئيس الكنيست أكد: بيت لحم
  .1948 الفجر في مساجد وجوامع مدينة القدس المحتلة والمدن العربية عام أذانرفع 

ب المشروع ابلغه واوضح الطيبي في حديث لوكالة معا ان النائب عن حزب كاديما اريه بيبي صاح
شخصيا وبشكل نهائي بانه سحب مشروعه وذلك بسبب الضغط االعالمي والضغط الذي مورس عليه 

ووفقا للطيبي فان سحب  .شخصيا من قبل الكتل البرلمانية ووصفها للقرار بانه عنصري ومعادي لالسالم
  .ويت في الكنيستالقرار جاء ايضا بعد ان الحظ النائب المذكور ان مشروعه لن يحوز على تص

  7/12/2009وكالة معاً، 
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  حرب دعائية إسرائيلية باإلنترنت: مصدر إسرائيلي .36

حـرب  " كشف مصدر إسرائيلي عن خطة جديدة تسعى فيها تل أبيـب لخـوض               : وديع عواودة  -حيفا  
الشبكة العنكبوتية وبالمحافل الدولية مطلع العام الجديد لتحسين صورتها أمام الـرأي العـام              على  " دعائية

  .العالمي، بينما يشكك خبراء بجدواها في ظل استمرار انتهاكاتها واعتداءاتها
وحـدة  "وأوضح الناطق بلسان الجيش آفي بنياهو أن مكتبه شرع بتجنيد خبراء حاسوب بغية اسـتكمال                

  . في ظل تفاقم االنتقادات الموجهة لها بالعالميز نشاط إسرائيل الدعائيلتعز" انترنت
وقال بنياهو بندوة عقدت بمدينة إيالت بختام المؤتمر السنوي للصحافة العبرية إن الوحدة الدعائية الجديدة               

ن ستتمحور بالشبكات االجتماعية على الشبكة الدولية بهدف الوصول للرأي العام الـدولي مباشـرة ودو              
  .وسائل اإلعالم" مصافي"

  7/12/2009نت، .الجزيرة
  

   محاولته التسلل للقطاع والثاني خالل تدريبإثناءمقتل إسرائيليين أحدهما  .37
 كان يحاول التـسلل الـى قطـاع غـزة           إسرائيلياعلن ناطق عسكري مقتل     :  وكاالت –القدس المحتلة   

مشتبها فيـه رصـد     "متحدث قي بيان ان      ال وأوضح.  االثنين األحد ليل   إسرائيليينبرصاص عناصر امن    
عندما كان يحاول التسلل الى شمال قطاع غزة في معبر بيت حانون وشاهد عناصر االمن رجال يركض                 

  ".نحو المعبر واخذ يتسلق السياج االمني
عناصر االمن امروه بالتوقف واطلقوا النار في الهواء لكن الرجل رفض االمتثـال        "وافاد بيان الجيش ان     

  ".ق عليه الحرس المدنيون وجنود معبر بيت حانون الرصاص على اسفله فاصابوهفاطل
، دون مزيـد مـن      " الرجل اسرائيلي وكان يعاني على ما يبدو من اضطرابات عقلية         "واكد المتحدث ان    

  .التفاصيل
أمس في الجيش اإلسرائيلي    ) مغاوير البحر (في سياق آخر ، قتل إسرائيلي من وحدة الكوماندوز البحري           

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أمس أن قائـد سـالح         . في حادث غوص تحت البحر خالل تدريب روتيني       
البحرية أمر بتشكيل لجنة لتقصي حقائق الحادث لمعرفة ما إذا كان وقع على خلفية طبية أو بسبب خلـل                   

  .فني في معدات الغطس
  8/12/2009الدستور، 

  
  ي القدس المحتلة الشهر الماضي انتهاكاً ف187رتكب االحتالل ا: تقرير .38

 انتهاكاً 187 ارتكبت إسرائيلأعلن مركز بحوث األراضي في جمعية الدراسات العربية القدس أمس أن 
وأفاد المركز أن اسرائيل هدمت خالل . ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة خالل الشهر الماضي

 منازل في سلوان ومنزالن في كل من حي الثوري  منزالً فلسطينياً من بينها سبعة14الشهر الماضي 
 122وذكر التقرير أن عمليات الهدم هذه نتج منها تشريد . وبيت حنينا والعيسوية ومنزل في جبل المكبر

  .مقدسياً أكثر من نصفهم أطفال، وتركتهم بال مأوى
 مسكناً 170صحاب  سلمت اخطارات هدم إلى أاإلسرائيليةوأشار المركز في تقريره إلى أن السلطات 
وأشار الى أن أكثر المواقع استهدافاً في الحملة االسرائيلية . فلسطينياً في المدينة المحتلة خالل الشهر ذاته

 منزالً 34 منزالً بالهدم، وقرية العيسوية حيث ُأخطر 60 في جبل المكبر حيث ُأبلغ "الجعابيص"كان حي 
، وثالثة منازل في ) منزال22ً( منزالً، وسميراميس 25  منشآت بالهدم، وبيت حنينا حيث تم إخطار10و

  .الثوري ومثلهم أيضاً في البلدة القديمة، وآخر في الطور
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واعتبر المركز أن جوهر االعتداءات يكمن في مستواه السياسي إذ تسعى حكومة االحتالل إلى تطبيق 
ن مكانهم، مشيراً إلى المخطط مخططاتها الهيكلية الرامية الى تهجير المقدسيين وإحالل المستوطني

  . المعلن2020الهيكلي 
8/12/2009الحياة،   

  
  االحتالل يسلم إخطارات بإخالء منازل عائالت فلسطينية في القدس  .39

وزعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مزيداً من اإلخطارات على عدد من أصحاب : القدس المحتلة
القدس المحتلة، تطالبهم بإخالء منازلهم، بدعوى أن المنازل الفلسطينية، في حي الشيخ جراح بمدينة 

  .ملكيتها تعود لمستوطنين يهود
وقالت مصادر فلسطينية في الحي إنه عثر على هذه البالغات في ساحات المنازل، وعلى أبوابها، وزعها 

وجاء في هذه  .محامي الجمعية االستيطانية التي استولت على عدد من منازل هذا الحي الفلسطيني
البالغات، إن التصوير الجوي لمنطقة الشيخ جراح يشير إلى أن المنازل التي تقطن فيها هذه العائالت 

، وهي الجمعية نفسها التي "نحالت شمعون"تقع على أراض تابعة للجمعية االستيطانية المعروفة بـ 
  .استولت على منازل عائالت الكرد وغاوي وحنون

، إلبراز المستندات التي خولتهم 15/12/2009ازل حتى تاريخ وأمهلت هذه التبليغات أصحاب المن
  .إشغال هذه المساكن

7/12/2009قدس برس،   
  

   جمعية استيطانية للسيطرة على المقدسات 20 من تساند أكثرسلطات االحتالل : خاطر .40
جمتهـا   بتصعيد ه  اإلسرائيلية المسيحية السلطات    -اتهمت الهيئة االسالمية     :زهير اندراوس  -الناصرة  

ان مـا   : وقال االمين العام للهيئة الدكتور حسن خـاطر       . على المدينة المقدسة بصورة لم يسبق لها مثيل       
تقوم به سلطات االحتالل بحق المدينة المقدسة هذه االيام يعد تطورا خطيرا يطال مختلـف القطاعـات                 

  .والمجاالت داخل المدينة بطريقة غير مسبوقة
      المدينة المقدسة اليوم تعاني من ثقل التهويد بـصورة غيـر مـسبوقة وان              واكد الدكتور حسن على ان

المواطن المقدسي بات يعاني اكثر بكثير مما يستطيع تحمله البشر، حيث تطبق عليه اجـراءات ظالمـة                 
وقمعية ادت خالل العام الماضي الى سحب الهوية مما يقرب من خمسة االف مـواطن، االمـر الـذي                   

الى الخروج من المدينة رغما عن انوفهم وفق منطق االحتالل وقوانينه، كما ان             سيضطر هؤالء واسرهم    
عددا كبيرا من المقدسيين يضطرون ايضا الى الهروب من سياسة الضرائب المفروضة علـيهم والتـي                

 نوعا، واعداد اخرى تضطر الى الخروج الى الضواحي مـن اجـل             14يصل عددها الى ما يقرب من       
  .بنائها نتيجة العجز الكبير والمتفاقم عاما بعد عام في هذا القطاع الحساستامين حق التعليم ال

8/12/2009القدس العربي،   
  

   في غزة الشهر الماضي53 عملية اعتقال سياسية في الضفة مقابل 196: "هيئة حقوقية" .41
  ، أنها رصدت"لمديوان المظا"أكد التقرير الشهري للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان : رام اهللا

 حالة وفاة في األراضي الفلسطينية 12، وقوع 2009للعام الجاري ) نوفمبر(خالل شهر تشرين ثاني 
  .المحتلة، ألسباب متفرقة، منها الشجارات العائلية والقتل الخطأ

رة  أن تلك االعتقاالت مستمرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيقالتوبشأن االعتقال السياسي؛ 
 129 شكوى من بينها 196 تلقت خالل شهر تشرين ثاني في الضفة الغربية  متفاوتة، مشيرة إلى أنها
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 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين 84شكوى ضد األجهزة األمنية، تركزت 
  .كان إما ألسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً
 شكوى ضد األجهزة 39 شكوى من بينها 52ل شهر تشرين ثاني أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خال

األمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، يدعي المواطنون في جميعها عدم صحة إجراءات 
  .التوقيف

  7/12/2009قدس برس، 
  

   فلسطينية تعيش تحت خط الفقرأسرة ألف 167 :وزيرة الشؤون االجتماعية الفلسطينية .42
" اإلسرائيلية"اتهمت وزيرة الشؤون االجتماعية الفلسطينية، ماجدة المصري، سلطات االحتالل  :هللارام ا

وممارساتها العدوانية تجاه الفلسطينيين بانها تسببت في تفاقم مشكلتي البطالة والفقر داخل المجتمع 
، "اإلسرائيلي" بالسوق الفلسطيني باتباع سياسات مبرمجة تهدف لتدمير االقتصاد الوطني وإبقائه ملحقا

 ألف اسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر ما يشكل تهديدا حقيقيا للنسيج 167مشيرة الى أن قرابة 
  .االجتماعي الفلسطيني

8/12/2009الخليج،   
  

  تظاهرة فلسطينية في القدس دعماً للمشروع األوروبي .43
والسويد في القدس لدعم مشروع تظاهر عشرات الفلسطينيين، أمس، أمام قنصليتي فرنسا : )ب ف ا(

، كما أفاد "الشرقية"قرار للرئاسة السويدية لالتحاد األوروبي يدعو إلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس 
 ممثلي القنصليتين تعبر عن دعمهم إلىوسلم وفد من المتظاهرين رسالة ". فرانس برس"صحافي في 

في القدس " فتح"تحاد كما صرح المتحدث باسم حركة التي تتولى الرئاسة الدورية لال" لقرار السويد"
  .ديمتري دلياني

لتعديل " اإلسرائيلية"الضغوط "وتندد ب"القدس عاصمة لفلسطين"وحمل المتظاهرون الفتات تطالب ب
  . مشروع القرار

8/12/2009الخليج،   
 

  المنازل فلسطينيين بمساعدة المتضررين من هدمثالثةاتهام : القدس .44
سمحت السلطات اإلسرائيلية، أمس، بنشر معلومات عن توجيه النيابة العامة اإلسرائيلية : )يو بي أي(

الئحة اتهام إلى محكمة الصلح في القدس المحتلة، قبل ثالثة أسابيع، ضد ثالثة فلسطينيين من القدس 
ي القدس الشرقية، وذلك على خلفية نشاطهم في مساعدة الفلسطينيين المتضررين من سياسة هدم البيوت ف

 .الشرقية
.  ونشاط محظور"تنظيم إرهابي"ووجهت النيابة العامة اإلسرائيلية إلى الثالثة تهما تتعلق بالعضوية في 

، وأنه أسس 2006 منذ عام "اإلخوان المسلمين"وأشارت الئحة االتهام إلى أن أرناؤوط كان عضوا في 
 الهدمي وأبو المفلفل، وغايتها مساعدة العائالت ، التي يديرها"الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير"

 .التي هدمت السلطات اإلسرائيلية بيوتها
8/12/2009السفير،   

  
  تطبق نظام ربط إلكتروني لتسجيل الالجئين الفلسطينيين" األونروا" .45

جيل غداً األربعاء نظامـاً جديـداً لتـس       ) األونروا(تطلق وكالة الغوث الدولية     :  نادية سعد الدين   -عمان  
الالجئين الفلسطينيين يعتمد ألول مرة الربط اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت بين مناطق عملياتها الخمس              
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وتتضمن البطاقة الجديـدة معلومـات دقيقـة        . وإصدار بطاقات فردية، من دون إلغاء تسجيل أي الجئ        
رقم الوطني لالجئ في النظام     وكاملة عن الالجئ باللغتين العربية واإلنجليزية، بينما سيضاف ألول مرة ال          

الجديد، وسيشمل النسبة األكبر من مجموع الالجئين المقيمين في األردن، باستثناء أبناء غزة المقـدرين               
العمل بالنظام الجديد يهدف    "وأكدت مصادر مطلعة في األونروا أن       .  ألف الجئ  300 إلى   250بأكثر من   

  ".الجئين، وال توجد أبعاد سياسية للمشروعإلى تقديم معلومات دقيقة وكاملة وسريعة عن ال
  

8/12/2009الغد، األردن،   
  

  العمل على إيجاد مرجعية سياسية فلسطينية موحدة في لبنانتطالب ب "شاهد"مؤسسة  .46
العمل على إيجاد مرجعية سياسية فلسطينية موحدة في " في بيان أصدرته بـ"شاهد"طالبت مؤسسة 

ينية والتعرف ميدانيا على مشاكلها والعمل مع الدولة اللبنانية على إيجاد زيارة المخيمات الفلسط"، و"لبنان
 لتحسين وتطوير خدماتها، تطوير مؤسسات منظمة التحرير "االونروا "، الضغط على"حلول لها

الفلسطينية خصوصا الهالل األحمر، إعادة اعمار مخيم نهر البارد، إيجاد حل جذري لفاقدي األوراق 
 .تصب زيارته في وحدة ودعم الشعب الفلسطيني وتمسكه بحق العودةالثبوتية، وان 

8/12/2009السفير،   
 

   "األونروا"فلسطينيو سورية يطالبون بدعم  .47
 أكد فلسطينيو سورية علـى أهميـة        "أونروا"مناسبة الذكرى الستين لتأسيس وكالة       :كامل صقر  - دمشق

هم إلى ديارهم وممتلكاتهم، واعتبروا أن غير ذلـك          إلى حين عودت   "أونروا"استمرار عمل الوكالة الدولية     
  .هو انتهاك لموجب القرار الذي نشأت من أجله هذه الوكالة
 أن تقليص نفقات األونروا واتباع سياسة       "واجب"واعتبر بيان صحافي صادر عن تجمع العودة الفلسطيني         

 يمكن أن يفـسر إال مـن قبيـل        التقشّف في الخدمات والبرامج نتيجة نقص التمويل من الدول المانحة ال          
االبتزاز السياسي لهذه الوكالة ولماليين الالجئين الفلسطينيين الذي يندرجون تحت واليتها، مـع تأكيـدنا               

  .على رفض كافة أشكال التقليص في الخدمات خصوصاً الصحية والتعليمية
ها في ظـل مـا يتعـرض لـه          وطالب البيان وكالة األونروا بإدراج الفلسطينيين في العراق تحت واليت         

فلسطينيو العراق سواء داخل العراق أو في المخيمات الحدودية الصحراوية، وإدراج فلـسطينيي مـصر               
ضمن مناطق عمليات األونروا، وشدد على التوعية سيما ما يتعلق منها بحـق العـودة كحـق إنـساني                   

  .وطبيعي لالجئ الفلسطيني في برامج األونروا
8/12/2009القدس العربي،   

  
  االحتالل يحتجز مريضاً من غزة إلجباره على اإلدالء بمعلومات : "الغارديان" .48

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في عددها الصادر أمس، أن سلطات االحـتالل اإلسـرائيلية               :غزة
 احتجزت مريضاً فلسطينياً لمدة ثالثة أسابيع واستجوبته بصورة متكررة وعرضت تقديم الرعاية الطبيـة             

  .له مقابل أن يصبح مخبراً لها
 عاماً، هي األحدث في سلسلة مـن الحـاالت          28إن طريقة معاملة عبد الكريم العتال،       :" وقالت الصحيفة 

المشابهة على مدى العامين الماضيين وتم خاللها احتجاز مرضى من قطاع غزة بعـد إرسـالهم إلـى                  
: وأضافت". عريضهم لضغوط للتحول إلى مخبرين     لتلقي العالج في مستشفياتها من دون تهم وت        "إسرائيل"

إن العتال الذي يعاني من أعراض فقدان البصر، ال يزال ينتظر الحصول على تـصريح بالـسفر إلـى                   
  .مستشفى العيون في القدس إلجراء عملية زرع القرنية المقررة اليوم الثالثاء
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أكدت أن الضغوط التـي     " لحقوق اإلنسان أطباء  "وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمة الحقوقية اإلسرائيلية        
تمارس على المرضى الفلسطينيين ترقى إلى مستوى اإلكراه والذي يعتبر غير قانوني بموجـب اتفاقيـة                

  .جنيف الرابعة ويمكن أن تشكل أيضاً انتهاكاً التفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب
8/12/2009صحيفة فلسطين،   

  
  الدولية" أطلنطا"دون الجوائز األولى في مسابقة  مصورين من غزة يحصثالثة .49

حصد ثالثة مصورين فلسطينيين من قطاع غزة جوائز دولية في مسابقة أجريت في الواليات : غزة
  . األخيرة على قطاع غزةاإلسرائيليةالمتحدة األمريكية، وذلك من خالل صور التقطوها خالل الحرب 

الصورة "ي خليل أبو حمرة فاز بالمركز األول عن فئة وقالت مصادر فلسطينية إن المصور الصحف
وفاز  .الدولية، فيما فاز زميله ماجد حمدان بالمركز الثاني عن الفئة نفسها" أطلنطا"في مسابقة " الخبرية

  .في مسابقة المسابقة ذاتها " البورتريت"المصور عادل الهنا بالمركز األول عن فئة 
األمريكية وكانت عن الصور " اسوشيتدبرس"هم مصورون في وكالة ويشار إلى أن الصحفيين الثالثة 

التي اشتركوا بها في هذه المسابقة حول تغطية الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة التي شُنت 
  .يالشتاء الماض

