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 على اقتسام القدس مع الفلسطينيين" إسرائيل"االتحاد األوروبي يحث  .2

اتفق وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد : ميشال أبو نجم: عبد اهللا مصطفى باريس: بروكسل
األوروبي في ختام اجتماعاتهم في بروكسل خالل اليومين الماضيين على بيان ختامي توافقي بشأن 

واعتبر االتفاق على  .دس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينيةالمقترح السويدي الذي يدعو لالعتراف بالق
البيان الختامي اتفاقا توازنيا بعد االنقسامات الحادة التي شهدتها األيام األخيرة حول مقترح الرئاسة 

 .وحسب مصادر فرنسية، فإن البيان التوافقي جاء نتيجة جهود للدبلوماسية الفرنسية. السويدية
 الفوري في مفاوضات وفق قرارات األمم المتحدة ومقررات مؤتمر مدريد للسالم، ودعا الوزراء للبدء

وخارطة الطريق ومبادرة السالم العربية، تؤدي إلى قيام دولتين قادرتين على العيش ضمن حدود 
على نسخة » الشرق األوسط«وأشار الوزراء في مسودة البيان الختامي التي حصلت . معترف بها دوليا

 ضرورة أن تقوم دولة فلسطين القادمة على بقعة جغرافية موحدة تضم الضفة الغربية وقطاع منها، إلى
 .غزة وأن تتوفر لها شروط البقاء واالستقاللية

إال إذا تم التوافق بين «، بما في ذلك القدس، 1967وأشار البيان إلى ثبات موقف أوروبا تجاه حدود 
، مؤكدا دعم االتحاد لجهود الواليات المتحدة لدفع »ذلكالطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني على غير 

وأكد الوزراء استعداد أوروبا لإلسهام في بناء الدولة الفلسطينية، معيدين إلى األذهان . المفاوضات
موقفهم السابق الذي يدعو الطرف اإلسرائيلي إلى التوقف عن بناء المستوطنات وتهديم المنازل العربية، 

من «إقامة الحواجز وبناء المستوطنات وهدم المنازل في القدس الشرقية، فـ» شرعيغير ال«واصفين بـ
 .»غير الممكن إقامة سالم في المنطقة في ظل مثل هذه الممارسات

التي تخفف القيود عن »» اإليجابية«ودعا الوزراء الطرف اإلسرائيلي إلى اتخاذ مزيد من اإلجراءات 
، »قلقهم تجاه الوضع في القدس الشرقية«ادهم المستقل، وعبروا عن الفلسطينيين وتساعد على بناء اقتص

كل األطراف إلى التوقف عن أي ممارسات استفزازية، فيجب أن تؤدي المفاوضات إلى حل «داعين 
وأعربوا عن تفهمهم الكامل الحتياجات إسرائيل . »وضع القدس على أساس أنها عاصمة للدولتين

وإلى اإلفراج الفوري عن الجندي » القادم من قطاع غزة« وقف العنف ومخاوفها األمنية، داعين إلى
 .اإلسرائيلي المحتجز جلعاد شاليط

ودعا الوزراء في بيانهم إلى االلتفات إلى الوضع اإلنساني في قطاع غزة، ودعم الجهود المصرية في 
ينية يتفق على موعدها تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين، كما شددوا على ضرورة تنظيم انتخابات فلسط

  . وشروطها بين األطراف المعنية
حق «قال جام اسيلبورن وزير الخارجية في لوكسمبورغ إن » الشرق األوسط«وفي تصريحات لـ

إسرائيل والفلسطينيين بالعيش في أمن وسالم، يتحقق بحل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب، ونحن 
أيضا حدود األراضي الفلسطينية التي تضم الضفة الغربية وغزة والقدس جميعا نعلم الحدود اإلسرائيلية و

الشرقية، واألخيرة ال تزال تحت االحتالل، أما كونها ستكون عاصمة لدولة فلسطينية فهذا أمر يجب حله 
نقر جميعا بأن القدس الشرقية محتلة وإذا كانت «: وقال اسيلبورن. »من خالل المفاوضات بين الجانبين

 فهي غير تابعة إلسرائيل وال أفهم عدم اعتراف إسرائيل بأن فلسطين تتكون من الضفة الغربية محتلة
 .، داعيا األوروبيين والواليات المتحدة إلى التحدث بلهجة واضحة»وقطاع غزة والقدس الشرقية
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اعات سأسافر خالل س«: »الشرق األوسط«من جانبه، قال وزير الخارجية اإليطالي فرانكو فراتيني لـ
للمنطقة حامال رسالة بروكسل لكل من ألتقي بهم هناك، وتقول إن الوقت قد حان من أجل العودة إلى 

قضية القدس «وقال فراتيني إن . »التفاوض، واالتحاد األوروبي يطالب إسرائيل بوقف كامل لالستيطان
ع الطرفين على ينبغي أال تحسم من جانب واحد، ويجب أن تكون موضع تفاوض، وسندعم كل ما يشج

 .»الجلوس من جديد حول طاولة المفاوضات
 9/12/2009الشرق األوسط، 

  
  انتصاراً للحق الفلسطيني بقرار اإلتحاد األوروبي وتراه السلطة ترحب .3

، أن ).ب.ف.أ(، وعن وكالة  محمد يونس،رام اهللانقالً عن مراسلها في  9/12/2009الحياة، نشرت 
 1967ر االتحاد األوروبي الذي دعا إلى إقامة الدولة على حدود عام السلطة الفلسطينية اعتبرت قرا

  ."انتصاراً للحق الفلسطيني" "إسرائيل"واعتبر القدس عاصمة مشتركة لها مع 
نرى في هذا القرار انتصاراً للحق ":  في رام اهللا أمس"الحياة" سالم فياض لـ.دوقال رئيس الوزراء 

واعتبر . "هذا انتصار للشرعية الدولية، والقانون الدولي. لحريةوالعدل، حق الشعب الفلسطيني في ا
محطة مهمة على طريق تمتع الشعب الفلسطيني بما تتمتع به شعوب األرض من حرية وكرامة "القرار 

  ".، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة1967على أرضنا التي احتلت عام 
، وعدم 1967ي تأكيد أن القدس الشرقية أرض محتلة منذ العام أهمية القرار تكمن ف"ولفت إلى أن 

ورأى أن . "شرعية االستيطان فيها، ورفض اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم المدينة
. "توقيت القرار يشكل رداً على إجراءات التهويد التي تمارسها إسرائيل في الجزء الشرقي من المدينة"

ستبني على القرار األوروبي لجهة العمل على صون وحدة األرض المحتلة "الفلسطينية وأكد أن السلطة 
وطالب األوروبيين بمواصلة لعب دور سياسي يتناسب وحجم . "، ورفض االستيطان ونتائجه1967العام 

ضرورة لتوفير عناصر "واعتبر القرار . االتحاد األوروبي وفاعليته كقوة سياسية على الساحة الدولية
النجاح لعملية سلمية تؤدي إلى إنهاء االحتالل، وإقامة دولة مستقلة، كما يشكل مؤشراً مهماً للقادة 

  ."أن إسرائيل ليست الالعب الوحيد على الساحة الدولية) مفاده(اإلسرائيليين 
ونعتبره نرحب بالقرار ":  بالقرار قائالً احمد قريع التحريرعضو اللجنة التنفيذية لمنظمةرحب من جانبه، 

سرائيل من ذلك وغيره طريقاً حقيقياً إتتخذ " أنوأعرب عن أمله في . "مامألى إخطوة على الطريق 
 يونيو عام /راضي الفلسطينية التي احتلتها في الرابع من حزيرانسرائيلي عن كل األنهاء االحتالل اإلإل

ن تكون القدس أي حل من دون أي فلسطيني لن يقبل أ"ن أوشدد على . "، بما فيها القدس الشرقية1967
 1967وروبي في شأن حدود عام ألبقرار االتحاد ا"يضاً أورحب . "الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

يكون هذا القرار محفزاً للجنة الرباعية الدولية التخاذ خطوات "ن أ، وأمل في "ي تغيير فيهاأورفض 
  ."لسرائيإساسها مع أجدية لتحديد مرجعية واضحة نتفاوض على 

 أن وكاالت، والنادية سعد الدين ويوسف الشايبنقالً عن مراسليها،  9/12/2009الغد، األردن، وأضافت 
" عاصمة مستقبلية لدولتين"الرئاسة الفلسطينية اعتبرت موقف االتحاد األوروبي من اعتبار القدس المحتلة 

لعب دور سياسي مهم في عملية بأنه تطور مهم ينقل االتحاد من حيز الدعم االقتصادي التنموي إلى 
ووفق مسؤول ملف القدس في رئاسة السلطة أحمد الرويضي، فإنه على الرغم من أن الصياغة  .السالم

النهائية التي تبناها اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي أمس في بروكسل عاكست المسعى 
دس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية بتحديد الق"الفلسطيني الذي تطلع إلى تبني المشروع السويدي 

  .، إال أن الجانب الفلسطيني يعتبر البيان مكسباً سياسياً إيجابياً"المستقبلية
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  عدم ترشحي للرئاسة ليس مناورة وإذا رفضت حماس االنتخابات لن نجريها في الضفة: عباس .4
أكد مجدداً أنه إذا أصرت  الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، أنبيروتمن  9/12/2009الحياة، نشرت 

 يونيو المقبل، / حزيران28حركة حماس على عدم إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في غزة في 
نريد االنتخابات في كل األراضي الفلسطينية بما ": فإنه ال يقبل بإجرائها في الضفة الغربية فقط وأوضح

   ."فيها القدس حيث تمنع إسرائيل وتمنح
 قبل مغادرته بيروت منهياً "حبتور"س في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر إقامته في فندق وقال عبا

زيارة دامت يومين إن المجلس المركزي الفلسطيني سيجتمع منتصف الشهر الجاري ليقرر ما يفعل في 
 عليها توقع حماس على وثيقة المصالحة التي وضعتها القاهرة بعدما وقعت"شأن االنتخابات، متمنياً أن 

/ لى حزيرانإ يناير /حركة فتح وتنص على موعد إجراء االنتخابات بعد أن قبلنا تأجيلها من كانون الثاني
  ."يونيو

وكرر عباس القول إن امتناعه عن الترشح للرئاسة في هذه االنتخابات ليس مناورة أو تكتيكاً أو مزايدة 
 ورداً على أنباء في شأن تراجعه عن قرار ."وأنا قلت إن لدي خطوات أخرى سأتخذها لن أفصح عنها"

  ."أنا لم أتراجع عن قرار عدم الترشح": عدم الترشح
 مائدة الغداء مع رئيس إلىوشرح عباس الذي أجرى جولة جديدة من المحادثات قبل مغادرته بيروت 

نظام ال" إجراء االنتخابات مؤكداً أن إلىالحكومة سعد الحريري في منزل األخير، ظروف الدعوة 
، ويلزمنا بإصدار مرسوم يناير/  كانون الثاني24األساسي الفلسطيني ينص على إجراء االنتخابات قبل 

 االنتخابات ولدينا لجنة مركزية لالنتخابات منوط بها إجراؤها، مستقلة عن الحكومة والسلطة، إلىالدعوة 
  . "وحين بدأت تبحث في إجرائها، كان جواب حماس الرفض

ود المصالحة مع حماس التي قام بها الجانب المصري ووضعه وثيقة المصالحة بداية  جهإلىوأشار 
وهي .  منه15 القاهرة موقعة منا في إلىعرضت علينا وأرسلناها مجدداً "كتوبر التي أ /تشرين األول

نريد المصالحة ": وتابع ."عرضت على األخ خالد مشعل ومحمود الزهار، لكن فوجئنا أن حماس لم توقع
 الشعب لتكوين السلطة وسبق أن أجرينا إلىويجب أن نعود . ال يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني ممزقاًو

 الجامعة إلى ليقول الشعب كلمته، ونحن نعيش أزمة وطنية حقيقية، فال نلجأ 1996االنتخابات منذ عام 
ف ألن المصالحة وأس. فالشعب هو الذي يعطي ثقته للسلطة. العربية أو منظمة المؤتمر اإلسالمي

  ."متوقفة
وعن رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حق العودة للفلسطينيين وبالتالي صعوبة عودة 

الالجئون ضيوف في لبنان وهم إحدى القضايا الست الخاصة ":  فلسطين قال عباسإلىالجئي لبنان 
وأن يقول . نت القضية على الطاولةبالمفاوضات وعندما ناقشنا األمور مع حكومة إيهود أولمرت كا

، وفي المبادرة 194فقضية الالجئين وحق العودة منصوص عنهما في القرار . نتنياهو ذلك فهذا شأنه
العربية للسالم التي باتت جزءاً من خطة خريطة الطريق للسالم وهي أصبحت قراراً دولياً في القرار 

  ."ه المبادرة وال أحد يستطيع أن ينكر هذ1515الدولي الرقم 
وأوضح أنه في ما يخص معالجة األوضاع الحياتية للفلسطينيين المقيمين في لبنان، فإن البيان الوزاري 

لى هذا األمر وباألمس قرأ لنا رئيس المجلس النيابي نبيه بري البنود التي تتعلق إللحكومة الجديدة يشير 
موقفنا من "وأكد أن . هنا فهذا مفيد للبنان ولهمبذلك ونحن نعتقد أن الفلسطينيين الموجودين إذا عملوا 

الوضع اللبناني هو أننا ضيوف تحت القانون وأي مكان يعيش فيه فلسطينيون في المخيمات وغيرها هم 
  ."خاضعون للسيادة اللبنانية وهذا موقف ال عالقة له بأوضاعهم المعيشية

سؤوليتها تجاه غزة منذ االنقالب األسود فيها تتحمل م"ورداً على سؤال قال عباس إن السلطة الفلسطينية 
  ." ألف موظف وتكاليف المياه والكهرباء وغيرها وسنستمر في ذلك77فندفع رواتب 
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القوات "وأجرى عباس اتصاالً هاتفياً برئيس حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية لـ
 المنطقة وال سيما الملف الفلسطيني وأوضاع  سمير جعجع، وعرض معهما األوضاع العامة في"اللبنانية

وكان عباس استقبل ليل أول من . الفلسطينيين المقيمين في لبنان خصوصاً، واتفق على التواصل الدائم
  . آذار فارس سعيد14أمس منسق األمانة العامة لقوى 

م يتفقد الالجئين  عباس لالرئيس ، إلى أن خليل فليحاننقالً عن مراسلها 9/12/2009النهار، وأشارت 
  . مخيم رغم دعوة كثر من السكان الطالعه على ظروف معيشتهمأيفي 
في " لبننة األمن" يكون المسؤولون اللبنانيون الذين التقاهم قد ابلغوه مطالبتهم بـأن  عباسنفىو

ارة  عن عدم اعتراف الجانب اللبناني بوجود سفارة لدولة فلسطين، فيما وزاإلجابةوتالفى . المخيمات
  . هناك بعثة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وليس سفارةأنالخارجية والمغتربين تعتبر 