7/12/2009قدس برس،   
  

 شركة فلسطينية تعلن عن مسابقة الختيار ملكة جمال فلسطين .50
 الفلسطينية سلوى يوسف تنظيم مسابقة الختيار ملكة جمال "تريب فاشن"رة شركة تعتزم مدي: )ا ف ب(

 .فلسطين، في حدث هو األول من نوعه في األراضي الفلسطينية
 من داخل الخط األخضر، 26 متسابقة، من بينهن 58 كانون األول، بمشاركة 26وستجري المسابقة في 

 . تقدمن بطلب للمشاركة في الحدث200 من الضفة الغربية، تم اختيارهن من بين 32و
، مؤكدةً أن المشاركات لن يظهرن »واجهتنا أثناء اإلعداد لهذا النشاط«وتحدثت يوسف عن صعوبات 

وسيشارك في لجنة التحكيم . »ألن هذا مناف تماما لطبيعة المجتمع الفلسطيني التقليدي«بلباس البحر 
ة الثقافة، بحضور أكثر من ألف شخصية تمت دعوتها ممثلون عن وزارة اإلعالم الفلسطينية ووزار

 .لحضور المسابقة
وستحصل الفائزة باللقب على سيارة مقدمة من احد معارض السيارات في رام اهللا، ورحلة لعشرة أيام 

 .  دوالر2700إلى تركيا، وكذلك مبلغ 
8/12/2009السفير،   

  
   في غزةبأنفلونزا الخنازيرثالث وفاة  .51

إلى ثالث حاالت في قطاع غزة مساء اليوم االثنين " 1 ان1إتش " الوفيات بفيروس ارتفع عدد :غزة
، وذلك بعد وفاة أحد المرضى بالوباء، فيما تماثل عدد من المرضى للشفاء وغادروا المشافي )7/12(

  .الفلسطينية
7/12/2009قدس برس،    

  
  ع غزةج قطاحماس تمنع مرضى من السفر للعالج خار:  الصحة في رام اهللاوزارة .52

إن حركة حماس في غزة منعت عدداً من الـمرضى من مغـادرة            : قالت وزارة الصحة  :  غزة - نابلس
  .القطاع والتوجه إلى مستشفيات داخل الخط األخضر والقدس والضفة الغربية لتلقي العالج أمس



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1632:         العدد       8/12/2009 الثالثاء :التاريخ

 40 منعـت    إن حماس : وأوضح مدير العالقات العامة واإلعالم في وزارة الصحة الدكتور عمر النصر          
من الـمرور عبر معبـر بيـت حـانون         ) نصفهم من الـمرضى والنصف اآلخر مرافقون لهم      (مواطناً  

وأعادتهم إلى منازلهم بينما كانوا متجهين لتلقي العالج في مستشفيات داخل الخط األخضر وفي القـدس                
  .والضفة

8/12/2009األيام، فلسطين،   
   

  "إسرائيل" جنوب إلىنتشر حول الليطاني وصواريخه تصل حزب اهللا م: " اإلسرائيليةاالستخبارات" .53
 العقيد يوسي بايداتس ان     اإلسرائيليةقال رئيس قسم الدراسات في شعبة االستخبارات العسكرية         : الناصرة

 إلىمقاتلي حزب اهللا منتشرون في شمال وجنوب نهر الليطاني وان بحوزة الحزب صواريخ يصل مداها                
 واألمـن  عن بايداتس قوله خالل اجتماع للجنة الخارجية       إسرائيلية إعالمسائل  ونقلت و  ."إسرائيل"جنوب  

   ."حزب اهللا يتسلح باستمرار بأسلحة متطورة وذات مدى طويل" أن االثنين أمسالتابعة للكنيست 
8/12/2009القدس العربي،   

  
   يخدم لبنان والسفير مكاوي يؤكدان تحسين أوضاع المخيماتأبو فاعور وزير الدولة اللبنانية .54

الالجئ الفلسطيني ال يجب أن يكون      "على أن   اللبنانية،   وزير الدولة    ،شدد أبو فاعور  : عبد السالم موسى  
عنصر قلق للداخل اللبناني، وكي ال يكون كذلك، ال بد من تحسين أوضاعه والنظر في شـؤونه، وفـي                   

سطينياً على رفض التوطين، مقابل جهـد       هناك اتفاقاً لبنانيا فل   " أن   إلىولفت   ".تحقيق ذلك مصلحة لبنانية   
 إلـى  نخـرج مـن الـشعارات        أن" أبو فاعور    قال، كما   األهمويبقى  ". مشترك من اجل دعم حق العودة     

  ".التطبيق
في زيارته الثانيـة     أبو فاعور، الذي كان في عداد المستقبلين للرئيس الفلسطيني محمود عباس             كما أشار 

في إطار التنسيق بين البلدين، والبحث في كيفيـة معالجـة أوضـاع             الزيارة تأتي   " أن   إلى بيروت،   إلى
 تحكم عالقة الدولـة اللبنانيـة بـالالجئين         أن التي يجب    األسسالمخيمات الفلسطينية في لبنان، وتحديد      

  ". أراضيهاالفلسطينيين على 
ـ  ، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلـسطيني      ،السفير خليل مكاوي  وفي السياق ذاته شدد      تحـسين   " أن ى عل

الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين ال يعني التوطين، لكن استمرار واقع المخيمات كما هو ال يخـدم                
 والهاربين من سلطة القانون، وبالتالي فـإن        لألصولييناستقرار لبنان، ألن المخيمات باتت أرضاً خصبة        

 عن أن مخيم نهـر      اإلعالن" أن   إلى  لفت  كما ".مصلحة لبنان تكمن في تحسين واقع المخيمات الفلسطينية       
البارد، وبعد إعادة إعماره، سيكون تحت سلطة الدولة اللبنانية، كي يكون مثاالً لبقية المخيمات الفلسطينية               

إن هناك إجماعاً وطنياً على نزع السالح خارج المخيمات، وتنظيمه وضـبطه فـي               "وأضاف". في لبنان 
لسطينية في موضوع السالح خارج المخيمات، ولكن ال شك أن مـسألة            أن ال دور للسلطة الف    "و،  "داخلها

 الوسيلة الناجعـة    إلى الفلسطينيين من أجل الوصول      األخوة حوار مع    إلىالسالح داخل المخيمات تحتاج     
  ".لتنظيمه وضبطه، في إطار السيادة اللبنانية

8/12/2009المستقبل،   
  

   على غزةالوحشيرات بسبب عدوانها  المناوفي "إسرائيل"رفضنا مشاركة : انغأردو .55
عشية سفره إلى واشنطن قال رجب طيب أردوغان إن ملف غزة ضمن جدول أعمال  :فهمى هويدى

وتمنى فى حديث مطول تطرق فيه .. مشيرا إلى أن الوضع فى القطاع ال ينبغى السكوت عليه. زيارته
ربية من االحتشاد لمواجهة التحديات إلى أمور عدة أن ينتهى االنقسام العربى حتى تتمكن األمة الع

 .الكبيرة التى تواجهها
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وقال إن أكثر ما يقلقه فى الشأن الفلسطينى حاليا هو وضع قطاع غزة، الذى تحول إلى سجن كبير 
وهو أمر ال ينبغى السكوت عليه ليس فقط من . مفتوح، يقف الجميع متفرجين عليه وغير مكترثين به

  . من جانب العالم المتحضر الذى يحترم حقوق اإلنسانجانب دول المنطقة، بل أيضا
فقد كان العدوان على غزة جريمة ضد اإلنسانية بكل المقاييس، استخدمت فيها القوات اإلسرائيلية 

 من سكانه 1500وبعد العدوان الذى أدى إلى تدمير القطاع وقتل . الفوسفور األبيض ضد المدنيين العزل
قد اجتماع شرم الشيخ الذى اتفق فيه على إعمار ما تم تدميره، وإصابة خمسة آالف بجراح، ع

  . وبقيت خرائب غزة كما هى. وخصصت لذلك ماليين الدوالرات، إال أن القرار لم ينفذ
وقد سمعت أنهم . واألدهى من ذلك أن الحصار استمر بحيث قطعت عن القطاع الحاجات األساسية للناس

وهذا الوضع البائس وغير . ألغنام فى االحتفال بعيد األضحىاضطروا الستخدام األنفاق لتهريب ا
اإلنسانى يتطلب بذل جهد خاص لعالجه، ولذلك كان من الطبيعى أن يدرج على قائمة جدول أعمال 

 .الزيارة
هناك أمران آخران يشغالننا فى هذا السياق، األول هو أن وقف االستيطان : أضاف السيد أردوغان قائال

والثانى أننا نقوم بدورنا فى . ل اصبح شرطا ضروريا للعودة إلى مفاوضات السالممن جانب إسرائي
وقد عقدت من اآلن خمس جوالت من المفاوضات بين الطرفين، وحين . التوسط بين إسرائيل وسوريا

قلت له إن رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو قال إنه لم يعد مطمئنا إلى وساطة تركيا فى هذا 
إننا توسطنا بناء على رغبة الطرفين، وإذا تلقينا هذه الرغبة : صدد، ويفضل وساطة فرنسا، علق قائالال

 .وإذا لم نتلقها فلن نقوم بأى مبادرة من جانبنا. مجددا فسوف نستجيب لها
السنوية مع الجيش » نسر األناضول«قرار أنقرة منع إسرائيل من المشاركة فى مناورات وبالنسبة الى 

. فقال إنه لم يكن معقوال أن تجتاح إسرائيل غزة وتفتك بشعبها ثم نقول لجيشها تعال تدرب عندنا. ركىالت
ذلك أننا حكومة منتخبة جئنا بإرادة شعبنا، وال نستطيع أن نتحدى مشاعر الشعب التركى الذى صدمه ما 

فى .  فى خلفية قرارناوكان احترام هذه المشاعر له دوره الحاسم. جرى أثناء ذلك العدوان على غزة
ذات الوقت فإننا أردنا به أن نبلغ اإلسرائيليين أيضا بأنهم ال يستطيعون تحت أى ظرف أن يستخدموا 

ذلك أننا فى هذه الحالة لن نقف محايدين أو مكتوفى . عالقتنا بهم ورقة فى عدوانهم على أى طرف ثالث
 .األيدى

ت قد قامت باختراق األجواء التركية لكى تقوم بعملية قلت إن لدى معلومات تشير إلى أن إسرائيل كان
تجسس ضد إيران، وأن هذه الخطوة استفزت القيادة التركية، وكان لهذا الغضب دوره فى قرار إلغاء 

. إن المعلومة غير صحيحة: وقد علق اردوغان على هذه المالحظة قائال. اشتراكها فى المناورات
 .فعلت ذلك فإنها ستتلقى منا ردا مزلزاللو أن إسرائيل : وبصوت حاسم أضاف

 8/12/2009الشرق، قطر، 
  

  مصر ترفض إدخال تعديالت على ورقتها للمصالحة .56
أبلغ مسؤولون مصريون وفدا من الشخصيات الفلسطينية المستقلة، أمس، أن القاهرة تتمسك : أ.ب.د

وقال عضو . كة حماسبموقفها الرافض إلدخال تعديالت على ورقتها للمصالحة بموجب طلب من حر
في وفد لجنة الوفاق والمصالحة إن الوفد اجتمع مع المسؤولين المصريين لبحث استئناف الحوار وحل 

وذكر أن وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء محمد . أزمة التوقيع على الورقة المصرية
 إنها لن تقبل بإدخال مالحظات على إبراهيم أكد استمرار القاهرة في جهود إنهاء االنقسام، لكنه قال

  . الورقة المصرية، إال أنها ستتفهمها عند تنفيذ اتفاق المصالحة على األرض
  8/12/2009الخليج، 
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   ألف لتر سوالر إلى قطاع غزة30األمن المصري يمنع دخول  .57
أحبطت السلطات األمنية المصرية صباح االثنين وصول كميات كبيرة من :  محمد يوسف-رفح 

السوالر إلى قطاع غزة عبر األنفاق كانت مخبأة داخل مخزن وفود، بالقرب من خط الحدود المصرية 
  . مع قطاع غزة

وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان أن قوات أمنية مصرية داهمت منطقة حي السالم الحدودية على 
ر كانت في طريقها  ألف لتر من السوال30الجانب المصري وضبطت مخزنا سريا للوقود بداخله حوالي 

للتهريب إلى القطاع عبر إحدى األنفاق القريبة من المكان، فيما يبعد مخزن الوقود المضبوط عن خط 
  . الحدود بحوالي مائة متر

كما ضبطت السلطات المصرية مخزنا آخر لتخزين البضائع التي يتم تهريبها إلى القطاع عبر األنفاق، 
ي الصرصورية الحدودي، وتم ضبط كميات كبيرة من السجائر وتم ضبط مخزن بأرض فضاء بمنطقة ح

 شاحنات ونقلت إلى مخازن السلع 5والمياه المعدنية وتم مصادرة البضائع المضبوطة وتحميلها على متن 
  . الغذائية الحكومية بمدينة العريش

 7/12/2009المصريون، 
  

 إعدام لحوم فاسدة كانت في طريقها إلى غزة: مصر .58
قررت نيابة شمال سيناء المصرية إعدام اللحوم المقدمة من لجنة اإلغاثة والطوارئ : محمد شادي -رفح 

باتحاد األطباء العرب كمعونة للفلسطينيين بمناسبة عيد األضحى المبارك، وذلك بعد ثبوت فسادها وعدم 
  .صالحيتها لالستهالك اآلدمي

تبين بالفحص األولي أن اللحوم تخرج منها وقد أكدت اللجنة عدم صالحية اللحوم لالستهالك اآلدمي، و
وقد تم سؤال مسؤول اتحاد األطباء العرب . رائحة كريهة، وأن أسلوب تخزينها تم بطريقة غير سليمة

وسائقي البرادات على سبيل االستدالل لمعرفة الطريقة التي تم بها تخزين ونقل اللحوم من القاهرة إلى 
  .ميناء رفح البري

أخرى من الصحة والطب البيطري والتموين والبيئة والجمارك واألمن وتولت إعدام وتم تشكيل لجنة 
  .اللحوم

  8/12/2009العرب، قطر، 
 

  "إسرائيل"دمشق تفضل الوساطة التركية الستئناف المفاوضات مع  .59
، إن "الشرق األوسط"قالت مصادر دبلوماسية واسعة االطالع في باريس لـ:  ميشال أبو نجم-باريس 
ألنها تريد استئناف التفاوض مع إسرائيل من النقطة التي توصلت إليها "صرة على دور تركيا دمشق م

تحمل "وبحسب دمشق، فإن أنقرة هي التي ". في مفاوضاتها مع أولمرت وليس العودة إلى نقطة البداية
ة أن دور بحج" ليس من مصلحتها اليوم أن يجيء وسيط جديد"، ولذا "الوعود وااللتزامات اإلسرائيلية
 .الوسيط التركي لم يعد مقبوال

  8/12/2009الشرق األوسط، 
  

  هيئة قضائية مصرية ترفض سحب الجنسية من متزوجين بإسرائيليات .60
رفضت هيئة قضائية مصرية عرض سحب الجنسية عن متزوجين من :  محمد المتولي-القاهرة 

  لحكومة على حكم قضائي سابق طالب إسرائيليات على البرلمان، ويأتي هذا تأييداً لطعن تقدمت به ا
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بذلك، وقالت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة اإلدارية العليا إن قانون الجنسية لم ينص على سحب جنسية 
  .البالد من المصريين لمجرد زواجهم من إسرائيليات

  8/12/2009العرب، قطر، 
  

  يننها عاصمة الدولتألى تسوية وضع القدس على  إ تدعومسودة أوروبية .61
ن وزراء خارجية   أ جاء في مسودة بيان من المقرر الموافقة عليه في اجتماع يعقد يوم الثالثاء               :بروكسل

نها عاصمة الدولتين في    ألى تسوية وضع القدس على      إ والفلسطينيين   "سرائيلإ"االتحاد االوروبي سيدعون    
  .المستقبل

 على بناء مستوطنات فـي الـضفة        "رائيلسإ" على نسخة منه     "رويترز"وتنتقد مسودة البيان التي حصلت      
 .الفلسطينيين" التي تميز ضد  "نهاء المعاملة   إلى  إ "سرائيلإ"ن ذلك يهدد حل الدولتين ودعت       أالغربية قائلة   

وروبي في  ووفقا لمسودة البيان التي من المقرر ان يضع اللمسات النهائية لها وزراء خارجية االتحاد األ              
  ".المجلس بقلق بالغ بشأن الموقف في القدس الشرقيةيشعر "اجتماع يوم الثالثاء 

. القـدس الـشرقية   " سرائيلإ"لى انه لم يعترف ابدا بضم       إويشير المجلس مجددا    "وجاء في مسودة البيان     
ضافت أو ."لحل وضع القدس كعاصمة للدولتين في المستقبل      ... ولتحقيق سالم حقيقي يتعين ايجاد وسيلة       

لمجلس الحكومة االسرائيلية لكي تكف عن كل اشكال المعاملة التمييزيـة ضـد       كما يدعو ا  "مسودة البيان   
  ."الفلسطينيين في القدس الشرقية

 اال انها تكرر الى حد كبير المواقف التي يتبناهـا بالفعـل             "سرائيلإ"لـوبينما توجه مسودة البيان انتقادا      
سـرائيليين  إاالجتماعات مع مفاوضـين     االتحاد االوروبي ويعبر عنها دبلوماسيو االتحاد االوروبي في         

  .وفلسطينيين
وقـال  . فـراج عنـه   لى اإل إسرائيلي جلعاد شليط    ولئك الذين يحتجزون الجندي اإل    أوتدعو مسودة البيان    

  .جراءات لجمع الطرفين على مائدة التفاوضن هناك حاجة التخاذ مزيد من اإلأوزراء االتحاد االوروبي 
راض محتلة وان هدم    أقيما في   أن المستوطنات والجدار العازل     أالمجلس  ويكرر  "وجاء في مسودة البيان     

مام السالم ويهدد بجعـل حـل       أالمنازل وطرد سكانها غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة           
  ."الدولتين مستحيال

نـشطة  ن تنهي على الفـور جميـع األ       أعلى  " سرائيلإ"ويحث المجلس حكومة    "ضافت مسودة البيان    أو
االستيطانية في القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية بما في ذلك النمو الطبيعي وتفكيك جميـع المواقـع                 

 2001قيمت منذ مارس أالنائية التي 
7/12/2009رويترز،   

  
  أوروبا تبحث ملف القدس وتمرير وثيقة تحث على العودة إلى المفاوضات .62

ن مراسلها عبد اهللا مـصطفى، أن الـسفراء          بروكسل، نقال ع    من 8/12/2009الشرق األوسط،   ذكرت  
ـ      قد استأنفوا مشاوراتهم صباح أمس في بروكسل بهدف التوصل          27الدائمون لدول االتحاد األوروبي ال