  
  ترسيم حدود الدولة الفلسطينية المقبلة بعرقلة" إسرائيل"عريقات يتهم حماس و .5

 بعد المؤتمر ،"األخبار"لـ) الفلسطينيين"(كبير المفاوضين"صائب عريقات تحدث : قاسم. قاسم س
 بالتفصيل عن األزمات التي تعيشها عملية ده الرئيس محمود عباس في بيروت، الذي عقالصحافي

المفاوضات مع اإلسرائيليين والعراقيل التي يواجهونها لترسيم حدود الدولة الفلسطينية المقبلة بحدود عام 
هو أما سبب ذلك ف. "إسرائيل وحماس"وبطبيعة الحال حمل عريقات مسؤولية العرقلة لطرفين، هما . 67

لكن ": يضيف. "كالم أسامة حمدان الذي رأى أن ترسيم الحدود مع إسرائيل دليل على الفشل السياسي"
العبقرية السياسية عند حماس ترفض عقلية ترسيم الحدود، بينما ال يمانعون الجلوس مع بيكر بجنيف 

لبيان الصادر عن ا"فطالب عريقات حماس بقراءة . ")على ترسيم حدود الدولة المؤقتة(للتفاوض معه 
السويد، الذي إذا ُأقر فستصبح اإلجراءات التي تتخذها إسرائيل باطلة من جهة، وسيدفع باالعتراف 

  ."بالدولة الفلسطينية من جهة أخرى
أرادت تغيير العالم بعد نجاحها في "ويكمل كبير المفاوضين هجومه على حماس التي رأى أنها 

بإلغاء االتفاقيات مع إسرائيل والقيام بتغييرات في منظمة "لبت فالحركة اإلسالمية طا. "االنتخابات
التحرير الفلسطينية وإلغاء ميثاق األمم المتحدة، بينما تناست أن االنتخابات التي جرت إنما كانت من 

نحن في السلطة لدينا التزامات تجاه الدول، وال يمكننا ": يضيف. "إفرازات اتفاقية أوسلو مع إسرائيل
عندما نجحت ثورة اإلمام الخميني أصدر بياناً أعلن فيه ": ، غامزاً من القناة اإليرانية بقوله"إلغاؤها

  ."!التزامه االتفاقات المالية الموجبة على إيران، فما بالك بنا نحن؟
حماس اتهمت الرئيس عباس بأن عليه فيتو من جانب أميركا "وعن المصالحة الداخلية، يقول عريقات إن 

من وضع الفيتو عليهم ": وسأل. " توقيع الورقة المصرية، وعندما وقّعها رفضت حماس التوقيعلمنعه من
  . "لمنعهم من التوقيع؟

، إيرانال يمكننا أن نتهم سوريا أو ":  عمن يضع الفيتو على حماس يجيب عريقات"األخبار"وعند سؤال 
لسؤال إلى حماس نفسها لمعرفة ربما حركة اإلخوان المسلمين هي التي وضعته، وعليك التوجه با

إلى صناديق االقتراع، "ورأى عريقات أن حل الخالف القائم بين السلطة وحماس هو باللجوء . "الجواب
ليذكر بحديثه مع رئيس وزراء الحكومة . "ال صناديق الرصاص، فحماس ال تريد مصالحة وال انتخابات

أنت مش رئيس وزراء حماس، أنت رئيس وزراء ) هنية(يا أبو عبد ": المقالة إسماعيل هنية عندما قال له
  . ")زوجته(وأم علي ) ابنه(يعني رئيسي ورئيس علي . فلسطين

ال يملكون استراتيجية موحدة، "ينهي عريقات هجومه على حماس ليتحدث عن وضع المنطقة، فالعرب 
اجهة المخاطر، ونحن نقول وهناك مخاطر حقيقية مقبلة علينا، فدعونا مراراً للعمل على استراتيجية لمو

عندما جلست مع وزير خارجية إيران، ": يضيف. "إن إيران ليست الخطر على المنطقة، بل إسرائيل
منوشهر متكي، قلت له إن إيران قوة إقليمية، وال يجب أن تصغّر دورها لتدعم فصيالً معيناً، ويجب 
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:  عن عالقة السلطة الفلسطينية بإيران فيقولأما. "عليها أن تبقى كبيرة، أي مع القضية الفلسطينية كلها
وبالنسبة إلى عدم زيارة عباس . "ما بقدر قول عادية، لدينا سفير هناك، لكن عالقتنا ليست عادية"

أبو مازن لم يزر ": للمخيمات والحديث عن نية رئيس المكتب السياسي لحماس زيارتها، يقول عريقات
 ساعة، وخالد مشعل قائد فلسطيني يحق له أن يزور أينما 24دة المخيمات نتيجةً للبرنامج الموضوع لم

  ."يشاء، إن شاء اهللا بالزيارة الثانية سيزور الرئيس المخيمات
  9/12/2009األخبار، 

  
 بالشرعية الدولية" إسرائيل"الزعنون يحذر من استمرار استهتار  .6

لزعنون من أن استمرار استهتار  حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم ا: وكاالت، العرب–حيفا 
وأضاف في بيان صحافي صدر عن  . بالشرعية الدولية سوف يقود المنطقة إلى انفجار شامل"إسرائيل"

 "إسرائيل"المجلس الوطني لمناسبة الذكرى السنوية لالنتفاضة الفلسطينية األولى هنا أمس أن استمرار 
الدولية وتحد سافر للشرعية ما يهدد المنطقة بانفجار بهذه السياسة هو اعتداء على األنظمة والقوانين 
 .يزعزع االستقرار ويدخل المنطقة في متاهات جديدة

 أن تكون كغيرها تحت القانون وليس فوقه شأنها شأن بقية "إسرائيل"وطالب المجتمع الدولي بأن يلزم 
 .دول العام التي تريد السالم

ولى وما حققته من منجزات تاريخية نفضت الغبار عن القضية واستذكر الزعنون في البيان االنتفاضة األ
الفلسطينية وأوصلت صوتها إلى جميع دول العالم التي تعاطفت مع القضية وأعلنت تأييدها لحقوق 

 .الشعب الفلسطيني األعزل والذي يحاصر ويضرب باآللة العسكرية الحديثة والمتنوعة
  9/12/2009العرب، قطر، 

  
  م تحقيق المصالحة فمن الحكمة إبقاء الوضع على ما هو عليه في ظل عد:الرمحي .7

قال أمين السر للمجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي إن اجتماع : )، رويترز.أ.ب.، د.ب.ف.أ(
  يأتي في مرحلة صعبة، مشيراً)15/12(المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الثالثاء المقبل

م تحقيق المصالحة على ارض الواقع، فمن الحكمة إبقاء الوضع على ما هو عليه إلى في ظل عد"إلى انه 
إذا لم يتم ذلك فإن البالد "، محذراً من أنه "حين تهيئة الظروف إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية

 .ستعيش في حال من الفوضى السياسية
 9/12/2009السفير، 

  
  لخالفاتتمديد الواليات لن ينهي ا: خريشة .8

 المجلس المركزي إن، )معا(حسن خريشة، لـ . قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د:رام اهللا
  تمديد والية الرئيس محمود عباس بما ينسجم مع العرف المتبع باعتباره رئيساًبإمكانهلمنظمة التحرير 

لمركزي تمديد والية المجلس  انه ليس من صالحيات اأكد للمنظمة، لكنه للسلطة الوطنية ورئيساً
  .األساسي حتى يجري تسليم مهامه للنواب الجدد وفق للقانون بأعمالهالتشريعي الذي يستمر 

 األزمة أنوانتقد خريشة التركيز السياسي على موضوع الفراغ الدستوري وانتهاء الشرعيات في حين 
 أنلن يحل الخالفات الداخلية، مشددا على الداخلية يجري تجاهلها رغم معرفة الجميع بان تمديد الواليات 

 الداخلية بشكل معمق سواء على صعيد العالقات مع دولة االحتالل واليات التعامل األزمةالمطلوب بحث 
  . االنقسام السياسي الحاصل الذي يشكل التهديد الحقيقيإنهاء على صعيد أوالسياسي معها، 
، ولكن المشكلة بوجود فراغ سياسي ناتج عن ليهإال يوجد فراغ دستوري ولن نصل "وقال خريشة 

 بحق شعبنا واستمرار  اإلسرائيلية وتصاعد االنتهاكات واالعتداءاتاإلسرائيليمواصلة االحتالل 
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الخالفات السياسية الداخلية التي تساهم في تعزيز االنقسام السياسي القائم وتهديد وحدة الوطن ما يجعل 
  .األكبرالمواطن والوطن يدفعان الثمن 

 رقابة برلمانية أية المتعلقة بالمجلس التشريعي دون اإلنفاق انتقد خريشة استمرار عمليات آخرمن جانب 
 من موازنة المجلس التشريعي، مؤكدا وجوب وقف هذه الحالة القائمة إنفاقها التي يجري األموالعلى 

  . ومعايير واضحة وبطريقة شفافة ونزيهةأسسوالتعامل معها على 
  8/12/2009لة معاً، وكا

  
  لجنة الوفاق ال تضم أي شخصيات حزبية وتكن كل االحترام للقيادات الوطنية: السّراج .9

إياد السراج أن تكون لجنته تضم أي ممثل عن . نفى أمين السر لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية د: غزة
ويرأس السراج . ن الفلسطينيينالفصائل الفلسطينية أو أن يكون قد هاجم أي من الشخصيات أو المسؤولي

 من أجل بحث عدة   بناء على طلب القيادة لمصرية وذلك  وفد لجنة الوفاق التي تقوم بزيارة إلى القاهرة
قضايا في الشأن الفلسطيني مثل ملف المصالحة الوطنية، وسبل تسهيل حركة الفلسطينيين وتنقلهم عبر 

  .م الطالب والمرضى، وقضايا أخرىمعبر رفح المنفذ الوحيد على العالم، بمن فيه
  .وكانت الجبهتان الشعبية والديمقراطية قد نفتا أن تكونا ممثلتان في لجنة السراج

  8/12/2009قدس برس، 
  

  رئاسة التشريعي تندد بحملة التشويه ضد دويك والرمحي .10
يهية المبرمجة أحمد بحر بما وصفها الحملة التشو. ندد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د :غزة

  .التي تستهدف شطب المجلس التشريعي، بنية ودورا ومكانة، عن خارطة النظام السياسي الفلسطيني
 عزيز الدويك .واستهجن بحر ما أشاعته وسائل إعالم تابعة لحركة فتح حول وجود اتصاالت بين د

كومة الصهيونية  محمود الرمحي أمين سر المجلس مع مكتب رئيس الح.رئيس المجلس التشريعي ود
واعتبر أن فتح تقود حملة مبرمجة ومتكاملة الحلقات تهدف إلى اإلطاحة بالمجلس  .بنيامين نتنياهو

التشريعي، وإلغاء دوره تماماً عبر منظومة من اإلجراءات والسياسات المتعاقبة التي يتولى القوم إنفاذها 
  ..رادع قيمي أو أخالقيبعيدا عن أي مسوغ قانوني أو حس وطني أو وازع ديني أو 

إن رئاسة المجلس التشريعي تنظر باستخفاف بالغ لكافة تجليات ومظاهر هذه :"وقال بحر في بيان له 
  .الحملة الحاقدة، وتعتقد يقيناً أنها لن تحقق أياً من أهدافها، ولن تنطلي على عاقل من أبناء شعبنا

ليين مرفوض، وأن قضية اللقاء مع اإلسرائيليين وشددت رئاسة المجلس على أن مبدأ اللقاء مع اإلسرائي
ال تدخل ضمن نطاق سياسة وأجندات المجلس التشريعي في الوقت الراهن، وال نأمل في حدوث ذلك 

إن رئاسة التشريعي ترى في هذه الحملة المشوهة  انعكاساً جلياً لحالة السقوط " :وتابع بحر .مستقبالً
مضيفا أنها تدل على حالة اإلفالس األخالقي والقيمي ، ح وسلطتهاالمدوي للمشروع السياسي لحركة فت

التي يعيشها القوم الذين أدمنوا العيش في المستنقعات السياسية اآلسنة بعيداً عن قيم وأصالة وأخالق 
  ". شعبنا الفلسطيني

  9/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ات إدارية وتسهيل السفرمكتب تسجيل المسافرين في غزة ليس جديداً وهو لترتيب: الغصين .11
بغزة الذي أنشئ " مجمع أبو خضر"أكدت وزارة الداخلية في غزة أن مكتب تسجيل المسافرين في : غزة

، وهو "ايرز"حديثاً هو فقط لترتيب إداري وتسهيل على المواطنين ولمتابعة السفر عبر معبر بيت حانون 
ه من قبل قوات االحتالل، وان المرضى بديل عن المكتب السابق الذي كان في المعبر وتم تدمير

قدس "وقال إيهاب الغصين الناطق باسم الداخلية في غزة لوكالة . واألجانب ليس بالضرورة مراجعته
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إن هذا المكتب هو لترتيب أمور المعابر وسفر المواطنين وذلك لتسهيل سفرهم ولمعرفة من يدخل " "برس
  ".ومن يخرج من و إلى قطاع غزة

الموظفين الحكوميين المستنكفين وعناصر األجهزة األمنية السابقة أخذ ورقة من هذا وبخصوص طلب 
هذا قرار ليس جديدا، وهو يقضي بضرورة اخذ كتاب إذن : "المكتب للسفر عبر معبر رفح قال الغصين

 وان ال للسفر من قبل المؤسسة الحكومية التي يعمل بها وذلك للتأكد من موافقة الجهة الرسمية التابعة لها
، "يكون مطلوب ألي جهة أمنية على أي خلفيات جنائية أو أمنية وال يوجد أي أمر بمنع أحد من السفر

  .حسب تأكيده
  8/12/2009قدس برس، 

  
  السلطة تبدأ حملة لتنظيف األسواق من بضائع المستوطنات .12

ات، وقال وزير  شرعت السلطة الفلسطينية في حملة لتنظيف األسواق من بضائع المستوطن:رام اهللا
 حسن أبو لبدة في مؤتمر صحافي في رام اهللا أمس، إن الوزارة صادرت الشهر الماضي .االقتصاد د

وأشار إلى أن وزارته حددت  .بضائع قيمتها مليون دوالر ألن مصدرها مستوطنات في الضفة الغربية
استهالك بضائع من "ؤكداً أن ، م"عاماً لتنظيف السوق الفلسطينية من بضائع المستوطنات"العام المقبل 

  ."المستوطنات خطأ كبير، خطأ وطني واقتصادي وسياسي، ويجب التخلص من هذه البضائع فوراً
، وعدد أنواعاً مختلفة من السلع التي "كبيرة"ولفت إلى أن حصة المستوطنات من السوق الفلسطينية 

واب والعصائر واألثاث والمعلبات تُصنع في المستوطنات وتوزع في األسواق الفلسطينية مثل األب
  .ومستحضرات التجميل والخضروات المجففة والبسكويت وغيرها

بروتوكول " التي تحمل اسم "إسرائيل"وكشف أن السلطة تعتزم إعادة النظر في االتفاقات االقتصادية مع 
لي أجري االتفاق ، وهو بروتوكول ينظم االستيراد والتصدير بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائي"باريس

 نلتزم بروتوكول باريس في وقت تفعل إسرائيل كل ما أنال يجوز ": عليه عقب توقيع اتفاق أوسلو، وقال
  ."هو ممكن لمنع وصول السلع الفلسطينية إلى أسواقها

  9/12/2009الحياة، 
  

  ال نقوم بوساطة ولم يكلفنا أحد بذلك وما يجري في اليمن شأن داخلي : مشعل .13
خالد مشعل أن المفاوضات بشأن صفقة " حماس"أكد رئيس المكتب السياسي لحركة  : وكاالت- صنعاء

مؤكداً تمسك حركته بمطالبها في اإلفراج ، تبادل األسرى ال تزال تواجه عقبات بسبب التعنت اإلسرائيلي
  .عن األسرى
مصالحة على تحقيق ال" حماس"حرص ، خالل مؤتمر صحفي عقده في صنعاء، أمس، وجدد مشعل

  .لتوحيد الصف الفلسطيني ومواجهة العدوان واالحتالل خاصة في ظل الواقع السياسي الراهن
أوضح مشعل حرص حركته على التواصل الدائم والتشاور مع القيادة اليمنية في مجمل ، في سياق متصل

  .شعبين الشقيقينانطالقًا من العالقة المتينة التي تربط البلدين وال، القضايا الفلسطينية والعربية
أطلعنا الرئيس عبد اهللا صالح على آخر التطورات التي تجري في الساحة الفلسطينية في ظل : "وتابع

، مؤكداً أن "العدوان وسياسات حكومة نتنياهو ليبرمان المتطرفة ضد سكان القطاع والضفة واألرض
بفعل تعنته وضعف الموقف االحتالل يعمق اغتصابه األراضي، ويسد كافة الطرق أمام التسوية 

  .األمريكي والدولي بشكل عام
قال رئيس المكتب ، وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يحمل رسالة من طهران إلى القيادة اليمنية

ال نقوم بوساطة، ولم يكلفنا أحد بذلك، وما يجري في اليمن شأن داخلي نترك لليمن ": "حماس"السياسي لـ
  ".لى مصلحته ووحدتهمعالجته بما يحافظ ع
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نأمل أن يكون اليمن متعافيا قويا موحدا ومستقرا، ونثق بأن اليمن سيظل كما نحب، خاصة أن : "وأضاف
  ".له مواقف تاريخية وحاضرة تجاه القضية الفلسطينية

  9/12/2009صحيفة فلسطين، 
 

 ر المفاوضاتخطأ عباس تصديقه للوعود األمريكية واعتماده على خيا: البرغوثيمروان  .14
أن أكبر   عضو اللجنة المركزية لحركة فتح النائب مروان البرغوثي         أكد :عبدالرؤوف أرناؤوط  -رام اهللا   

خطأ وقع فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل رئاسته هو اعتماده على خيار المفاوضـات فقـط                 
، رغم تحقيقه بعض اإلنجازات     وتصديقه للوعود األمريكية واإلسرائيلية وخسارته السلطة في قطاع غزة        

أبرزها إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وتعزيز هامش الديموقراطية والحريات وإنهـاء            
 .الفوضى

الخطوة الفوريـة   "من سجنه عبر محاميه خضر شقيرات، إن        " الوطن"وحول المستقبل قال البرغوثي لـ      
اء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية واستصدار قرار من        المطلوبة من الرئيس هي مواصلة الجهد إلنه      

مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة باالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القـدس              
، ودعوة المجتمع الدولي للتدخل إلنهاء االحتالل على أن يترافـق هـذا             1967الشرقية على حدود عام     

 مقاومة شعبية تشارك فيها كافة الفصائل واألحزاب والسلطة والقيادات بما فيهـا             الجهد السياسي بإطالق  
 ."الرئيس وحكومته

وأكد على أن الحكومة اإلسرائيلية ليست شريكا للسالم، بعد أن أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو من                 
 واالنسحاب من   1967د  خالل برنامج ائتالفه الحاكم أنه ليس شريكا للسالم ويرفض االنسحاب إلى حدو           

القدس الشرقية، وحق الالجئين في العودة واإلفراج عن األسرى ووقف االسـتيطان وإنهـاء الحـصار                
 .المفروض على غزة، متسائال كيف يمكن لشخص يقود هكذا برنامج أن يكون شريكا في السالم؟

ية القادمة، مشددا علـى     ورفض البرغوثي الرد صراحة على ما إذا كان سيرشح نفسه لالنتخابات الرئاس           
ال انتخابات إال تلك التي تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وفي ظل المصالحة الوطنيـة                 "أن  

  ."عندما ينتهي االنقسام ويتم التوافق على االنتخابات فإنني سأحدد موقفي"وقال ". الفلسطينية
  9/12/2009الوطن، السعودية، 

  
  ي لرئاسة السلطةال أريد أن أرشح نفس: دحالن .15

 أكد محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركـة فـتح ومفـوض             : وكاالت األنباء  - رام اهللا    -بيروت  
اإلعالم بها أن تصريحاته حول قدرة حركة فتح على إيجاد البديل إذا ما تمسك الرئيس الفلسطيني محمود                 

ل من األحوال أن يرشح نفسه لخالفة       عباس بعدم الترشح مجددا في االنتخابات الرئاسية ال تعنى بأي حا          
كنت أريد أن أطمئن الجميع على أن حركة فتح قادرة على التعـاطي عبـر               : "وشدد دحالن قائال  . عباس

وأنها قادرة على التعاطي والتفاعل مع مختلف الظروف واألوضـاع التـي       .. آلياتها ومؤسساتها المنتخبة  
ولكنى بالتأكيد ال أريـد أن أرشـح نفـسي          "وأضاف  ". يمكن أن تواجهنا إذا ما أصر الرئيس على موقفه        

فأنا ال أريد هذا العبء وأنا ملتزم بالنضال في صفوف حركة فتح ودعم عمليـة بنـاء                 .. لرئاسة السلطة 
  ".منظمة التحرير
وأوضح أن موقفنا بحركة فتح هو أننا ال نزال متمسكون بالرئيس عباس كمرشح لنا في               "وأردف دحالن   
ونحن بفتح ناقشنا معه العودة عن قراره مرارا ولكن في النهاية إذا ما صمم              .. ئاسية المقبلة االنتخابات الر 

الرئيس على قراره ، فإني أؤكد ثانية أن حركة فتح قادرة عبر مؤسساتها على التعاطي وتقـديم مرشـح                   
مـن  آخر لها في االنتخابات القادمة ولكن لألسف حماس عطلـت االنتخابـات ألنهـا تريـد التهـرب                   

  ".االستحقاقات الديمقراطية ، وبالتالي الموضوع غير مطروح
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وردا على تساؤل حول صحة ما تردده حماس من تسبب السلطة وبعض قيادات فتح في تعطيل صـفقة                  
هذا كـالم عبثـي     "أجاب دحالن   .. تبادل األسرى تخوفا من زيادة شعبية حماس في األراضي الفلسطينية         

فلسطيني سواء إسرائيل التي تحاصر غزة أو حمـاس التـي اختطفـت             يردده فقط من يحاصر الشعب ال     
  ".القطاع وأهله وتسببت في إبقائه تحت هذا الحصار

  9/12/2009الدستور، 
  

  وتحاول اغتيال آخر كبيراً تضيق على الجهاد بالضفة وتعتقل عسكرياً"إسرائيل" .16
اعتقلت أمس في مدينة نابلس، مطلوبا كبيرا قالت األجهزة األمنية اإلسرائيلية إنها :  كفاح زبون- رام اهللا

وشارك في العملية . من حركة الجهاد اإلسالمي تتهمه بالوقوف خلف عملية تفجيرية والتخطيط ألخرى
وقال الجيش إنه اعتقل صالح ". الشاباك"والمخابرات العامة " دوفدفان"عناصر من وحدة المستعربين 

 .2002ذ عام ، المطلوب من) عاما36(محمد صالح بخاري 
 إصابة، 28 التي أوقعت 2002االنتحارية عام " كفار سابا"وتتهم إسرائيل البخاري بالتخطيط لعملية 

 ".الشاباك" لتنفيذ عملية ثانية، أحبطها 2003ونجح في تجنيد شاب في 
 9/12/2009الشرق األوسط، 

  
  " يزيد معاناتهممنح الالجئين في لبنان جوازات سفر س: " الالجئين في حماسندائرة شؤو .17

" المنتهيـة واليتـه   "أكد حسام أحمد رئيس دائرة شؤون الالجئين في حماس، أن نية رئيس السلطة               :لبنان
سيغير وضـعهم القـانوني،     "محمود عباس منح الالجئين الفلسطينيين في لبنان جوازات سفر فلسطينية،           

ين فلسطينيين يقعون تحت مـسؤولية      ويحولهم من الجئين يقعون تحت مسؤولية األمم المتحدة إلى مغترب         
  ".السلطة

إن :"وحول نفي عباس نيته اإلقدام على خطوة كهذه، قال أحمد في تصريحات متلفزة، االثنين الماضـي                 
عباس وعند رفض الشارع الفلسطيني ألي خطوة من خطواته، فإنه يسارع إلى نفيها كما فعل مع تقرير                 

  ".األمم المتحدةعندما عطل التصويت عليه في " غولدستون"
إن أمراً من هذا القبيل سيزيد من معاناة الالجئين في لبنان، ولن يساعدهم في الحصول علـى                 :"وأضاف  

 ".فرص أفضل في العمل والتعليم والصحة، وغيرها
  9/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ويبحث أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان"أمل " حركةوفد من حماس يزور .18

برئاسة المسؤول السياسي في لبنان علي بركة، المكتب السياسي لحركة " حماس"ن حركة زار وفد م
تداول القضايا المشتركة، وال سيما تلك التي تبقي "وأشار المجتمعون في بيان أصدروه الى انه تم  ".أمل"

فلسطيني استعرضوا الوضع ال"و". القضية الفلسطينية في رأس أولويات اهتماماتنا القومية والوطنية
عموما والوضع في لبنان خاصة، حيث جرى التأكيد على ضرورة استئناف الحوار الفلسطيني ـ 
الفلسطيني وتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة االنقسام والتصدي لمخططات واعتداءات العدو 

السلم األهلي في العمل على تعزيز العالقة اللبنانية ـ الفلسطينية والحرص على "وأكدوا ". الصهيوني
لبنان، واالستقرار في المخيمات والدعوة لوضع استراتيجية مشتركة لبنانية فلسطينية لدعم حق العودة 

  ". ورفض التوطين والتهجير
بمضمون البيان الوزاري، خصوصا لجهة العمل على تأمين العيش الكريم للشعب الفلسطيني في "ورحبوا 

الى االلتزام بهذا القرار وتنفيذه فضال "ودعوا ". ودة ورفض التوطينلبنان، وعلى قاعدة التمسك بحق الع
ضرورة العمل الجاد من أجل "والى ". عن التأكيد على إعادة إعمار مخيم نهر البارد وعودة سكانه اليه
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تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة على الساحة اللبنانية تأخذ على عاتقها حمل شؤون الشعب الفلسطيني 
 ". المخيمات وبشتى المجاالتوشجونه في

 9/12/2009السفير، 
  

 الديمقراطية والشعبية تنظمان اعتصامات في لبنان للمطالبة بتحسين شؤون الالجئين .19
نظمت الجبهة الديموقراطية اعتصامات في عدد من المخيمات الفلسطينية، لمناسبة مناقشة مجلس النواب 

 البند الخاص بالحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان البيان الوزاري للحكومة، دعت فيها إلى تطبيق
وتسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري مذكرة من الجبهة الديموقراطية أعربت فيها  .والوارد في البيان

عن أملها بأن يسن المجلس التشريعات الالزمة لتطبيق تلك الحقوق وهي، حق العمل، وحق التملك أسوة 
انب عبر تعديل قانون الملكية العقارية، وإعمار مخيم نهر البارد، ومعالجة أوضاع بالرعايا العرب واألج

 .البنى التحتية في المخيمات
وأقامت الجبهة اعتصاماً في مخيم شاتيال، حضره عدد من الفصائل واالتحادات واللجان الشعبية 

لبعلبكي مناشداً رئيس والمؤسسات االجتماعية، تحدث فيه فؤاد الحركة باسم نقيب الصحافة محمد ا
 .الحكومة والنواب تلبية مطالب الشعب الفلسطيني بالعمل، والرعاية الصحية، وتحسين الحالة االجتماعية

اعتصاماً حاشداً عند مدخل مخيم عين الحلوة شارك فيه ممثلون عن الفصائل " الديموقراطية"كما نظمت 
والمنظمات الشعبية الفلسطينية، وتخلل االعتصام الفلسطينية والقوى واألحزاب اللبنانية واالتحادات 

كلمات لكل من عضو قيادة الجبهة الديموقراطية في لبنان فؤاد عثمان وعضو اللجنة المركزية خالد 
، وكلمة األحزاب والقوى اللبنانية ألقاها عضو المكتب السياسي للتنظيم الشعبي )أبو إيهاب(يونس 

 .لمركزية للجبهة الشعبية عبد اهللا الدنانالناصري محمد ظاهر، وعضو اللجنة ا
وأبرز المتحدثون معاناة الشعب الفلسطيني في لبنان التي لم تعد تحتمل، وطالبوا الحكومة اللبنانية 
. ومجلس النواب بإصدار التشريعات القانونية التي تمنح الشعب الفلسطيني حقوقه اإلنسانية والمعيشية

 بؤراً أمنية خارجة عن القانون اللبناني، وستكون عامالً مساعداً على وأكدوا أن المخيمات لم ولن تكون
كما دعوا إلى العمل على إعادة إعمار مخيم نهر البارد وتأمين االعتمادات المالية . استقرار لبنان وأمنه

، كما الالزمة لذلك، بالتنسيق والتعاون بين الدولة اللبنانية واألونروا ومنظمة التحرير والدول المانحة
دعوا إلى تشكيل مرجعية وطنية فلسطينية موحدة، وفتح الحوار مع الدولة اللبنانية لتحديد االلتزامات 

 .والواجبات المتبادلة ما بين الطرفين
من جهتها نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان لقاء إعالمياً في قاعة الشهيد أبو علي 

ه عضو المكتب السياسي مروان عبد العال على موقف الجبهة مصطفى في مخيم مار الياس، أكد في
الداعي إلى رص الصفوف وتوحيدها في مواجهة العدو الصهيوني، وتناول أوضاع الشعب الفلسطيني 
في لبنان، مشدداً على أهمية استمرار العمل من أجل منح الفلسطينيين حقوقهم المدينة واالجتماعية، كما 

 . مخيم نهر البارد، مشيرا إلى الجهود المبذولة على ذلك الصعيدتناول هاجس إعادة إعمار
ودعا مسؤول العالقات السياسية في الجبهة سمير لوباني اإلعالميين والصحافيين إلى المساهمة في 

  .توضيح صورة الواقع الفلسطيني في لبنان
 9/12/2009السفير، 

  
  "العاصمة المقبلة لدولتين" لقدسبموقف اإلتحاد األوروبي لجعل ابتحفظ   ترحب"إسرائيل" .20