إلى صيغة اتفاق حول مسودة بيان تقدمت به الرئاسة الدورية السويدية بشأن عملية السالم فـي الـشرق                  
  . األوروبيين بشكل رسمي اليوماألوسط، وسيتم عرضه على وزراء الخارجية 

في هذه المرحلة، ومن    " إسرائيل"وتؤيد بعض الدول األوروبية وجهة النظر الفرنسية التي تعكس موقف           
  . بين هذه الدول إيطاليا والمجر ورومانيا وهولندا

بنـي  وفي المقابل تعتبر السويد، المدعومة من قبل بلجيكا ولكسمبورغ واليونان وقبرص وأيرلنـدا، أن ت              
موقف أوروبي متقدم، وتحديدا حول القدس، سيسهم بشكل جوهري في توجيه إشارة تشجيع للفلسطينيين،              
في هذه المرحلة، وإظهار جدية المجموعة الدولية في الدفع بعملية السالم، التي وصـلت إلـى طريـق                  
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ل إلى مرجعيـات    مسدود بسبب استمرار الرفض اإلسرائيلي لوقف أعمال االستيطان بشكل فعلي واالمتثا          
  . السالم القائمة

نقال عن مراسلها يوسف الشايب، والوكاالت أن وزيـر خارجيـة            8/12/2009 الغد، األردن،    وأضافت
نقر جميعا، في الخطابات، بأن القـدس   "لوزراء األوروبيينل لوكسمبرج جان اسيلبورن قال خالل اجتماع 

وأوضح اسيلبورن أن الرئاسـة الـسويدية       ". رائيلوإذا كانت محتلة فهي غير تابعة إلس      . الشرقية محتلة 
الدورية لالتحاد األوروبي ستطرح النص الذي يعلن أن الدولة الفلسطينية ينبغي ان تضم قطـاع غـزة                 

  . والضفة الغربية والقدس الشرقية
لكن وزير الخارجية االيطـالي فرانكـو       . وقال وزير خارجية فنلندا الكسندر ستاب أنه سيؤيد هذا النص         

سندعم كل  "وقال  ". تفاوض"ويجب ان تكون موضع     " من جانب واحد  "راتيني قال أنه ال ينبغي ان تحسم        ف
  ".ما يشجع الطرفين على الجلوس من جديد حول طاولة المفاوضات

  
  بالسالم وهي تحتفظ بما استولت عليه من فلسطين" إسرائيل"ال يمكن أن تطمع : ألمانيا .63

، طالب دبلوماسيون المان سابقون في برلين في خطابات وجهوها          :  وكاالت – يوسف الشايب    -عواصم  
إلى المستشارة أنجيال ميركل ووزير الخارجية جيدو فيسترفيله باتخاذ موقف أكثر حـسما مـن سياسـة                 

  .االستيطان اإلسرائيلية
اء فيـه   ج" زود دويتشه تسايتونج  "وأصدرت هذه المجموعة الدبلوماسية بيانا تنشره اليوم الثالثاء صحيفة          

". في التمتع بالسالم وهي تحتفظ بما استولت عليه من األراضي الفلسطينية          " إسرائيل"ال يمكن أن تطمع     "
وحمل البيان توقيع أربعة وعشرين سفيرا ألمانيا سابقا بينهم رئيس هيئة االستعالمات األلمانيـة الـسابق                

كوصـية  " "إسـرائيل "قع التزامها بـأمن  وأوضح كاتبو البيان أن ألمانيا أعلنت في الوا    . هانز جورج فيك  
ال يمكن تحقيقه إال بالطرق الدبلوماسية ، وليس باالحتالل وال          "، إال أنهم أكدوا أن األمن الحقيقي        "تاريخية

  ".باالستيطان
من جانب دولة فلسطينية في المستقبل هـو        " إسرائيل"عن تهديد وجود    "واعتبرت المجموعة أن الحديث     

  ".ى محمل الجدأمر لم يعد يؤخذ عل
. والفلسطينيين من أجل تطبيق حـل الـدولتين       " إسرائيل"تجاه  " باتخاذ موقف حاسم  "وطالب البيان تحديدا    

وقال البيان إن هذا الحل وحده سيتيح مزايا معينة ونقال للخبرات واألموال كما سيتيح تقاربا أكبـر مـن                   
  .في حل الصراعاالتحاد األوروبي وهو التقارب المتوقف غالبا على التقدم 

8/12/2009الغد، األردن،   
  

  روسيا تطلب تعزيز أسطولها من الطائرات اإلسرائيلية بال طيار .64
ذكرت مصادر دفاعية إسرائيلية أمس، أن روسيا تتفاوض على شراء طائرات بال            ): رويترز (–تل أبيب   

ن دوالر وُأعلن عنها في      مليو 50طيار اإلسرائيلية الصنع ضعفي عدد ما اشترته في صفقة أولية قيمتها            
» ايروسبيس اندسـتريز  «وأضافت المصادر أن قيمة الصفقة الجديدة مع شركة         . الماضي) أبريل(نيسان  

 مليون دوالر، الفتة الى أن الطائرات ستزود بمعـدات مراقبـة            100الحكومية االسرائيلية ستبلغ حوالى     
وتـساعد  . »قدراته الى ثالثة أضعافه   الروس سيزيدون من أسطولهم و    «وقال مصدر دفاعي إن     . محسنة

  . مع روسيا" إسرائيل"صفقات الطائرات بال طيار على تحسين عالقات 
8/12/2009الحياة،   
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  االتحاد األوروبي يرفض التغييرات أحادية الجانب التي تغير واقع القدس: قنصل سويدي .65
أن االتحاد االوروبي لن يتخلى عن      قال القنصل السويدي القنصل السويدي بالقدس نلس إلياسون،         : القدس

حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتي أقرتها كافة المواثيق واألعراف الدولية، مؤكـدا ان االتحـاد               
االوروبي يتعامل مع القدس باعتبارها مدينة محتلة ويرفض التغييرات احادية الجانب التي تستهدف تغيير              

  .واقع المدينة
8/12/2009األيام، فلسطين،   

 
   مليون يورو45ألمانيا تدعم قطاع التعليم الفلسطيني بـ  .66

 وقعت السلطة الفلسطينية اليوم االثنين اتفاقية مع الحكومـة األلمانيـة لـدعم قطـاع التعلـيم                -رام اهللا   
ووقعت وزارتا التربية والتعليم العالي ووزارة التخطـيط والتنميـة          .  مليون يورو  45.5 الفلسطيني بقيمة 

مليون يورو في إطار تمويل ألمانيا لقطاع التعليم في مجاالت           45.5ية األلماني اتفاقيتين بقيمة     وبنك التنم 
 .ذات أولوية، خاصة في مجال األبنية المدرسية

7/12/2009القدس، فلسطين،   
  

  شرف التنسيق األمني .67
  فايز ابو شمالة. د

ريمةٌ يعاقب عليها القانون الوطني؟ في      هل التنسيق مع اإلسرائيليين واالتصال بهم أمر مشرفٌ؟ أو هو ج          
تقديري الشخصي أن االتصال باإلسرائيليين والتنسيق معهم ليس جريمة، وإنما كبيرة من الكبائر التي ال               
توبة عنها، وال غفران لمن يقترفها إن كان فرداً أو تنظيماً، ويجب أن يوضع المتصل باإلسرائيليين فـي                  

مة ارتكاب خيانة عظمى، مثلما كان يحدث في السجون اإلسـرائيلية مـع             الزاوية، ويتم التحقيق معه بته    
السجين الذي يضبط وهو يغمز، أو يهمس، أو يلمز مع سجان، وقد تمت تـصفية مـن ثبـت تورطـه،         

خذ كلبك الـذي    : ولطالما وقف السجين الذي نفذ أمر اإلعدام على باب الغرفة مختاالً، وهو يقول للسجان             
  .ربيته بيننا

ـ       ما سبق  هو الذي فرض على السيد عزيـز دويـك         ) إسرائيل( من حكم فلسطيني شعبي على المتصل ب
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن يقف مدافعاً عن شرفه الوطني، وينفي تهمة التنسيق مـع مكتـب      
 نتانياهو في تل أبيب، لقد ارتعب الرجل من التهمة التي وجهت إليه، ومن النتائج التي ستتمخض عنهـا                 

عاجالً أم آجالً، فهو يعرف حكم الشعب على المنسقين، والمتصلين مع اإلسرائيليين، ويعرف أن من نسق                
  .فقد هوى من العلياء إلى أسفل سافلين

فمن الذي حاول أن يلصق تهمة التنسيق بالرجل؟ وهل مطلق الخبر كان بريئاً أم خبيثاً؟ وهل كان هدفـه                   
  انت له غاية أخرى؟إشغال الرجل بالدفاع عن نفسه، أم ك

كل الفلسطينيين منسقون، ال شريف فـي هـذا   : في تقديري أن الجهة التي نشرت الخبر هدفت إلى القول    
الوطن، التنسيق غايتنا، والتواصل مع اإلسرائيليين قبلتنا، وال تصدقوا ما يقوله البعض، فمـن يـرفض                

مفعولة على المقاومة، وعلى ما يردده      وهذا الكالم يسري    . التنسيق بشكل علني هو في السر منسق رجيم       
ال مقاومة فلسطينية اآلن، لقد انكسرت المقاومة بعد الحرب على غزة، وإذا كانت المفاوضـات               : البعض