 عن ارتياحها، وان كان بتحفظ، لموقف االتحاد أمس إسرائيل عبرت : أ ف ب-القدس المحتلة 
.  في اطار حل تفاوضيوإسرائيليةفلسطينية " العاصمة المقبلة لدولتين"األوروبي الذي يدعو لجعل القدس 
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األولية المتشددة التي طرحتها الرئاسة السويدية، ال نظراً الى الصيغة : "وقالت وزارة الخارجية في بيان
  ".يسعنا اال ان نعبر عن ارتياحنا في نهاية المطاف ألن صوت الدول المسؤولة والمتزنة كانت له الغلبة

 إسرائيلتجاهل العقبة األساسية للتوصل الى السالم بين "لكن بيان الوزارة أضاف ان اإلعالن األوروبي 
نظراً الى "وخلص الى القول ". رفض الفلسطينيين العودة الى طاولة المفاوضات) هيو(، نوالفلسطينيي

جهود الحكومة اإلسرائيلية للمساهمة في استئناف المفاوضات، من المؤسف ان يختار االتحاد األوروبي 
  ".تبني نص ال يسهم في هذه القضية

  9/12/2009الحياة، 
  

  البناء بوضع أسس لمئات الشقق الجديدةمستوطنو الضفة استبقوا تعليق ": يديعوت" .21
العبرية أمس أن المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة " يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة : الناصرة

استبقوا قرار الحكومة اإلسرائيلية المصغرة للشؤون األمنية والسياسية تعليق البناء جزئياً لعشرة شهور، 
جديدة لتوقعهم أن القرار لن يشمل الوحدات السكنية التي تم بوضع أسس لبناء مئات الشقق السكن ال

  . الشروع في بنائها
للصحيفة أنه تم وضع األسس لنحو ألف وحدة " مجلس المستوطنات في الضفة الغربية"وأكدت أوساط في 

" غوش عتسيون"وأقر رئيس التكتل االستيطاني . سكنية جديدة قبل دخول قرار الحكومة حيز التنفيذ
ب القدس المحتلة شاؤول غولدشتاين أنه دعا قبل شهرين كل الذين حصلوا على تراخيص بناء من جنو

المجلس إلى أن يباشروا البناء، أو أن يضعوا على األقل األسس للشقق، كي ال يشملهم قرار تعليق البناء 
وعملنا ) الضفة(جندنا كل المهندسين المعماريين والمساحين في يهودا والسامرة : "وأضاف. المتوقع

  ".جميعاً بوتيرة عالية حتى اليوم األخير قبل قرار الحكومة
  9/12/2009الحياة، 

  
   إلى فرض الشريعة اليهوديةيدعووزير العدل : "إسرائيل" .22

فجر وزير العدل اإلسرائيلي يعقوب نئمان قنبلة سياسية عندما دعا، أمس األول، إلى : حلمي موسى
وحملت أوساط سياسية وقضائية متنوعة بشدة على . ة في إسرائيل بالتدريجفرض قوانين الشريعة اليهودي

وقد حاول نئمان . في إسرائيل ودعوا إلى إقالته" طالباني"نئمان ودعوته، واتهمته بأنه يسعى لفرض نظام 
 تلطيف أقواله هذه بإعالن تأسفه على ما فهم منها، وأنه يقصد تشجيع القضاء البديل للتخفيف عن القضاء

 .الرسمي
وكانت القصة قد بدأت في مؤتمر للحاخامات للبحث في قوانين الشريعة اليهودية ودورها في إسرائيل 

وقد ألقيت في المؤتمر كلمات أظهرت بوضوح ما الذي يريده الحاخامات من الدولة . وحضره نئمان
  . اليهودية

كل من يتقاضى أمام "اس، أن وأعلن الحاخام عوفاديا يوسف، الذي يعتبر الزعيم الروحي لحركة ش
وحينها يغدو مجرما، محظورا ضمه . األجهزة القضائية ويترك القضاء اليهودي إنما يتحدى توراة موسى

 ".ويجب على الجميع معرفة مقدار خطورة ذلك. إلى عداد المصلين
ليهودية ملزمة في وأن تغدو الشريعة ا" ينبغي إعادة المجد للماضي"أما يعقوب نئمان فقال في المؤتمر انه 

ينبغي أن نعيد لدولة إسرائيل تراث "وكرر نئمان مطالبته باستعادة أمجاد الماضي حين قال انه . إسرائيل
اآلباء، أقوال التــوراة األولى واألخيرة التي فيها حل كامل لكل المسائل التي تشغلنا، وأن يكون فعال 

  ". خطوة وراء خطوة.الطريق المناسب إلعادة قوانين التوراة بالتدريج
 9/12/2009السفير، 
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  تدافع عن منعها المسؤولين األجانب من زيارة غزة" إسرائيل" .23
ال تريد السماح للمسؤولين " إسرائيل"، أمس، بأن "اإلسرائيلية"صرح مسؤول في الخارجية : أ.ب.د

  ".حماس"األجانب بزيارة قطاع غزة خشية أن يضفي هذا شرعية على حركة 
قد ذكرت أن حكومة بنيامين نتنياهو تفرض حظراً فعلياً منذ توليها " جيروزاليم بوست "وكانت صحيفة

ونفى المتحدث باسم الخارجية . آذار على دخول الدبلوماسيين األجانب إلى القطاع/السلطة في مارس
إيجال بالمور وجود حظر رسمي، إال أنه أكد أن الحكومة رفضت السماح لمسؤولين أجانب بزيارة 

سبق أن رفضت طلبات لدخول القطاع من كل من وزير الخارجية التركي " إسرائيل"وأوضح أن . قطاعال
  .أحمد داوود أوغلو ووزير الخارجية األيرلندي مايكل مارتن

وينبغي أال يزورها وزراء " إرهابيون"ليس هناك حظر، وإنما نشعر أن غزة منطقة يحكمها "وأردف 
ربما يوفر هذا الشرعية " "أ.ب.د"وقال ل . ، حسب زعمه"ستوىأجانب أو أي شخصيات رفيعة الم

وأشار بالمور إلى أن  ".لجماعة إرهابية قد تستغل وجود قادة أجانب لكسب شرعية داخلية أو خارجية
  . ال يمكنها التدخل في حركة المسؤولين إلى القطاع من خالل مصر" إسرائيل"

  9/12/2009الخليج، 
  

  حاب من الغجر هذا األسبوعاالنس: "إسرائيل اليوم" .24
المقربة من حكومة نتنياهو صفحتها الرئيسية يوم أمس " إسرائيل اليوم"عنونت صحيفة : حلمي موسى

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية في تل أبيب قولها إن ". االنسحاب من الغجر هذا األسبوع"بعنوان 
 ".ر هذا األسبوعإسرائيل تتوقع االنسحاب من الشطر الشمالي من قرية الغج"

أن االستعدادات بهذا الشأن تجري سراً منذ أسابيع ويشارك فيها بشكل مكثف " إسرائيل اليوم"وأوضحت 
وفي يوم الخميس الفائت التقى المدير العام لوزارة الخارجية . عدد من كبار المسؤولين الدوليين

. جنوب اللبناني الجنرال كالوديو غراتسيانواإلسرائيلية، يوسي غال، مع قائد القوات الدولية العاملة في ال
  .وفي اليوم التالي صادق المجلس الوزاري المصغر على موعد تنفيذ قرار االنسحاب من الشطر الشمالي

  9/12/2009السفير، 
  

  مؤرخ اسرائيلي ينفي وجود شعب يهودي .25
دي خالل ندوة عقدت جدد المؤرخ اإلسرائيلي المثير للجدل شلومو ساند نفيه لوجود شعب يهو: ا ف ب

في بروكسل، حضرها مثقفون عرب، بينهم الروائي " زمن الصور"أمس األول، في إطار مهرجان 
 .اللبناني الياس خوري

أتى "، راوياً كيف "كيف اخترع الشعب اليهودي"وتحدث ساند، وهو أستاذ في جامعة تل ابيب، عن كتابه 
، موضحاً انه لم يعثر في مكتبة "ختراعه بمفعول رجعيانه شيء خيالي تم ا. من الكتاب المقدس) هؤالء(

دولة "أو تهجير اليهود من فلسطين، خالصاً إلى أن " السبي"جامعة تل ابيب، على أي كتاب يتحدث عن 
 ".في حياتي لم أكن صهيونيا"، مضيفاً "1948إسرائيل ولدت بفعل اغتصاب للمواطنين األصليين سنة 

اته ترحيباً حاراً خالل الندوة، أن حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يكون واعتبر ساند، الذي القت نظري
 ".تشاؤمه الشديد"بدولة علمانية واحدة، لكنه أعرب عن 

  9/12/2009السفير، 
  

   تدرس هدم األقصى"إسرائيل": "هآرتس" .26
ات إسرائيل أن العبرية استنادا لما يراه أحد خام" هآرتس" توقعت صحيفة : عبد الجبار أبو غربية- عمان

السلطات اإلسرائيلية ستشرع في بناء ما يسمى هيكل سليمان الثالث وهدم المسجد األقصى المبارك في 
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، موضحة أن رؤية الحاخام تضمنت إشارات إلى أن اإلسرائيليين سيشرعون 2010 من مارس 16الـ 
في الحي اليهودي في القدس، الكائن " الخراب بالعبرية"في بناء الهيكل الثالث مع تدشين معبد حوربا 

 من مارس المقبل من إعادة تشييد المعبد الذي 15الفتة إلى أن الحكومة اإلسرائيلية ستنتهي بالفعل وفي 
يعد أحد أهم دور العبادة اليهودية في القدس، وجرى تدميره في إطار محاوالت العصابات الصهيونية 

 .1948االستيالء على القدس الشرقية سنة 
  9/12/2009عكاظ، 

  
   ألف منزل فلسطيني في النقب المحتل 48تهدد بهدم " إسرائيل: "فلسطينيو النقب .27

، إن ما سمتها 48قال المجلس اإلقليمي للقرى العربية في النقب، جنوب فلسطين المحتلة عام : النقب
 8على هدم ) 7/12(، أقدمت خالل ساعات أمس االثنين "قوات الهدم والخراب في الحكومة اإلسرائيلية"

 منها في بلدة العراقيب، وتعود لسلطان وسليم الطوري وأبنائهم، باإلضافة القتالع عشرات 7منازل،
أشتال الزيتون في نفس المنطقة، كما هدمت منزال في أم متنان يعود لعائلة أبو عصا، كما تم هدم خيام 

ل تهدم واألهل في طويل يعيدون  أن قوات االحتال ، مشيرا إلى37في قرية طويل أبو جرول للمرة الـ 
  .نصب الخيام بعد كل عملية هدم

نسخة عنه، إلى أنه تم إلصاق " قدس برس"، وصل )8/12(وأشار المجلس في بيان أصدره اليوم الثالثاء 
  . بيتا في منطقة قريبة الم نميلة شمالي رهط13 أمر هدم على 13حوالي 

  . التي يتم هدم خيامنا فيها37هذه المرة الـ " جرول وقال محمد مظعان الطاللقة أحد سكان طويل أبو
وتجدر اإلشارة إلى أن عمليات الهدم مستمرة في القرى العربية غير المعترف بها من قبل الحكومة 
اإلسرائيلية، حيث أن عمليات الهدم تأتي تحت غطاء قانون البناء غير المرخص، بينما ترفض السلطات 

وت، بحجة أن المناطق غير موجودة ضمن مخططات القرى أو المدن، اإلسرائيلية ترخيص تلك البي
  . ألف بيت عربي في النقب غير مرخص ويتهددها خطر الهدم48األمر الذي يعني أن هناك حوالي 

8/12/2009قدس برس،   
 

  عاما12ًبالضفة الغربية خالل " سي" منزالً في مناطق 450االحتالل هدم  .28
 450ة اإلسرائيلية النقاب عن قيام حكومات االحتالل المتعاقبة بهدم أكثر من كشفت النيابة العام :الناصرة

الخاضعة (بالضفة الغربية " سي"منزالً لمواطنين فلسطينيين؛ بذريعة البناء غير المرخَّص في المنطقة 
  . عاماً فقط12، وذلك خالل )لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية بحسب اتفاقيات أوسلو

8/12/2009قدس برس،   
  

   الجئا فلسطينيا من مخيم النتف يغادرون إلى فنلندا21 .29
 الجئا فلسطينيا من مخيم التنف الصحراوي الواقع بين الحدود الـسورية         21 غادر إلى فنلندا أمس      :عمان

  .، وفق بيان صحافي لرابطة فلسطينيي العراق2006) مايو(العراقية منذ أيار 
9/12/2009الغد، األردن،   

  
   مرفوض48يشمل أسرى الـ أي إفراج ال: 48 أسرى الـلجنة متابعة .30

أكدت لجنة متابعة قضايا أسرى الحرية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في : الناصرة
الداخل الفلسطيني، رفضها المبدئي تمييز أسرى الداخل الفلسطيني عن باقي إخوانهم األسرى والتعامل 

مؤكدة أنهم جزء ال يتجزأ من الحركة األسيرة وتنطبق عليهم المعايير التي معهم بشكل استثنائي، 
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وضعت من أجل إنجاز أية صفقة تبادل مشرفة تشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني ودون أي 
  .استثناءات جغرافية أو فصائلية أو سياسية أو إسرائيلية

8/12/2009قدس برس،   
  

   الحالي نهاية الشهر" غزة نحو الحرية" يشارك بمسيرة "مؤتمر فلسطينيو أوروبا" .31
 أعلن مؤتمر فلسطينيي أوروبا أنه سيشارك بفاعلية بالمسيرة الضخمة، التي ستنطلق من :بروكسل

لكسر الحصار المفروض على القطاع للسنة " محاولة سلمية"األراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، في 
امن مع الذكرى األولى للحرب اإلسرائيلية على القطاع والتي زادت من الثالثة على التوالي، وذلك بالتز

  .آثار الحصار المدمرة
إن وفداً كبيراً، يضم شخصيات وممثلين عن : "وقال عادل عبد اهللا، األمين العام لمؤتمر فلسطينيي أوروبا

رلندا، سيشارك بفاعلية في المؤتمر، من بريطانيا، النمسا، اليونان، الدنمرك، السويد، سويسرا، هولندا واي
معاناة المحاصرين في قطاع غزة تزداد يوما بعد آخر، ال سيما بعد "، مؤكداً أن "غزة نحو الحرية"مسيرة 

ما خلّفته الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع من تدمير كامل للبنى التحتية، كما أن المئات منهم حالياً 
  ".ءيعيشون في خيام مع حلول فصل الشتا

8/12/2009وكالة معاً،   
  

  أشهر فلسطينية في العزل االنفرادي منذ ثالثة أسيرةعتقل االحتالل ي .32
 تعتقـل   اإلسرائيلي مصادر حقوقية فلسطينية الثالثاء بان سلطات االحتالل          أكدت : وليد عوض  - رام اهللا 
  .أشهر 3 من أكثر فلسطينية في العزل االنفرادي منذ أسيرة

 26( الـبس    إبـراهيم  المريضة وفاء سمير     األسيرة بإخراج' حسام' والمحررين   ىاألسروطالبت جمعية   
واوضحت الجمعية ان االسيرة البس تعاني من مرض عصبي في           .من قسم العزل في سجن الرملة     ) عاما

واشارت الجمعية الى ان االسيرة      .يدها اليسرى، وبأصابعها بالذات، وتم اجراء عملية لها قبل ثالثة اشهر          
 سنوات، وبعد ضغط االسيرات واالسرى على ادارة المعتقل تم اجراء عملية            3تم عالجها خالل فترة     لم ي 

  .لها في يدها قبل ثالثة اشهر
المؤسسات االنسانية ونادي االسير والصليب االحمر التدخل العاجل الخـراج          ' حسام'من جهتها، ناشدت    

  .د االسيراتاالسيرة البس من عزلها واعادتها الى سجن الدامون عن
  9/12/2009 القدس العربي،                                                                        

  
   فلسطينياً في الضفة 11االحتالل يعتقل  .33

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر الثالثاء، أحد عشر مواطناً فلسطينياً في أنحاء متفرقة : رام اهللا
  .ى الضفة الغربية المحتلةمن مدن وقر

8/12/2009قدس برس،   
  

  لدينا خسائر بمليارات الدوالرات سنويا بسبب الحصار: وزير االقتصاد في الحكومة المقالة .34
زياد الظاظا . قال نائب رئيس الحكومة ووزير االقتصاد الوطني م: محمد جمال - عماد اشتيوي -غزة 

ربعة أعوام على االنتخابات التشريعية وتسلم حماس بمناسبة مرور أ" الشرق"في حوار موسع مع 
منذ لحظة استالمنا الحكومة بدأ الحصار، ولجأنا ": للحكومة وعام على الحرب اإلسرائيلية على القطاع

لالقتصاد المقاوم، وإنجازاتنا هي تشجيعنا للناس وحثهم على الزراعة، حيث تم زراعة أكثر من 
غزة، وعمل عشرات المزارع لإلنتاج الحيواني والدواجن  ألف شجرة مثمرة في قطاع 400000
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واالستزراع السمكي، وهناك خطط موضوعة لزراعة متقدمة للسنوات القادمة، وإن شاء اهللا سنحقق من 
 .خالل هذه المشاريع اكتفاء ذاتيا في مجال الزراعة

ن دوالر للمواطنين  مليو69كما أننا قدمنا عقب انتهاء الحرب مساعدات إسعافية عاجلة قرابة 
المتضررين من الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة حيث تم تعويض أصحاب المصانع والورش 

 .والسيارات والمحالت والمزارع
، ثم دمر من هذه المصانع  %95 مصنع ونيف تعطل منها أكثر من 4000عدد المصانع لدينا : وأضاف

واطن بتشجيع من الحكومة أن يعيد تأهيل بعض من ورشه  مصنع في الحرب األخيرة، ويحاول الم700
 .ومصنع حتى يستطيع أن يتحرك

ومنذ فرض الحصار لدينا خسائر بمليارات الدوالرات، فسنويا لدينا خسائر بالمليارات، وفي حرب 
ن الفرقان األخيرة هناك اثنان مليار وسبعمائة وثالثون مليون دوالر، إضافة إلى خسائر العمال المعطلي

 ."عن العمل، وهذه الخسارة ال تقدر بثمن
9/12/2009الشرق، قطر،   

  
 صنفا دوائيا مفقودا في غزة نتيجة الحصار  141 .35

 صنفا دوائيا مفقودا في قطاع غزة نتيجـة         141 اعلن نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة عن وجود         :عمان
 المفقودة  األصنافم ،حيث تتركز     ومنع دخول المساعدات الطبية للقطاع بشكل منتظ       اإلسرائيليالحصار  

 .لألطفال السرطان ومحاليل غسيل الكلى أدويةفي 
  . على النفادأوشكت من المستلزمات الطبية أنواع 107 ابوعزيزة ان هناك وأضاف

وأظهرت دراسة حول احتياجات القطاع التمريضية أن القطاع يعاني مـن نقـص شـديد فـي أعـداد                   
صحة ومستشفيات والرعاية األولية،حيث يقدر احتيـاج القطـاع مـن           الممرضين العاملين في وزارة ال    

 .ممرض 600 الممرضين بنحو
9/12/2009الرأي، األردن،   

  
  وفاة حالة رابعة بأنفلونزا الخنازير في غزة .36

 الخنازير، أنفلونزاأكدت مصادر طبية فلسطينية في مدينة غزة وفاة حالة جديدة بسبب مرض  :غزة
وذكرت المصادر أن الدكتور محمود الحداد، .  ساعة48 في غضون 4فاة إلى ليرتفع عدد حاالت الو

استشاري جراحة األوعية الدموية في مجمع الشفاء الطبي، توفي إثر إصابته بالمرض في أحد 
وأشارت المصادر إلى أن الدكتور الحداد يعاني من مشكالت طبية أخرى قبل . المستشفيات اإلسرائيلية

 مصابين إلى المشافي اإلسرائيلية لتلقي العالج، عبر 4حيث نقل، أول من أمس، مع إصابته بالفيروس، 
 .معبر إيرز

9/12/2009الشرق األوسط،   
 

  تسرق ثالثة أرباع مياه الضفة" إسرائيل: "وزير األشغال الفلسطيني .37
لب مياه تسرق أغ" إسرائيل"أكد وزير األشغال العامة واإلسكان الفلسطيني محمد اشتيه أن : )أ ب د(

  .الضفة الغربية وأنها تمنع في الوقت نفسه الفلسطينيين من حفر اآلبار
في القاهرة إن االحتالل يسرق حوالي ) أ.ب.د (ـوقال اشتيه، في تصريحات أدلى بها عبر الهاتف ل

  .  مليون متر مكعب سنويا800ً مليون متر مكعب سنويا من مياه الضفة والتي تقدر في مجملها ب 600
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اف أن بعض قرى الضفة ال تصلها المياه خالل شهور الصيف، في الوقت الذي يسبح المستوطنون وأض
  .في برك سباحة متقدمة جدا

9/12/2009الخليج،   
 

  بالغناء للحرية" العالميالتضامن "غزة تحيي يوم  .38
لفلسطينيين على وقع أوتار العود وغناء األطفال ورقص الدبكة الشعبية، أحيا مئات ا : رائد الفي-غزة 

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن العالمي " غزة تغني للحرية والسالم"في مدينة غزة، أمس األول احتفال 
ونظم الحفل الذي رعاه . تشرين الثاني من كل عام/ نوفمبر29مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 

لفلسطينية واالتحاد العام للمراكز  ااألهلية كل من شبكة المنظمات UNDPبرنامج األمم المتحدة االنمائي 
  .الثقافية ومنتدى شارك الشبابي

9/12/2009الخليج،   
  

   أن تكون القدس عاصمة لدولتين األوروبي يرحب بقرار وزراء خارجية االتحاد األردن .39
 األوروبي بقرار وزراء خارجية دول االتحاد       ،ناصر جودة األردني،  رحب وزير الخارجية    : بترا –عمان

 والقدس بشكل خاص يتضمن موقفا      األوسط حول الشرق    أمس قرار   أن ، معتبراً  الثالثاء أمسر  الذي صد 
 فـي رده    وأضاف. ، مشيدا بالموقف المتميز والجهد الكبير الذي بذلته السويد        األهميةمفصليا وفي منتهى    

 أمرن وهذا    القدس عاصمة للدولتي   أن عبر بكل وضوح     األوروبي البيان   أن األردنيعلى سؤال للتلفزيون    
 مفاوضـات  إطـالق  البيان في صيغته النهائية يشكل محطة هامة جدا تساعد على    أنهام جدا ، موضحا     

جادة تبدأ من النقطة التي توقفت عندها سابقاتها وفق جدول زمني واضح ومعالم محـددة لنهايـة هـذه                   
 خطـوط   أسـاس تقلة على    الدولة الفلسطينية المس   إقامة حل الدولتين بما يضمن      إلىالمفاوضات وصوال   

  .الرابع من حزيران في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية
  9/12/2009الدستور، 

   
 للبنان الدولة وليس فقط لحزب اهللا تهديد نتنياهو: اللبنانيةوزير الخارجية  .40

العدو اإلسـرائيلي    الشامي، ان ما نقل عن رئيس وزراء         ي عل  اللبناني اعتبر وزير الخارجية والمغتربين   
بنيامين نتنياهو هو تهديد للبنان الدولة وليس فقط لحزب اهللا، وفقا لما أدلى به أمام لجنة الدفاع والخارجية                  

 الـذي يـنص علـى       1701احترام القـرار    "ودعا الشامي إسرائيل إلى      .في الكنيست اإلسرائيلية أمس   
قها البرية والبحرية وعلى األخص الجوية منها       االنسحاب من األراضي اللبنانية التي تحتلها، ووقف خرو       

ليس بجديد، كمـا أنـه   ": ، الفتا الدول الكبرى إلى خطورة تهديد نتنياهو، وقال        "التي تتم بشكل شبه يومي    
وأشار إلى أنـه سـيبحث هـذا         ."ليس األول من نوعه، بل ينطوي على نيات تصعيدية متعمدة ومفتعلة          

ية بإحالل السالم في الجنوب اللبناني من خالل األقنيـة الدبلوماسـية،            التهديد مع نظرائه في الدول المعن     
وأولى الخطوات ستكون خالل زيارته لواشنطن مع رئيس الجمهورية العمـاد ميـشال سـليمان نهايـة                 

 .األسبوع الجاري
9/12/2009السفير،   

  
  اما سليمان الملف الفلسطيني أمام أوب تمهيد لطرحلبيروت زيارة عباس : السيد حسين .41

 أن  ،االلكتروني أمس " ليبانون فايلز " في حديث إلى موقع      ،عدنان السيد حسين  اللبناني  كشف وزير الدولة    
حيثيات ملـف فلـسطينيي     " ميشال سليمان سيبحث مع نظيره األميركي باراك أوباما في            اللبناني الرئيس

ئيس الفلسطيني محمود عباس بيـروت      زيارة الر "، الفتاً إلى أن     "لبنان وموقعه على أجندة التسوية النهائية     
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تمتد إلى الرئيس اللبناني بمعطيات دقيقة عما يجول في البيت الداخلي الفلسطيني حيال قـضايا حـساسة                 
  ".لبنانياً وفي طليعتها موضوع التوطين

  9/12/2009المستقبل، 
  

 جدوى المقاومةفشل التسوية يؤكد : المدافعون عن القضية الفلسطينيةاللبنانيون البرلمانيون  .42
خالل االجتمـاع الـشهري الـدوري     " الرابطة الدولية للبرلمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية      "لفتت  

فشل التسوية وانسداد آفاقها وثبوت سقوطها، تؤكد فـي المقابـل جـدوى             "ألعضائها اللبنانيين، الى ان     
داد حقوقها، وصون حريتها وتأكيد إرادتها      انتصار المقاومة خيارا ونهجا وأسلوبا وثقافة للشعوب في استر        

 ".وسيادتها الوطنية
، وطـالبوا   "لتأييد خطوة السويد في عدم استجابتها للضغوط الدوليـة        "ودعا المجتمعون االتحاد األوروبي     

 بارتكاب جرائم التهجير والقتل     إمعانه الرادعة للكيان الصهيوني لوقف      اإلجراءاتالمجتمع الدولي باتخاذ    "
قال وتهديم البيوت وتهديده المقدسات واستمراره في توسيع دائرة االسـتيطان وقـضم األراضـي       واالعت

 ".الفلسطينية وتهويد القدس
وإعادة تأكيد المقاومة اللبنانية على مركزية القضية الفلسطينية مـن جهـة،       " وثيقة حزب اهللا  "وأثنوا على   

   "....وتفوق خيار المقاومة من جهة أخرى
 9/12/2009السفير، 

  
  مصدر مصري يبلغ حماس رفض مصر أي تعديالت على الورقة المصرية .43

مصر لم تغير ولن تغير في الورقة "، إن "الحياة"قال مصدر مصري رفيع لـ:  جيهان الحسيني-القاهرة 
متمسكون بموقفنا : "، نافياً ما تردد من أنها في صدد طرح ورقة جديدة للمصالحة، وأضاف"المصرية

ضرورة توقيع حماس على الورقة قبل فتحها مثلما فعلت فتح التي لديها أيضا تحفظات، لذلك الداعي إلى 
وشدد على أن مصر ". حماس مطالبة بالتوقيع أوالً ثم سيتم بحث المالحظات ومناقشة أي تحفظات الحقاً

  .لن تستجيب أي تدخالت من أجل تغيير هذا الموقف
 مصر الى تجميد الجهود التي تبذلها من أجل المصالحة، وعن صحة ما تردد من أن األميركيين دعوا

إن مصر متمسكة في االستمرار في بذل ما في وسعها من أجل إنجاز المصالحة، ولن نتغاضى : "أجاب
واعتبر أن مصر ال يعنيها ". عن ذلك ولن يثنينا أي شيء عن المضي في هذا من أجل تحقيق المصالحة

ضد إرادة أو رغبة اآلخرين، مشيراً إلى أن هناك قراراً من القيادة على اإلطالق إن كانت المصالحة 
. السياسية على المضي قدماً في جهود المصالحة من أجل إنهاء االنقسام واسترداد اللحمة الفلسطينية

ولفت إلى أن مصر تجري اتصاالت ولقاءات مع كل القوى التي يمكن أن تقوم بدور إيجابي في هذا 
  .الصدد

قادة حماس يدركون تماماً أن مالحظاتهم "صدر مالحظات حماس بأنها سطحية، موضحاً أن ووصف الم
آن : "، معرباً عن اعتقاده بأنه إذا تمت االستجابة لها، فإنهم سيختلقون مالحظات جديدة، وقال"شكلية

  ". ذلكاآلوان كي نقول كفى، فالمتضرر األكبر من هذا االنقسام هو الشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمن
 9/12/2009الحياة، 

 
 مصر تبني جدار فوالذياً على طول الحدود مع قطاع غزة": هآرتس"مصدر مصري لـ .44

أكدت مصادر مصرية، أن مصر بدأت ببناء جدار فوالذي ضخم على طول حدود قطاع غزة مع مصر 
.  مترا30ً-20 كيلومترات ويتراوح عمقه في األرض ما بين 9، يمتد على طول )محور فيالديلفي(

التي أشارت إلى أن الجدار سيكون " هآرتس"جاءت هذه التأكيدات على لسان مصدر مصري لصحيفة 
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من الفوالذ بحيث يصعب اختراقه أو صهره بوسائل مختلفة، وبالتالي سيكون من الصعب حفر األنفاق 
 عليها منذ التي تستخدم لنقلع البضائع واألسلحة إلى قطاع غزة في ظل الحصار المحكم المفروض

وأضافت أن بناء مثل هذا الجدار هو خطوة إضافية من قبل مصر التي تمكنت من تقليص ما . سنوات
  .من سيناء إلى قطاع غزة" التهريب"أسمته بـ

وأشارت في هذا السياق إلى أن جاهزية مصر لزيادة فعالياتها في حربها على األنفاق تأتي لجملة أسباب 
 .على القاهرةمن بينها الضغط األمريكي 