العبثية قد انتهت بعد ثمانية عشر عاماً بالفشل، فإن المقاومة المسلحة قد انتهت إلى الفشل، والـدليل هـو     
  ).إسرائيل(عتبر انكفاء على المقاومة، وهدنة مجانية لـمنع إطالق الصواريخ من غزة الذي ي

ال يعنـي كـسر     ) إسـرائيل (إن ما يقال عن المقاومة ليس صحيحاً، ألن الصمت المؤقت عن محاربـة              
البندقية، والدليل على ذلك هو حركة السفن الفرنسية واألمريكية التي تراقب أعالي البحار، وما تـسمعه                

الق الرصاص في قطاع غزة، ليظل التنسيق مع اإلسرائيليين بشقيه الـسياسي            آذاننا من تدريبات على إط    
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واألمني أكثر من جريمة، وقد مشيت شخصياً في مسيرات تأبين الشهداء في مدينة خان يونس منذ سـنة                  
ألعبر بـشكل حـضاري عـن رأيـي         " ال للتنسيق األمني  "، وأنا أرفع يافطة، كتب عليها شعار        2001

  .ي حينه من استحالة الجمع بين التنسيق األمني وبين المقاومة الوطنيةبالتنسيق، وأحذر ف
  8/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  خلق الحقائق في االذهان.. في مواجهة طرد وتشريد واستالب الفلسطينيين  .68

  كارين أبو زيد
بوكالـة  قبل ستين عاما من اليوم، صوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة على إنشاء هيئة مؤقتة تعـرف                 

وقد كانت مهمة األونـروا تتمثـل فـي         ). األونروا(األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       
التعامل مع العواقب اإلنسانية لطرد وتهجير ما يقارب من ثالثة أرباع مليون الجئ فلسطيني بالقوة نتيجة                

 هجروا عن بيوتهم وأبعدوا عـن        وليجدوا أنفسهم وقد   1948للحرب التي دارت في الشرق األوسط عام        
وبعد عقدين فقط من الزمان، أحدثت حرب األيام الستة موجـة جديـدة مـن العنـف                 . أراضي أجدادهم 

واليوم، فإن النفي المؤلم ما يزال نصيب       . والتشريد القسري، ونتج عنها احتالل باقي األراضي الفلسطينية       
 األراضي الفلسطينية ما يزال مستمرا، وال توجد هناك         فاحتالل. الفلسطينيين والالجئين الفلسطينيين منهم   

حتى اللحظة دولة فلسطينية إضافة إلى ان حقوق اإلنسان والحريـات األساسـية، والتـي هـي حـق                   
  .للفلسطينيين بموجب القانون الدولي، ما تزال مسلوبة وغير موجودة

أكثر مع كل انتهاك لحقوق اإلنـسان      االحتالل االسرائيلي، والذي أنهى عقوده األربعة،  قد أصبح راسخا           
الجهات السياسية الفاعلة تمتلك بيـدها القـدرة علـى          . وللقانون الدولي في األراضي الفلسطينية المحتلة     

فإن : ولكن الوضع الحالي مختلف   . تصويب األوضاع والتحدي لسياسة االمتهان التي يكابدها الفلسطينيون       
ي أحسن أحواله، يتوه في تفصيالت االحتالل وتجلياته؛ نقطـة          توجه الجهات السياسية كان وما يزال، وف      

وفي أسوأ األحوال، كان    . تفتيش هنا ترفع أو تفرض أو كيس من االسمنت هناك يمنع دخوله أو يسمح به              
التوجه يتمثل بعدم االلتفات لما يحصل من انتهاكات وأحيانا اخرى السكوت عن أو حتى مساندة ودعـم                 

  .التي تتسبب بمعاناة الفلسطينييناإلجراءات والسياسات 
ومن وجهة نظري كرئيسة للوكالة المفوضة بمساعدة وحماية الالجئين الفلسطينيين، فإنه لمـن المحيـر               
والمربك على وجه التحديد رؤية أن التوجه الدولي السائد يفشل، أو يرفض، منح قضية الالجئين االهتمام                

لة الطرد واالستالب لشعب بأكمله فشلت في أن تكون فـي           وعلى مدى ستين عاما، فان حا     . الذي تستحقه 
  . صلب وجوهر جهود السالم

إن نقطة االنطالق والتي ينبغي للسالم أن يبدأ منها غائبة عن جدول األعمال الدولي، ومركونـة جانبـا                  
ة من  ، أي أنه قد تم اقصاؤها كقضية تنتمي إلى مرحلة الحق          "الوضع النهائي "باعتبارها واحدة من قضايا     

وفيما تستمر حاالت التشريد القسري في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث يتم طرد             . عملية المفاوضات 
ألم يحـن الوقـت بعـد ألولئـك         : الفلسطينيين من بيوتهم في القدس الشرقية، فإنني أطرح سؤاال بسيطا         

  الفلسطينيين؟المنخرطين في عملية السالم لحشد اإلرادة والشجاعة لمعالجة قضية الالجئين 
وفي هذه الذكرى الستين، ولألسف، للوكالة والتي سأغادرها مع نهاية الشهر الحالي، فإنني أود أن أعيـد                 

. تركيز النقاش حول من تم تشريدهم وطردهم ، وأن أضع الالجئين أنفسهم في صلب جهود صنع السالم                
عصر الحديث قد تم حله، ولم يتم       ليس هناك أي نزاع واحد في ال      : وال يظن البعض أنني مخطئة في ذلك      

التوصل إلى سالم دائم في أي مكان على وجه الكرة األرضية ما لم يتم االستماع ألصوات ضحايا ذلـك                   
النزاع وما لم يتم االعتراف بالخسائر التي تكبدوها والثمن الغالي الذي دفعوه وما لم يتم مواجهة الظلـم                  

م األخيرة والمنهجية التي تم اتباعها في حـل النزاعـات           إن سوابق جهود صنع السال    . الذي تعرضوا له  
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المعاصرة تؤكد أن إعطاء األولوية القصوى لحل مشكلة الطرد والتشريد واستالب الحقـوق واسـتيعاب               
  .محنة الالجئين لهي ضرورة، والتزام دولي وواجب إنساني

ا التي ال تعد وال تحـصى، والتـي         ومن بين أبعاده  .  اإلسرائيلية معقدة وفريدة   -إن المواجهة الفلسطينية  
بمجملها تتطلب االهتمام، فإن قضية الالجئين والتي لم تجد طريقها للحل تعد واحدة من القضايا األكثـر                 

  .ارتباطا وتعبيرا عن حالة عدم اليقين في الحالة اإلقليمية والوضع السائد وبمسألة استمرار النزاع
وري وال غنى عنه في سبيل إحراز تقـدم نحـو أي حـل              وبالتالي، فإن معالجة تلك القضية شرط ضر      

إن الفشل في التعامل مع قضية الالجئين والقاءها جانبا لم يخدم سوى محاولة التنـصل مـن                  . تفاوضي
  . وتبديد محورية وأهمية الالجئين كمجموعة لها دور مفصلي في توفير السالم واستدامته

ثيرين حالة من الشك واالحباط حيال عملية السالم برمتها،         لقد خلق هذا االهمال لقضية الالجئين لدى الك       
وأيا كان، فإنني أرفض    . مما أدى بالتالي إلى تعزيز مواقف أولئك الذين يجادلون ضد مفهوم السالم ذاته            

وعوضا عن ذلك، فإنني ألح علـى       . أن انهي خدمتي في منصب المفوض العام لالونروا بنظرة متشائمة         
  .ات العملية المطلوبة من أجل إشراك الفئات المهمشةأن نقوم باتخاذ الخطو

دعونا ندحض دعاوى المتشائمين والمشككين؛ دعونا نخلق واقعا بديال لنزع أسلحة أولئك الذين يفضلون              
  . العنف

إنني أناشد صانعي السالم باالعتراف، في خطاباتهم وتصريحاتهم، واألهم في سياساتهم الفعلية بالحاجـة              
افسحوا المجال للمضمون الحقيقـي بـأن       . الطرد والتهجير واالستالب والتشريد الفلسطينية    لمعالجة حالة   

  . يحل محل الرمزية والبالغة الكتابية واللفظية
وفي الذكرى السنوية الستين لألونروا، فإنني أدعو المجتمع الدولي وأطراف النزاع لالعتـراف بـستين               

  . كخطوة أولى نحو معالجة عواقب ذلك الظلمعاما من الظلم الذي حل بالفلسطينيين وذلك 
  .دعونا نقوم ببناء الحقائق في أذهاننا من أجل خلق حقائق لسالم عادل ودائم على أرض الواقع
  8/12/2009الغد، األردن، 

  
  وقف المفاوضات بدون بديل أسوأ من استئنافها .69

  هاني المصري
 على ذلك رغم المطالبة الفلسطينية والعربية       إعالن الرئيس ابو مازن عن رغبته بعدم الترشح، وإصراره        

والدولية بالعدول عنها، واستمرار وقوف المفاوضات الى طريق مسدود بعـد اتـضاح أن أقـصى مـا                  
االستيطان لمدة عشرة أشهر فقط،     " كبح جماح "توصلت إليه إدارة اوباما مع حكومة نتنياهو هو مسرحية          

فوقف . ليه اآلن، وهو أسوأ من استئناف المفاوضات العبثية       يطرح إمكانية ألن يبقى الوضع على ما هو ع        
  .المفاوضات لوحده ال يوقف المفاوضات وال يقدم بديالً مقنعا ألحد