  9/12/2009، 48عرب
  

  القاهرة تصادر بضائع لالشتباه بأنها معدة للتهريب إلى غزة .45
قامت أجهزة األمن المصرية بمصادرة كميات كبيرة من الوقود والبضائع :  محمد أبوعيطة-القاهرة 

دينة رفح أثناء نقلها على طريق القنطرة رفح الدولي بعد االشتباه في أنها كانت في طريقها إلى م
  .المصرية لتهريبها إلى قطاع غزة عبر األنفاق

، إنه تم ضبط شاحنتين تحمالن بضائع تحتوي على أغذية وحلويات عند "الخليج"وقال مصدر أمني لـ
 ألف ليتر سوالر مخزنة في مستودع بأحد أحياء مدينة رفح 30وعثرت أيضاً على .. كمين أمني

وتمت مصادرة جميع المضبوطات تمهيداً . ن أقمشة وسجائر أطنا5ومستودع آخر يحتوي على قرابة 
  .لبيعها في مزاد علني خالل األيام المقبلة

  9/12/2009الخليج، 
  

 قاإلسرائيليون موجودون في جميع مناطق العرا: نائب عراقي .46
قال عضو البرلمان العراقي عن منطقة الموصل نور الدين الحيالي، إن :  عالء يوسف-بغداد 
يين موجودون في جميع مناطق العراق وخاصة في المناطق الشمالية للبالد وما تسمى اإلسرائيل

وأضاف الحيالي أن الهدف اإلسرائيلي هو تقسيم العراق، مذكراً بوثيقة ". المناطق المتنازع عليها"بـ
  . عن منظمة الصهيونية العالمية تؤكد وجود مشروع لتقسيم العراق إلى ثالث دول1984صدرت عام 

  8/12/2009نت، .جزيرةال
  

  لمفاوضاتاللسلطة قبل  إطالق المعتقلين وتسليم مناطق من الضفةب "إسرائيل" يطالبميتشل  .47
صـوت  (ذكرت مصادر فلسطينية الثالثاء التي وصفت بالسياسية المطلعة لموقع          :  وليد عوض  -رام اهللا   
تشل يحمل معه خالل جولتـه      الناطق باسم حركة فتح ان المبعوث االمريكي للمنطقة جورج مي         ) فلسطين

المرتقبة في المنطقة قائمة من المطالب التي تأمل ادارة الرئيس االمريكي باراك اوبامـا مـن اسـرائيل                  
الموافقة عليها وتنفيذها، حتى تسهل عملية ترسيم الحدود واالنتقال الى التفاوض مع الـسلطة علـى مـا               

  .يلي والفلسطينيأسمته المصادر بالقضايا المحرجة للجانبين االسرائ
واشارت المصادر الى أن تنفيذ اسرائيل للمطالب األمريكية التي يحملها معه ميتشل من شـأنها تـوفير                 

  .األجواء لعملية سالم تخشى جهات عديدة من انهيارها وخطورة تبعات ذلك على المنطقة بالكامل
 االفراج عـن أعـداد مـن    أن قائمة المطالب األمريكية، تتضمن ) صوت فلسطين (وكشفت المصادر لـ    

المعتقلين الفلسطينيين واالستجابة الى بعض مطالب السلطة الفلسطينية التي لها عائد ايجابي مهم ويرفـع               
من شعبيتها، مثل الموافقة على عودة مبعدي كنيسة المهد الى أماكن سكناهم، واالنسحاب مـن محـاور                 

ق في الضفة الغربية، كما يحمـل المبعـوث         بعض الطرق وازالة العديد من الحواجز العسكرية، ومناط       
 االسرائيلية على مـستوى     -االمريكي استنادا الى هذه المصادر اقتراحا باستئناف االتصاالت الفلسطينية          

منخفض حتى يثبت كل طرف جديته في التوصل الى اتفاق سالم نهائي ومن أجـل بنـاء الثقـة بـين                     
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الت على مستوى الزعماء والتركيز علـى مـسألة ترسـيم           الطرفين، قبل االنطالق واالنتقال الى االتصا     
  .الحدود

9/12/2009القدس العربي،   
  

   ن يكون موضع تفاوض بين الجانبينوضع القدس يحب أ: واشنطن .48
أكدت الواليات المتحدة أن مصير القدس يجب أن يحل من خالل مفاوضات            :  وكاالت األنباء  -بروكسل  

، " موقفنا بـشأن القـدس واضـح      "وزارة الخارجية فيليب كراولي     وقال المتحدث باسم    . الوضع النهائي 
نعتقد انه بما ان المسألة تتعلق بالوضع النهائي فانها ستعالج بشكل افضل في اطـار مفاوضـات                 "مضيفا  

  ".مباشرة بين الجانبين
9/12/2009الدستور،   

  
  قيقي سنواصل العمل من أجل أن نحدث تغييرا في المفاوضات وإحالل تقدم ح: بلير .49

شدد ممثل الرباعية الدولية توني بلير أمس على مواصـلة المجتمـع الـدولي    : واشنطن ـ مينا العريبي 
وقال بلير قبل اجتماعه بوزيرة الخارجيـة األميركيـة         . جهوده إلحياء عملية السالم في الشرق األوسط      

أن نحدث تغييرا فـي     إنها لحظة صعبة حاليا، وسنواصل العمل من أجل         «: هيالري كلينتون في واشنطن   
، وشدد على أهمية إحقاق التغييـرات فـي   »الظروف تسمح بالدخول في المفاوضات وإحالل تقدم حقيقي    

المنطقة لحلحلة األوضاع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على أمل التوصل ألرضية مشتركة السـتئناف             
  . المفاوضات

9/12/2009الشرق األوسط،   
  

  لتنفيذ حل الدولتين" إسرائيل"اً يطالبون حكومتهم بالضغط على  سفيراً ألمانياً سابق24 .50
 سـفيراً ألمانيـاً سـابقاً     24 من برلين، نقالً عن مراسلها اسكندر الديك، أن          9/12/2009 الحياة،   ذكرت

طالبوا في رسالة مفتوحة وجهوها إلى المستشارة أنغيال مركل ووزيـر الخارجيـة غيـدو فيـسترفيلله                 
  .أمس، بممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لتنفيذ حل الدولتين» زوددويتشه تسايتونغ«ونشرتها صحيفة 

بغض النظر عن واجب ألمانيا التاريخي في حماية إسرائيل، فإن أمنها الحقيقي ال يمكـن أن                «ورأوا أنه   
من دون نسيان الماضـي، يتوجـب       ... يتوافر إال من طريق سياسي ال من طريق االحتالل واالستيطان         

وال أحد يمكنـه بعـد اآلن       . على السياسة الشرق أوسطية أللمانيا أن توجه نفسها نحو متطلبات المستقبل          
واستمرار نزاع الشرق األوسط    . دولة فلسطينية ) قيام(االدعاء بصورة جدية أن وجود إسرائيل مهدد من         

  .»يحمل في طياته أخطاراً غير مقدرة العواقب
 من برلين نقالً عن مراسلها خالد شـمت، أن الـسفراء األلمـانيين              8/12/2009نت،  . الجزيرة وأضافت

واألراضي الفلسطينية، يمثـل    " إسرائيل"أن التشدد المتزايد الموجود في      "السابقين أشاروا في الرسالة إلى      
وشددوا علي أهمية إدماج حركة المقاومة اإلسـالمية        ". إضعافا للقوى المعتدلة في عموم الشرق األوسط      

  .بأي مفاوضات للتسوية النهائية، وطالبوا بفتح دائم لكل المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم) حماس(
  

   النسحاب عباسأسبابثالثة  .51
  عبد الباري عطوان

نجحت الضغوط االسرائيلية، المدعومة من دول مثل فرنسا وهولندا والمانيا، في احباط مشروع القـرار               
وروبية من السويد الذي ينص على ان القدس الشرقية هي عاصـمة            المقدم الى وزراء خارجية الدول اال     
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الدولة الفلسطينية المستقلة، واستبداله بقرار غامض مائع مغرق في عموميته، يـنص علـى ان القـدس                 
  .المحتلة عاصمة للدولتين الفلسطينية واالسرائيلية

حاد االوروبي، ليس فقط مـن      النجاح االسرائيلي جاء بسبب غياب اي تحرك عربي فاعل في اوساط االت           
اجل دعم القرار السويدي، وانما ايضا لدفع اوروبا لمواقف اكثـر حزمـا فـي مواجهـة الممارسـات                   
االسرائيلية المكثفة لتهويد المدينة المقدسة، وهدم بيوت اهلها فوق رؤوسهم، والزج بهم في العراء، ناهيك               

  .المليون فلسطينيعن استمرارها في خنق قطاع غزة، وتجويع مليون ونصف 
اسرائيل تضغط على االوروبيين واالمريكان، والحكومات العربية تضغط على الفلسطينيين للتخلي عـن             

  .عنادهم، والقبول بالتوجيهات االمريكية بالعودة الى المفاوضات دون شرط تجميد االستيطان
لفلسطينية، وعدم االعتـراف    في الماضي كانت الحكومات العربية تدفع ثمن وقوفها الى جانب الثوابت ا           

الهجوم االمريكي علـى    (باسرائيل، حصارا امريكيا، وعقوبات اقتصادية، واحيانا اعتداءات وقصفاً جوياً          
االن تستخدم الحكومات العربية قضية فلسطين لتحقيق مصالح محلية، وحل مشاكلها مع الواليـات         ). ليبيا

 والتقدم بمبادرات سالم للخروج من محنة احداث الحـادي          المتحدة والعالم الغربي، عبر بوابة التنازالت،     
  .سبتمبر، مثلما فعلت المملكة العربية السعودية/عشر من ايلول

والموقف الفلسطيني ليس افضل حاال من موقف الحكومات العربية، بل ال نبالغ اذا قلنا انه اكثر سـوءا،                  
مم المتحدة ومجلس امنها الستصدار قرار      فالبعض يريد ان يحصر النضال الفلسطيني في الذهاب الى اال         

 قرارا صدرت بهذا الخصوص، من      65باالعتراف بالدولة الفلسطينية وحدودها، وكأنه ال يوجد اكثر من          
بينها قرارات التقسيم وحق العودة، والبعض اآلخر يريد الكفاح المسلح دون ان يمارسه، وثالث يريد حل                

  .لألسف الشديد' جعجعة بدون طحن'ضة، كلها السلطة، ورابع يتحدث عن تفجير انتفا
***  

الرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد يوم امس اثناء لقائه برجال الصحافة في لبنان انه جاد في رفـضه                  
الترشح ألي انتخابات رئاسية قادمة، وقال انه ال يناور او يمثل، ونحن نصدقه، ولكنه لم يقل لنـا متـى                    

عشرة، ووفق اية ظروف، وهل سيـستمر رئـيس تـصريف           ..عامين..مستجرى هذه االنتخابات بعد عا    
  اعمال الى االبد، وما هي خياراته المقبلة؟

قولـه  ' اقتباسات'االمريكية نقلت عن الرئيس عباس في عددها االخير في زاويتها االسبوعية   ' التايم'مجلة  
رة الى رغبته في االنسحاب من      ، في اشا  'حان الوقت ألن تجدوا لكم حمارا آخر      'لالمريكان واالوروبيين   

  .الرئاسة
المجلة لم تقل لنا اين قال الرئيس عباس هذه العبارة، وفي اي مناسبة، ولكننا ال نستبعد قوله لها، فالرجل                   
يعيش حالة من االحباط غير مسبوقة بعد وصول خياراته السلمية الى طريق مسدود، وتنكر االمريكـان                

  .واالسرائيليين والعرب له
لمقربين من الرئيس عباس اكد لنا انه قرر عدم ترشيح نفسه اثر مواجهته ثالثة مواقف مهينة علـى       احد ا 

  :الصعيدين السياسي والشخصي
تعاطي السيدة هيالري كلينتون وزيرة الخارجية االمريكية معه بأسلوب وقح، اثناء لقائها معه في              : االول

عودة الى مائدة المفاوضات مع اسرائيل دون تجميـد         مدينة ابوظبي في الشهر الماضي، ومطالبتها له بال       
حكومة بنيامين نتنياهو لالستيطان، وتأكيدها على هذه الوقاحة واالزدراء التـام بـردة فعلهـا االوليـة                 
والسريعة على اعالنه عدم ترشيح نفسه في االنتخابات، باعرابها عن االستعداد للتعاطي معـه فـي اي                 

  .موقع آخر يختاره
دار الحكومة المصرية تصريحات على لسان السيد احمد ابو الغيط وزير الخارجيـة ترحـب               اص: الثاني

فيها بعودة المفاوضات وفق مرجعية تؤكد على قضايا الحل النهائي مثل القدس والالجئين والمستوطنات              
هذا الموقف المصري شكل صدمة بالنسبة الى الرئيس عباس، وتحولت هذه الـصدمة             . والمياه والحدود 
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الى جرح نفسي غائر عندما قال له السيد ابو الغيط، في لقاء ساده العتاب، ان اصرارك علـى رفـض                    
انك انتهيـت يـا سـيد       'العودة الى المفاوضات دون تجميد االستيطان تجاوباً مع الطلب االمريكي يعني            

  .'عباس
ة العائلة رام اهللا فوراً الـى اي        ذهاب أحد احفاد الرئيس عباس اليه متكدراً باكياً، ومطالباً بمغادر         : الثالث

بلد آخر، وعندما سأل الرئيس عباس حفيده عن السبب قال له ان زمالءه في المدرسة يعايرونه بأن جده                  
، فكانت هــذه الكلمات االكثر تأثيراً في نفسيته، وزادت مـن           'خائن وباع فلسطين  ') اي الرئيس عباس  (

  .اب من الحياة السياسيةعزمه على اتخاذ قرار بعدم الترشح، واالنسح
***  

هذه الحالة الفلسطينية المزرية، ونظيرتها العربية الرسـمية الراكـدة الالمباليـة، هـي التـي تعـزز                  
الموقــــف االسرائيلي دولياً، رغم وجود حكومة يمينية متطرفة باتت تصرفاتها تضع العالم الغربي             

  .سالمي، بتشجيع التطرف في الضفة االخرىفي حرج كبير، وتهدد مصالحه في العالمين العربي واال
اوروبا ال تخسر شيئاً، ولن تغضب اي عاصمة عربية اذا ما عدلت المشروع السويدي، واصدرت كلمات           
انشائية حول ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف بناء المستوطنات وهدم البيوت فـي القـدس                 

اجراءات عقابية ضد اسرائيل، فهناك قـوى يهوديـة     المحتلة، ولكنها تخسر اذا ما فعلت العكس واتخذت         
  .واسرائيلية ستحرض ضد حكوماتها

المصالح االوروبية جميعها في البالد العربية، وتكفي االشارة الى ان ازمة امارة دبي الماليـة االخيـرة                 
ـ                رى احدثت زلزاالً في البورصات االوروبية والقطاعات المصرفية، ويعلم اهللا ماذا كان سيحدث لـو ج

التلويح بتجميد االستثمارات االوروبية االخرى في دول خليجية مثل قطر والسعودية وابوظبي وسـلطنة              
  .عمان

، وتـضرب  ) الف بريطاني يعملون في دبي وحدها  150(اوروبا تستفيد منا اسواقاً واستثمارات ووظائف       
تعد فرائص حكوماتها امام ليبرمان     بنا وبمصالحنا عرض الحائط، وال تعيرنا اهتماماً او احتراماً، بينما تر          

  .ونتنياهو ومن لف لفهما
مماحكات كروية بين مشجعين مهووسين اثارت اهتماماً غير مسبوق في ثالث دول تشكل في مجمـوع                

، بينما لم نر اي تحرك، شعبي او رسمي،         )الجزائر ومصر والسودان  (سكانها نصف سكان العالم العربي      
ومحاولـة  ) الذي يهم ملياراً ونصف المليـار مـسلم       ( على المسجد االقصى     تجاه االعتداءات االسرائيلية  

  .المستوطنين اقامة كنيس يهودي في باحته
االوروبيون معذورون اذا ما رضخوا لالبتزاز االسرائيلي، واستجابوا لطلب نتنياهو بتعـديل مـشروع              

جد، وزادوا من احتقارهم للعرب     القرار السويدي، ومعذورون اكثر اذا منعوا بناء المآذن بل وحتى المسا          
  .والمسلمين، فنحن نستحق اذالالً اكثر من ذلك

  9/12/2009القدس العربي، 
  

  "كبير المفاوضين"فخامة  .52
  عريب الرنتاوي 
إذا كان النظام الرسمي العربي قد دار ويدور في مثلث التوريث والتجديد والتمديد طوال عشريات ثالث                

:  الرسمي الفلسطيني أنه اختار طريقا رابعـا لنقـل الـسلطة وتـداولها             من السنين ، فإنه يسجل للنظام     
في انتخابـات الرئاسـة   " عدم الترشح"ففي األنباء أن الرئيس محمود عباس المستمسك بقراره      .. التخليف

المفاوضـات  "المقبلة ، في حال إجرائها ، أوصى خيرا في دوائره الضيقة بكبير المفاوضين وصـاحب                
رشح فتح وفصائل المنظمة في االنتخابات المقبلة ، األمر الذي خلّف صدمة قويـة فـي                ، ليكون م  " حياة
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فتح ، وفقا لتقارير الزميل المجتهـد وليـد         " مركزية"مختلف الدوائر الفلسطينية ، وباألخص في أوساط        
  .عوض في القدس العربي

عضوية اللجنة التنفيذيـة    : سنيينحجة عباس ، وفقا للتقارير ذاتها ، أنه يتعين على خليفته الجمع بين الح             
لمنظمة التحرير ، وعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح ، وهو الشرط الذي ال ينطبق إال علـى كبيـر                   

، وال أحمد قريع    " مركزيتها"المفاوضين ، فال القدومي حضر مؤتمر فتح السادس أو انتخب أو عين في              
إلطاحة به في مؤتمر فتح ، ومن ثم صعوده باالنتخاب          يتوفر على الشرط المذكور ، فقصة ا      ) أبو العالء (

  .المنظمة معروفة تماما ، وهي تدل على انعدام الثقة بينه وبين الرئيس" تنفيذية"إلى 
عباس هذه ، ستُواجه بمقاومة ضارية على األرجح ، وتحديدا داخـل أوسـاط حركـة فـتح ،                   " وصية"

لطامعون والطامحون والراغبون في الرئاسة ، مـن        وباألخص في أوساط لجنتها المركزية حيث يحتشد ا       
ناصر القدوة إلى جبريل الرجوب مرورا بالدحالن والبرغوثي ، فضال عن رمـوز فتحاويـة تاريخيـة                 
خارجها اآلن ، من قريع وأبو ماهر غنيم وربما القدومي ، لكن التقديرات تميل لتـرجيح كفـة الـرئيس     

طات ، خصوصا بعد أن برهن الرئيس في األشهر األخيرة          ومرشحه في مواجهة هذه المقاومات والضغو     
  .داخل فتح والمنظمة) األصعب(، بأنه الرقم الصعب 

أما في أوساط المنظمة ، فاألرجح أن أي مرشح ستتقدم به فتح ، ستقبل به الفصائل من دون اعتراض ،                    
، أو ربما إنفاذا لتقليـد      " ونناعدم التدخل في الشؤون الداخلية للفصائل التي ال تتدخل في شؤ          "عمال بمبدأ   

لكل من تختاره فتح لرئاسة أية هيئة أو منظمة أو لجنة أو حكومة أو مؤسسة               " تعظيم سالم "يقضي بتقديم   
  .، ومن موقع اإلقرار بدور الحركة القيادي والتاريخي

ل األخرى ،   مشكلة فتح مع مرشحها الجديد ، إن استقرت على هذا الترشيح ، ستتفاقم عند مواجهة الفصائ               
ـ             لـن  " كبير المفاوضين "خارج منظمة التحرير الفلسطينية ، وفي مواجهة مع الرأي العام الفلسطيني ، ف

، أو بمنافسة شبيهة بتلـك التـي        " مرشح تزكية "يكون له حظ في اجتياز امتحان االنتخابات إال إن كان           
مصطفى البرغوثي في مواجهـة      ، أو    1996قادتها السيدة سميحة خليل ضد ياسر عرفات في انتخابات          

 ، في مثل هذه الظروف ، وفي مثلها فقط ، يمكن لصائب عريقات أن               2005محمود عباس في انتخابات     
  .فخامة كبير المفاوضين: يحظى بلقب

أما إن جرت انتخابات حرة ونزيهة ، وعلى خلفية مصالحة وطنية حقيقية ، وشـملت الـضفة جميعهـا                   
  .ب أن حظوظ عريقات ستتخطى حظوظ أيمن نور في مصروالقدس وقطاع غزة ، فال أحس

ويخيل لنا ، نحن الذين انتقدنا الرئيس الراحل ياسر عرفات وعدنا للترحم عليه وإبـداء الحنـين أليامـه            
 وضعا مشابها في حال أتـت ريـاح         - أو ربما يراد لنا أن نواجه        -ومواقفه وممارساته ، بأننا سنواجه      

ي سفن الرئاسة ، إذ قد نجد أنفسنا مجبرين على العودة إلى أراشيفنا اللتقاط ما               بما تشته " التخليف"عملية  
يخدم منها غرض إجراء المقارنات والمقاربات والمقايسات ، وهذا أمر لم نعد نستهجنه بعد أن اتضح لنا                 

  .، بأن ال قعر لحالة التردي واالنهيار التي نعيشها منذ سنوات
رشح لالنتخابات المقبلة تفاديا لإلقرار بفشل سياساته ورهاناته المعتمـدة          الرئيس عباس الذي قرر عدم الت     

طوال سنوات خمس ، ال يرغب بقيادتنا إلى ضفاف مقاربة جديدة ونهج جديد ، ويبدو أنه مصر على أن                   
ودا ال يودعنا إال بعد أن يودعنا في أيد أمنية على نهجه وسياساته حتى بعد أن بلغت بنا وبه ، طريقا مسد                    

، يريـد أن    " المفاوضات حيـاة  : "صاحب براءة االختراع المسجلة تحت عنوان     " تخليف"، لكأنه باختياره    
يعاقبنا لسنوات أربع أو خمس قادمة ، بعد أن شهدت سنوات حكمه األربـع أو الخمـس الفائتـة أكثـر                     

مـن االنقـسام    التطورات خطورة في تاريخ قضية شعب فلسطين وكفاحه من أجل الحرية واالستقالل ،              
األسوأ في السياسة والجغرافيا والمؤسسات الفلسطينية ، إلى المفاوضات األردأ في تاريخ عملية السالم ،               
والتي نكتشف اليوم بأنها جرت بال مرجعية وعلى وقع صرير األنياب الحديدية لجرافـات االسـتيطان                
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ه مثلما فعلنا مع سلفه ، وبعد أن نكون قد          الزاحف ، لكأنه يريد لنا أن نترحم على أيامه ومواقفه وممارسات          
  .ضقنا ذرعا بمواقف وسياسات خلفه

  9/12/2009الدستور، 
  

   الفلسطيني طويل وشاق-طريق السالم اإلسرائيلي  .53
  حسين آغا وروبرت مالي

ولكن اهتمام الطرفين المعنيين بهذا . لم يسبق أن أجمع المجتمع الدولي على حل الدولتين مثلما يفعل اليوم
األول يلقي بالئمة . وأسهم العجز عن تنفيذ الفكرة، وإرساء الدولتين في بروز موقفين. الحل بدأ يخبو

ويهمل أصحاب الرأي هذا الحاجة الى احتساب . الفشل على الظروف غير المناسبة والتطبيق الخاطئ
، 1967حدود الهدف المرجو من الحل هذا، وهو تقسيم فلسطين التاريخية الى دولتين حدودهما هي 

. وتقسيم القدس، وحل مسألة الالجئين والتعويض عليهم وضمان استقرارهم خارج اسرائيل، وحل النزاع
ووراء فشل، على ما يرى آخرون، الحل ضعف شعبية الرؤساء أو رفضهم المصادقة على الحل، أو 

يات المتحدة من ويرى أصحاب الرأي هذا ان الوال. استعداد طرف للمضي قدماً في الحل ورفض اآلخر
، وخلفه لم يوِل »ناعمة«فالرئيس بيل كلينتون انتهج سياسة . أبرز المسؤولين عن إخفاق عملية السالم

ويرى بعضهم أن بنيامين نتانياهو، وهو يجمع ميوالً يمينية الى السياسة . عملية السالم اهتماماً كافياً
  .العمالنية، هو المؤهل إلبرام الصفقة التاريخية

فهو اكتسب حنكة سياسية، وأحسن . د بعضهم األمل على محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينيةويعق
ولكن نتائج تدخل الرئيس . وهمش الخصوم، وقدم المناصرين. الداخلية األخيرة» فتح«ادارة انتخابات 

ياهو وبعث االميركي، باراك اوباما، لم تجر على ما اشتهى، أي الى تعزيز مكانة عباس وإضعاف نتان
  .عملية السالم

ويدعو الموقف الثاني من حل الدولتين الى ترك الحل هذا الذي لم يثمر الى اآلن، وتغليب كفة حل الدولة 
ويزعم هؤالء ان العرب واليهود في وسعهم التعايش في دولة ديموقراطية ثنائية االثنية، . الواحدة عليه

ولكنه أقرب . وال شك في أن االقتراح مثير. جئين والقدسوأن حل الدولة الواحدة يذلل مشكلة عودة الال
وهو يطيح . فالحل هذا ال يحقق ما يطمح اليه الطرفان. الى األوهام وعالمها منه الى الواقع والسياسة

وال يرضي حل الدولة الواحدة الفلسطينيين، . توق يهود اسرائيل الى دولة يهودية يعيشون فيها في أمان
  . في العيش عيشاً كريماً وتقرير مصيرهموال يلبي رغبتهم

وهو يشبه حل الدولة الواحدة، على ). الوضع القائم(» ستاتو كو«وثمة حل ثالث هو اإلبقاء على الـ 
وفي الواقع، ثمة دولة واحدة اليوم تمتد من . رغم انه يفتقر الى الديموقراطية واإلقرار بالتعدد االثني

ويسجن فيها الفلسطينيون في غزة، ويخضعون لالحتالل في الضفة البحر المتوسط الى نهر األردن، 
فإسرائيل . هذا قدرته على البقاء، على رغم التحديات» اللّاحل«وعلى خالف التوقعات، برهن . الغربية

أفلحت في درء الخطر السكاني واألمني الفلسطيني عنها، من طريق االنسحاب من غزة وبناء جدار 
فالمعاناة المزمنة تؤجج غضب . ولكن حياة مديدة قد ال تكتب لمثل هذا الوضع. يةالفصل في الضفة الغرب
 الفلسطيني –، كان النزاع اإلسرائيلي 1948ومنذ . وقد تفضي الى اندالع العنف. الفلسطينيين والتوتر

  .  أعوام7 حروب، أي حرب واحدة كل 9وراء 
ولكن إالم . ومعالمه العريضة واضحة. ط الدوليةفتأييده غالب في األوسا. ويبدو أن حل الدولتين مناسب

؟ ويعقد حل الدولتين األمل على إنهاء نزاع »نظرياً«يفتقر الحل هذا، ولماذا يرفض تنفيذه، ويبقى تأييده 
ولكن انسحاب اسرائيل . 1967، على رغم أن العقبات التي تحول دونه ولدت من حرب 1948بدأ، في 

ويشتكي اإلسرائيليون من طعن الفلسطينيين في مشروعية دولة .  النزاعمن األراضي المحتلة ال ينهي
  .اسرائيل، ويحمل الفلسطينيون اسرائيل مسؤولية تهجيرهم وخسارتهم األرض
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. ويفترض إنهاء النزاع اعتبار شكوى االسرائيليين والفلسطينيين، وتبديد أسباب غضبهم ونقمتهم
فالمفاوضات أهملت .  األراضي المتبادلة وحدود القدسوالشيطان ليس في تفاصيل الحل، وفي نسبة

ويحل إنشاء دولتين مشكلة االحتالل، وهذا وجه من وجوه مشكلة . مسائل جوهرية تعوق إرساء حل دائم
فاإلسرائيليون لن ينسحبوا من األراضي المحتلة ما لم يوقنوا ان الفلسطينيين قبلوا الدولة . معقدة

وال .  ال يستطيعون الموافقة على حل ال يحتسب أسباب الكارثة التي أصابتهموالفلسطينيون. اإلسرائيلية
  .يلقى حل الدولتين رواجاً في أوساط أكثر الفلسطينيين واإلسرائيليين تعبئة

وإذا أبرم اتفاق الحل النهائي، فاألرجح أن ينتهي . وليست المفاوضات المقترحة السبيل الى إنهاء النزاع
وثمة من يدعو الفلسطينيين واإلسرائيليين الى صوغ . ولن تكتب له الحياة، إذا نُفذ. يقبه األمر الى التعل

اتفاق مرحلي موقت يقلل مخاطر اندالع العنف، وينزع فتيل النزاع، ويرجئ معالجة مسألة الحدود 
ة الغربية فقد تنسحب اسرائيل من الضف. النهائية والالجئين، والمدينة المقدسة، واالعتراف بدولة اسرائيل

ومثل هذا الحل يخمد . أو من أجزاء واسعة منها، وتحول دون اشتباك الفلسطينيين واإلسرائيليين اليومي
وأنصارها هم فلسطينيون واسرائيليون، . والدعوة هذه ليست جديدة. النزاع، وال يفرط بتطلعات الطرفين

خارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ومنهم رئيس الوزراء االسرائيلي السابق، أرييل شارون، ووزير ال
الى هدنة، والى نشوء » حماس«وتدعو . ممكن» الحقيقي«وال يرى هؤالء أن السالم . »حماس«وقادة 

وتُجمع الحلوُل األحادية الجانب، على غرار اقتراح رئيس الوزراء . 1967دولة فلسطينية داخل حدود 
ية من جانب واحد، وبناء مؤسسات الدولة هذه، أو اقتراح الفلسطيني سالم فياض، إعالن الدولة الفلسطين