فمن جهة ال توجد اآلن عملية سياسية أو أفق سياسي أو مفاوضات، حتى ولو كانت عبثية، فـي الوقـت                    
دس والحـصار واالعتقـاالت وكافـة أشـكال         الذي يتواصل االستيطان وبناء الجدار وتهويد وأسرلة الق       

العدوان اإلسرائيلي، واإلدارة األميركية ومعها دول أخرى تعتبر أن خطـوة إسـرائيل ايجابيـة وغيـر              
  .مسبوقة

ومن جهة أخرى، تقف القيادة الفلسطينية في موقف حرج وغريب، وتتصرف وكأنها فعلت كل ما يلزم،                
 االحتجاج على تعنت حكومة نتنياهو ومحاباة إدارة اوباما لها،          إن إعالن الرئيس ليس حال ألن األهم ليس       

وعلى التقصير العربي واستمرار االنقسام الفلسطيني، وإنما المبادرة لشق طريق آخر قادر على تحقيـق               
فانتظار تقديم اإلدارة األميركية وإسرائيل ما يساعد على استئناف المفاوضات سيطول،           . األهداف الوطنية 

وإذا أردنا تغييره يجب أن نسير في طريـق قـادر   . جعبة األميركية اإلسرائيلية قد ظهر للجميعفما في ال 
  .على تغييره أو قبول ما يقدموه لنا
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والرئيس يرفض التوقيع على تسوية دائمة تصفي القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها، فالمطروح عليه              
وال بوارد قبول حل انتقالي جديد خشية       .  متوازنا حتى زمن حكومة اولمرت، تصفية وليس حال عادال أو        

أن يتحول الى حل دائم، مثل الحل الذي يقدم له حاليا، وهو دولة ذات حدود مؤقتة تتفاوض مـع دولـة                     
  .إسرائيل على القضايا المتبقية الى اشعار آخر

يد مرجعية عمليـة    وهو ليس بوارد القبول باستئناف المفاوضات قبل تجميد االستيطان تجميدا تاما وتحد           
  .السالم بصورة واضحة

في نفس الوقت ال يريد الرئيس شق طريق جديد قادر على تحقيق ما عجز عن تحقيقه طريق المفاوضات                  
الثنائية، مثل طريق المقاومة المثمرة أو طريق المقاومة المفتوحة أي فتح الخيارات والبـدائل األخـرى،                

 أنه ضد شن انتفاضة شعبية جديدة، وأنه ال يزال يمد يده للسالم،             فهو صرح أثناء جولته بأميركا الالتينية     
أما التصريحات التي يطلقها بعض العناصر القيادية حول المقاومة أو عن حل السلطة أو الدولة الواحدة،                
فهي مجرد تهديدات جوفاء ال يأخذها أحد على محمل الجد إذا لم تترافق مع سياسة وأشكال نضال جديدة                  

  . معروفة، واستعدادات جدية، وتحويل األقوال الى أفعالوتحضيرات
وإذا أضفنا الى ما سبق، ان االنقسام الفلسطيني مرشح لالستمرار لفترة غير محددة، سـواء إذا وقعـت                  

على الورقة المصرية أو لم توقعها، مع أن توقيعها هو أهون الشرور، ألنه يبقي بـاب الحـوار            " حماس"
بدون توفر اإلرادة لدى الطرفين بإنهاء االنقسام، سندخل في حوار ماراثوني           " سحما"فإذا وقعت   . مفتوحا

خصوصا األجهـزة   (كيف سيتم االتفاق على إعادة صياغة وتشكيل المنظمة والسلطة          . آخر حول التطبيق  
  .في ظل استمرار االنقسام ووجود حكومة في الضفة الغربية، وحكومة في غزة) األمنية

لوب إرادة إلنهاء االنقسام واالستعداد لالنخراط في شراكة ال يهيمن فيهـا طـرف        حتى ينجح الحوار مط   
  .لوحده على النظام الفلسطيني وتقوم على إعادة االعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني

كما سيكون مناسبا في ظل هذا الواقع تأجيل االنتخابات تحت حجة الحفاظ على الوحدة الوطنيـة وعـدم                  
  . وشرعنتهتكريس االنقسام

الرئيس ال يريد استئناف المفاوضات العبثية، وال يريد أن يخون وهذا أمر جيد يستحق الدعم، وال يريـد                  
أمـا اسـتمرار    . أن يقود خيارا جديدا وهذا من حقه ولكنه عليه أن يدعو الى فتح خيارات وبدائل أخرى               

فالرئيس يستعد للرحيل اآلن    . ال قيادة الوضع الحالي فسيئ جدا ألنه يترك الساحة الفلسطينية بال سياسة و          
  .فهي تأجلت مرة ويمكن أن تتأجل مرة أخرى. أو عند إجراء االنتخابات، واالنتخابات يمكن أن تؤجل

وحتى إذا قرر الرئيس االستقالة وعدم االستمرار باالنتظار لحين إجراء االنتخابـات يمكـن أن يعتمـد                 
ة االنتظار القاتلة، السياسة التي تعني عمليا عدم وجود سياسـة           الرئيس القادم نفس السياسة الحالية، سياس     

  .في أي مجال من المجاالت، وهذا يعني غياب القيادة
  خطة فك ارتباط بالضفة

وإذا نظرنا الى المستقبل، وما يمكن ان يحمله للفلسطينيين إذا اسـتمرت األوضـاع الحاليـة والـسياسة      
  : سنجد ما يلي،)سياسة الالسياسة(الفلسطينية الراهنة 

 -إن اإلدارة األميركية ستتراجع الى الوراء أكثر، وستتبخر مفاعيل ما تبقى من خالف أميركـي                : أوال
إسرائيلي، وستحمل هي والمجتمع الدولي جزءاً من المسؤولية للقيادة الفلسطينية ألنهـا مكنـت حكومـة            

ق بين إدارة اوباما وما تتيحه مـن        نتنياهو من التهرب من االصطفاف الدولي ضدها، ولم تستطع ان تفر          
فرص لحل القضية، وبين إدارة بوش السابقة التي ذهبت القيادة الفلسطينية معها بعيدا، رغم أنه مواقفهـا                 

  .كانت أسوأ من مواقف الحكومة اإلسرائيلية نفسها
ة لفرض الحقائق   إن الحكومة اإلسرائيلية ستتصرف بحرية أكبر لتنفيذ السياسة اإلسرائيلية المستمر         : ثانيا

  .االحتاللية على األرض التي تجعل الحل اإلسرائيلي أكثر وأكثر هو الحل الوحيد الممكن عمليا
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إن غياب سياسة مبادرة تعطي للوحدة على أساس البرنامج الوطني األولوية المطلقة سيؤدي الـى               : ثالثا
وفي ظل هذا الواقع سـتنتعش      استمرار االنقسام وتعمق ظاهرة وجود سلطتين متنازعتين على األرض،          

مرة أخرى سياسة الخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب، بحيث يمكن ان تقوم الحكومة اإلسـرائيلية بعـد                
التي قام حزب كاديمـا  " االنطواء"بفرض خطة " كبح جماح االستيطان"انتهاء المدة التي حددتها لمسرحية  

ولة ذات الحدود المؤقتة على الفلسطينيين من جانـب  على أساسها أو خطة شبيهة فيها، لكي يتم فرض الد 
  .واحد، بدون مفاوضات

طبعا لن تكون الخطوة األحادية اإلسرائيلية الجديدة المحتملة شبيهة بما حدث في قطاع غـزة، فالـضفة                 
منها " ستنسحب"الغربية محل أطماع توسعية وعنصرية إسرائيلية، وما سيجري فيها، وفي المناطق التي             

فمثال لن تنسحب القوات المحتلة من القدس       . ل سيبقى في صلب االهتمامات واألولويات اإلسرائيلية      إسرائي
  .وال من الحدود خاصة مع األردن وال من األغوار، وستحتفظ إسرائيل بحقها بالتدخل متى شاءت

عودة لالحتالل  إن إقدام إسرائيل على مثل هذه الخطوة قد تفرضها الخشية من خيار الدولة الواحدة ومن ال               
المباشر، وهي يمكن أن تقدم عليها ردا على خطوات فلسطينية تعتبرها أحادية الجانب مثل إعالن الدولة                
أو السعي لالعتراف الدولي بها، او ردا على تقدم خطة سالم فياض لبناء مؤسسات الدولة، ألن استنكاف                 

ين أمام أمر واقع يظهر فيه على المـأل،         الفلسطينيين عن دورهم يعطيها حرية كاملة، وسيضع الفلسطيني       
وأكثر من أي وقت مضى، أن القدس ضاعت، وأن قضية الالجئين تم تجاوزها، وتبقى قـضايا ترسـيم                  
الحدود الدائمة واالستيطان والمياه واألمن والعالقات المستقبلية، كقضايا للتفاوض ما بين دولة فلـسطين              

  .ئيلذات الحدود المؤقتة المفروضة ودولة إسرا
  ماذا سيفعل الفلسطينيون إذا تحقق مثل هذا السيناريو؟

إما أن يرفض الفلسطينيون هذه الخطوة جملة وتفصيال، وهذا يتطلب لجوءهم الى المقاومة ولكـن بعـد                 
  خسارة وقت إضافي، وبعد أن تصبح ظروفهم أسوأ من تلك القائمة اآلن،

ويمكن أن يهلل بعض الفلسطينيين     . ت أمرا واقعا  أو يرفضوها ويسارعوا للتعامل معها، باعتبارها أصبح      
وتمت بدون توقيع وال تنازالت وال مفاوضات في حين انهـا           " انجازا"لهذه الخطوة على اعتبار أنها تمثل       

  .أخطر ما يمكن ان تتعرض له القضية الفلسطينية
رح خيار جديد في ظل     إن الخشية هي أن استمرار واقع االنقسام وحالة غياب القيادة والالسياسة وعدم ط            

أن الرئيس مرشح لالستقالة أو عدم الترشح، وقيام الحكومة باقرار وتنفيذ خطة بناء مؤسـسات الدولـة                 
بدون أفق وال تدخل سياسي وبمدخل خاطئ هو بناء المؤسسات، وبمفردها بمعزل عن الشعب والمنظمة               

عل سيناريو الخطة اإلسرائيلية أحاديـة      والقوى واألحزاب المختلفة، وبعيدا عن استراتيجية بديلة ما سيج        
الجانب، المنسقة بشكل غير مباشر في المرحلة األولى ومباشر في المرحلة الثانية، مع الفلسطينيين هـي                
اللعبة الوحيدة في المدينة، وهي خطة قد تريح القيادة، ألنها لم تتنازل ولم توقع، ولكنها خطـة ال تحـل                    

  .نها تفرض الحل اإلسرائيليالصراع بل تدفعه للتأزم أكثر أل
إن األمر الحاسم ليس أن توقع او ال توقع القيادة الفلسطينية، على أهمية ذلك بل ضرورة أن تبذل أقصى                   

  .ما يمكن للقيام بواجبها لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بأسرع وقت وأقل التضحيات
درء المفاسـد   "ن الشرين، على أساس أن      وقد يكون التوقيع أحيانا، رغم التنازالت أفضل ما يمكن أو أهو          

، فالحل المتفاوض عليه المدعوم بوحدة الـشعب     "ما ال يدرك كله ال يترك جله      "أو  " أولى من جلب المنافع   
والمقاومة وبالعرب واصدقاء القضية الفلسطينية في العالم كله أفضل بما ال يقاس، مـن حـل تفرضـه                  

  .لبداية أو النهاية من التعامل معهإسرائيل من جانب واحد وال نجد مفراً في ا
إن االستمرار بسياسة االنتظار بدون الحسم بأي اتجاه، تجعل القيادة الفلسطينية مضطرة لمواجهـة مثـل        
هذا السيناريو، ويمكن ان ترحب به أو تضطر للتعامل معه، وعندها ستأخذ عمليا بوجهة نظر منافـستها                 

اسية والحل المتفاوض عليه، ألنها ال تريد ان تدفع الـثمن           حركة حماس، التي رفضت مبدأ التسوية السي      
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المترتب عليه، ووجدت نفسها تعلق المقاومة وتقاتل على سلطة تحت االحتالل وتسعى العتراف العـدو               
  .بها، وأصبحت تبدي مرونة لقبول حلول مؤقتة انتقالية طويلة بحجة أنها ال تتضمن االعتراف باسرائيل

فمن يقود يجـب    . ل الممكنات ومجرم كل من ال يقوم بواجبه حتى ال تتلوث يداه           إن السياسة هي فن أفض    
  .أن يستعد ألي شيء إذا تطلب األمر ذلك

ان الثمن المدفوع فلسطينياً في ظل عدم التوقيع، قد يكون أكبر من ثمـن التوقيـع ولكـن بعـد األخـذ                      
ومن ال يريد المجابهة    !! هدافهم الوطنية باستراتيجية مجابهة تستطيع أن توحد الفلسطينيين باتجاه تحقيق أ        

  !!.عليه أن يقبل بما يعرض عليه أو يرحل
  8/12/2009األيام، فلسطين، 
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  رونين بيرغمان
رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش، قبلت األسبوع الماضي حجج الرقابة العسكرية وأبقت على حالهـا               

في كل ما يتعلق باالتصاالت لتحريـر       ) إسرائيل(رضت على الصحافة في     سياسة التعميم المتشددة التي ف    
ومعظم وزراء حكومتها ان يستمدوا     ) إسرائيل(في الوضع الناشىء سيواصل مواطنو دولة       . جلعاد شليت 

. معظم معلوماتهم من وسائل اإلعالم العربية، ليقفوا أمام حقيقة ناجزة حين تأتي صفقة مغلقـة لإلقـرار                
 سيدعون، وعن حق، بأنه لم تكن هناك عملية مرتبة التخاذ القرارات، دراسـة، توصـيات                الكثير منهم 
وسيكونون محقين أيضا أولئك الذين بعد ان يتبين الثمن األليم سيدعون إلى فحـص متجـدد                . ومداوالت

محظور علينا ان ننزل مـرة أخـرى علـى          . من مواضيع األسرى والمفقودين   ) إسرائيل(لموقف دولة   
  .ن، كما سيقولونالركبتي

. لجنة فحص برئاسة رئيس المحكمة العليا األسبق مئير شمغار أنهت مداوالتها منذ زمـن غيـر بعيـد                 
الجثث مقابل الجثث، وأعداد محـدودة مـن        : وأوصت اللجنة بإقرار معايير متصلبة للصفقات المستقبلية      

دئة ضمائرهم، سيـصوت وزراء     وبعد عقد الصفقة، غير قليل ألجل ته      . السجناء مقابل األسرى األحياء   
  .الحكومة إلى جانب تبني توصياتها

المنسق السابق، عوفر ديكـل، لـم يتعـاون مـع محافـل             . حكومة نتنياهو تلقت إرثا قاسيا من سابقتها      
كل ما فعلته حكومـة     . االستخبارات أو استخدام روافع ضغط على حماس أو منع الزيارات لدى سجنائها           

ريغف (وسبقت الموتى   . ت على األعداد، ووافقت في ختام واليتها على الدفع        أولمرت كان إدارة مفاوضا   
في الوضع  . ، ودفعت لقاءهما ثمنا حدد سقف الحد األدنى بالنسبة لحماس         )شليت(على الحي   ) وغولدفاسر

  .الناشىء اآلن ال مفر غير التوقيع والشد على األسنان
تحديد معايير متـصلبة، مثلمـا      . نا إلى هذا الوضع   في اليوم التالي سيكون من المهم ان نفهم كيف وصل         

ولكن ال تخافوا،   . هناك غير قليل من اإلمكانيات األخرى     : تقترح لجنة شمغار، ليس بالضرورة هو الحل      
أمام حدث من اختطاف جندي، ستتصرف السلطة       ) إسرائيل(في المرة القادمة، ال سمح اهللا، حين ستقف         

 ال  – شيء من السياقات التي يتوجب ان تحصل بعد الصفقة لن يحصل             ال. التنفيذية بالضبط بذات الشكل   
  .استخالص الدروس، ال التعلم من األخطاء وال تطبيق التوصيات

المهم وال فرق ما ستكون عليـه النتـائج         . ثقافة عملية اتخاذ قرارات   ) إسرائيل(لماذا؟ ألنه ال يوجد في      
 ال احد يستخلص الدروس وينقل المسؤولية فقط إلى         –إذا فشلت   .  عظيم –إذا نجحت   . وكيف نصل إليها  

الضغط الجماهيري، انعدام الدراسة، الحساسية االنتخابية لموضوع األسرى والمفقودين وتخـوف           . غيره
  .السياسيين من اخذ مخاطرات تملي في المرة القادمة ذات الوضعية

اية واليته كرئيس لمجلـس األمـن   مشوقة في هذا الشأن قصة اللواء غيورا ايلنت في حديث مغلق مع نه      
الغاية الحقيقية  : "بعد وقت قصير من تسلمه مهام منصبه، روى، فهم لماذا تعقد جلسات الحكومة            . القومي
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المواطن يحصل  . لها واحدة، ان يرى المواطن البريء في التلفزيون وزراء بوجوه جدية يدخلون الجلسة            
  ...".يدير الدولة، وهذا ألسفي، ليس هكذا حقاعلى اإلحساس بأنه يوجد هناك جهاز سلطوي جدي 

) واألكثر أضحاكا أيضا  (المثير للصدمة   . في محضر ذاك الحديث قصص وحكايات عديدة إلثبات االدعاء        
لجمعية تخليد ثقافـة    "هو وصف جلسة حكومة ضيعت بأسرها على جدال بين الوزراء حول من سيعين              

 مشروع هائل لجهاز األمن بكلفة مليار       –ق لموضوع هامشي    في نهاية الجلسة تبقت عشرة دقائ     ". األيديش
لجلسة المجلس الوزاري دخل خبيران كـي يريـا الـوزراء           ). "جيش بري رقمي  (ونصف شيقل يسمى    

ال أمل في ان يكون احد ما فهم عمـا يـدور            . بعد عشرة دقائق أوقفا   . عرضا مع سبعين مشهد محوسب    
. من مع؟ الجميع  . حسنا، تصويت . لم يكن ألحد شيء   . أسئلةرئيس الوزراء سأل إذا كان هناك       . الحديث

  ". بالد رائعة"هذه األمور بدت من الداخل مثل برنامج . الحكومة قررت باإلجماع
  .  خسارة ان الجمهور ال يمكنه ان يشترط التوقيع باستخالص الدروس. يجب التوقيع على صفقة شليت

  "يديعوت"
  7/12/2009وكالة سما، 
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  7/12/2009القدس العربي،   