ولكن اإلسرائيليين . اسرائيل االنسحاب من الضفة الغربية، على أن بعض أوجه المشكلة قابل للحل
  . يريدون البحث في االنسحاب من الضفة ومساحته، فيما إذا كان هذا االنسحاب يشمل القدس الشرقية

فذكرى المعارك .  االسرائيلي مخاوف كبيرة– في حل النزاع الفلسطيني ويبعث احتمال األردن طرفاً
ويتهم بعض الفلسطينيين المملكة .  ماثلة في األذهان1970الدامية بين الفلسطينيين واألردنيين في 

ويرى بعض االسرائيليين أن االردن هو فلسطين، وأن . الهاشمية بالسعي الى مصادرة قضيتهم الوطنية
وعلى رغم خشية .  تبطل الحاجة الى دولة فلسطينية، وانسحاب اسرائيل من الضفة الغربيةدولة األردن

 فلسطيني للنزاع -المزاعم هذه، وما تبعث من مخاوف، ال يستهان باقتراح التوصل الى حل أردني 
. موقد يكون مثل هذا الحل هو السبيل الى تحريك عجلة السال. يشمل األردن والضفة الغربية وربما غزة

وهم قد يرضون . فاإلسرائيليون يطعنون في صدقية الفلسطينيين، ويرون أن األردنيين هم موضع ثقة
  .  فلسطيني، وتسليم أمن الضفة الغربية الى قوات األمن األردنية–التنازل لكيان أردني 

طينية انصرفت، فالحركة الوطنية الفلس. وجلي أن الفلسطينيين يحتاجون الى الوقت للقبول بمثل هذا الحل
وارتبطت الهوية السياسية الفلسطينية بإرادة . في العقود السبعة الماضية، الى تثبيت االنفصال عن األردن

ويطعن عدد من الفلسطينيين في الحل، ويرون أنه مخطط اسرائيلي للقضاء على . نشوء دولة فلسطينية
وربط الضفة . ن مسلم أوسع بعين الرضاالى االنضمام الى كيا» حماس«وقد تنظر . القضية الفلسطينية

فاالرتباط هذا يحرر . وغزة باألردن أهون الشرور مقارنة باالحتالل اإلسرائيلي أو بانتشار قوات دولية
وينظر . الفلسطينيين من االعتماد على اسرائيل اقتصادياً، ويوفر لهم مساحة سياسية ودولة مكتفية ذاتياً

ويتنازعهم الميل الى القبول بتوسيع مساحة دولتهم والخوف من . الحلاألردنيون بعين القلق الى هذا 
  . اختالل التوازن السكاني والسياسي الهش القائم

ويدعو الى البحث في أصل . 1967وثمة من يطعن في قصر المفاوضات على مشكالت تعود الى 
ئيليون على الحدود والقدس األول، يتفاوض فيه الفلسطينيون واإلسرا: المشكلة، والمفاوضة على مسارين

فيخرج الفلسطينيون . والمسار الثاني يتولى تذليل النزاع من طريق اإلقرار بالماضي. والالجئين
اعترافهم بإسرائيل تخريجاً ال ينكر روايتهم الماضي، وحقوق الالجئين، ومصالح األقلية الفلسطينية 



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1633:         العدد       9/12/2009 األربعاء :التاريخ

ن، ويحترمون حقوقهم من غير أن يتهدد اإلقرار ويقر اإلسرائيليون بدورهم في مأساة الالجئي. بإسرائيل
  .هذا يهودية دولة اسرائيل

  9/12/2009الحياة، 
  

  !؟"الوطن البديل"أين وصل مشروع  .54
  أسامة عثمان. د

قَد ال يكون من الضروري التذكير بالعالقة الوثيقة بين تطورات القضية الفلـسطينية واسـتقرار الدولـة                 
بسبب االنـسداد   ،  الشعب الفلسطيني المحتل يمر في حالة حرجة ومقلقة        األردنية، شرقي النهر، ولما كان    

الذي تعرفه العملية السياسية؛ فإن البحث عن انعكاسات ذلك على األردن المهدد من اليمين الـصهيوني                
  .ومطَّردة، بأن يكون الوطن البديل يكتسب أهمية خاصة

لمتزعم للحكومة الحالية، والمتأثر بتوجهات حـزب       وفكرة الوطن البديل كامنة في أدبيات حزب الليكود ا        
إسـرائيل  "وهو المـؤمن بفكـرة      ، م1925الذي أسسه فالديمير جابوتنسكي عام      " الصهيونية المراجعة "

  .التي تشمل الضفة الشرقية لنهر األردن" الكبرى
 احتجاجـات أردنيـة     اقتراحا يعتبر األردن وطن الفلسطينيين إلى     " اإلسرائيلي"وقد أدت مناقشة الكنيست     

شيمون بيريز وشـروحاتُه مـن اكتـساب ذاك         " اإلسرائيلي"ولم تلغِ توضيحاتُ رئيس الدولة      ، دبلوماسية
 نائبا في الكنيست، معظمهم من نواب االئتالف الحكومي، إلى جانب االقتراح بمتابعـة              53االقتراح تأييد   

  .بحث الموضوع في لجنة الخارجية واألمن
أن الدولة الفلسطينية قائمة فعليا     " مكان تحت الشمس  "ء الحالي بنيامين نتنياهو في كتابه       يرى رئيس الوزرا  

يطـالبون بحقـوق   ) ومعظم الدول العربيـة ، يعني منظمة التحرير الفلسطينية  (إنهم  : "ويقول، في األردن 
 إنهـم ال  وطنية على المناطق؛ أي إقامة دولة عربية أخرى، ونظام حكم عربي آخر، وجيش عربي آخر؛       

وفيهـا  " أرض إسـرائيل  "يكتفون بوجود دولة فلسطينية شرق األردن؛ التي تسيطر على معظم أراضي            
  ).205:ص" (أغلبية فلسطينية حاسمة

وال تعدم هذه الفكرة تأييدا في الواليات المتحدة ممثلًا في شخصيات رسمية ومرشحين سـابقين للرئاسـة                 
     ة مثل جون ماكين، وال ينفكنواب في الكونجرس عن تأييد هذا الطرح؛ فهو يحظى بدعم اليمين            األمريكي 

  .األمريكي
  مقدمات الحالة

هذه األيام بظروف خطرة، يتوقف عليها تقرير اتجاهـات األحـداث           " اإلسرائيلية"تمر العالقات العربية    
ـ         ، والمسارات السياسية المحتملة  ، المقبلة ي تتفـق بـرغم     ولعل ذلك ما يفسر هذه المواقف العربيـة الت

خالفاتها، على دعم الموقف الفلسطيني الرافض الستئناف المفاوضات؛ قبل الوقف التام لالستيطان فـي              
واإلصرار على استئناف المفاوضات من النقطـة التـي         " النمو الطبيعي "بما فيه   ، القدس والضفة الغربية  

  .ولمرتالسابق إيهود أ" اإلسرائيلي"انتهت إليها مع حكومة رئيس الوزراء 
ولسنا على يقين من صموده؛ إذا سلطت عليـه         ، وهذا هو المعلن حتى اآلن من المواقف العربية الرسمية        

  .الضغوط األمريكية والدولية
وتنبع أهمية الصمود على هذه المواقف الدنيا من طبيعة المرحلة الحاسمة التي تمر بها القضية الفلسطينية                

ريع الصهيونية في االستيطان وتهويد القدس؛ فإذا رضخ العرب من جديد           والمدى البعيد الذي قطعته المشا    
وسـقف زمنـي    ، دون مرجعيات واضحة  ، لهذه العملية اإلسرائيلية القائمة على شراء الوقت والتفاوض       

وتهويد القدس، فإنهم يكونون قـد حكمـوا علـى القـضية الفلـسطينية              ، ودون توقف لالستيطان  ، محدد
واألردن أكثرها تعرضـا للـضرر   ، وعلى دول الجوار، يتوقعوا ارتدادات ذلك عليهم  ولهم أن   ، بالتصفية
  .والتهديد
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وفي محاولة الستباق مواقف عربية متراجعة يتحدث بعض المسئولين العرب عن إمكانية الموافقة علـى               
ة ومكتوبة مـن    استئناف المفاوضات، دون وقف تام لالستيطان؛ إذا قُدمتْ ضماناتٌ أمريكية ودولية ملزم           

خالل األمم المتحدة تؤكد أن المفاوضات ستعالج كل قضايا الوضع النهائي، الحدود والقدس والالجئـين،               
، م1967على أن تؤدي المفاوضات إلى قيام دولة فلسطينية بحدود األراضي الفلسطينية المحتلة في عام               

  .وفي إطار جدول زمني واضح، وعاصمتها القدس الشرقية
، ال يعدو كونه مغامرةً سياسية شديدة الخطورة ورهانًا على حصان خاسـر           ، أو االشتراط ، لبوهذا المط 

  .وتجريبا للمجرب
الحالية هي االعتقاد الـسائد     " اإلسرائيلية"والمشكلة الحقيقية التي تعترض استئناف التفاوض مع الحكومة         

على الرغم من إعالن رئيس الوزراء بنيامين       بعدم توفر أية رغبة من تلك الحكومة بالسالم، و        ، فلسطينيا
نتنياهو موافقته على حّل الدولتين في خطابه الذي ألقاه في جامعة بار إيالن في يونيـو الماضـي، فـإن                  

ويشكك بجدية  ، التصميم على توسيع االستيطان يجعل من قيام تلك الدولة أمرا عسيرا إن لم يكن مستحيلًا              
 إلى المراوغة والخداع؛ للتخفيف من الضغوط الدولية التي مورست عليـه            ويجعله أقرب ، إعالن نتنياهو 

  .آنذاك
 -دون القـدس  ، على وقف االستيطان، لمدة عشرة أشهر في الضفة الغربيـة         -ولم تُمكِّن موافقة نتنياهو     

       هولم تخالفْها مـصر؛ فوصـفته      ، بغير الجديد ، السلطة الفلسطينية من تغيير موقفها؛ فسارعت إلى وصف
  .الخطوة الناقصةب

، ووافق عليها مفرغةً من مضمونها    ، ومثلما راوغ رئيس الحكومة اليمينية في موضوع الدولة الفلسطينية        
منها اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة؛ فإنه كذلك اليوم يقـدم موقفًـا ال             ، ومفتقرة إلى شروط تعجيزية   
  .يكاد يجاوز الناحية اللفظية
عقب إعالن نتنياهو موافقته على     " هآرتس اإلسرائيلية "وس هارئيل في صحيفة     وفي هذا السياق كتب عام    

 وحـدة سـكنية     2500إن المعلومات لدى وزارة الدفاع اإلسرائيلية تفيد بأن ثمة نحو           : "وقف االستيطان 
 في  استيطانية قيد اإلنشاء اآلن، وسيكمل المقاولون بناءها، كما أن وزير الدفاع إيهود باراك وافق أخيرا،              

  ". وحدة أخرى490خطوة غير معتادة، على بناء 
  القدس تعلن المضمر

والمسألة األكثر سخونة، واألوضح في الداللة على مقدار الخطورة، هي تهويد القدس؛ إذ تشهد القـدس                
هذه األيام مرحلة تصعيد لعملية التطهير العرقي وهدم المنازل، تجري في مناطق الشيخ جراح وسـلوان                

 أحياء القدس، إضافة إلى التضييق على قضايا السكن ومصادرة األراضي وجـدار الـضم،               وغيرها من 
ـ ، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس المحتلّة      ، ويؤكّد خليل تفكجي   المـشاهد  "لـ

إن : "ويـضيف " أن القدس حاليا دخلت مرحلة متقدمة من عملية التهويد والعبرنـة واألسـرلة            " السياسي
استغلّوا الواقع العربي واإلسالمي المرير، ألن لديهم برامج معدة سلفًا حول هوية القـدس              " اإلسرائيليين"

 مليارات دوالر لهذا العام كمـا       ١٫٥وحدها  " اإلسرائيلية"كاشفًا عن رصد الحكومة     ، م2020الجديدة لعام   
 ٢٥٠ التي تعتبر بنات الدولة المحتلّـة         مليون دوالر، فيما رصدت المنظّمات األخرى      ٥٠رصدت البلدية   
  ".مليون دوالر

بكل هذا اإلصرار واإلجماع من القوى السياسية المهمة فيها، على االحتفاظ           ، "إسرائيل"فماذا يعني مضي    
وتكثيف االعتداءات على المسجد األقصى؟ هل يجهـل الكيـان          ، واإلمعان في تهويدها  ، بالقدس الشرقية 

  !ه الواليات المتحدة مكانة القدس في أفئدة الفلسطينيين والعرب والمسلمين؟ومن ورائ، الصهيوني
" أدنى المطالب "ليس لذلك إال تفسير واحد هو تسفيه أية آمال تُعلَّق على حّل أو تسوية تحقق للفلسطينيين                 

  !الممكن قبولها
  "حل الدولتين"استبعاد 
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عيدة على اعتقادها باستحالة قيام سالم مع الفلسطينيين        تنبني استراتيجياتها وخططها القريبة والب    " إسرائيل"
وعلى معتقدات اليهود العلمانيين والمتدينين بأن فلسطين هي أرض المعاد، وهذا يفسر كثيـرا              ، والعرب

  .من تصرفاتها غير المكترثة بهذه العروض العربية للسالم
، بحيث يصعب جسرها  ، والفلسطينية كبيرة " اإلسرائيلية"ويرى كثير من الباحثين أن الفجوة بين المواقف         

من أمثال محمود عباس رئيس السلطة الـذي لـن يـستطيع            " المعتدلين"وهذا واقع حتى مع الفلسطينيين      
والسيادة علـى القـدس     ، تجاوز مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية التي ال تقبل بالتفريط في حق العودة           

  . الخاصةوالحدود، والدولة ذات السيادة، الشرقية
وهي في نفس الوقـت تلقـى       ، وال معنى لقيام دولة فلسطينية دونها     ، وتلك مسائل في صميم حّل الدولتين     

، "اإلسـرائيلي "ومن القطاع األوسـع مـن الـشعب         ، الحالية" اإلسرائيلية"معارضة شديدة من الحكومة     
وحتى ،  في مسألة االستيطان   "تراجعا"كلما أحسوا   ، حتى التمرد ، ويثورون، والمستوطنين الذين يتحفزون  

  "!البؤر االستيطانية غير الشرعية"لو كان فيما تدرجه الحكومة اليمينية في 
الموعـودة  " الدولة الفلـسطينية  "أن تصبح   ، في هذه المرحلة، مدفوعة بخوفها الزائد     ، "إسرائيل"وتخشى  

حكومة تصريف األعمال لبناء    استحقاقًا قريبا، في حال استمرت البرامج التي يقودها سالم فياض رئيس            
 مع أنه يقيمها على أسس تفتقر إلى الصالبة الكافية؛ وأبرز سبب فـي              -واألمن، مؤسساتها في االقتصاد  

 -ويمعن في االستحواذ على مواردها المتبقية     ، ذلك بقاء االحتالل الذي يستمر في قضم أرض تلك الدولة         
  ...سابقة الزمن إلحباط تلك المساعيومع ذلك تجد حكومة نتنياهو نفسها مضطرة إلى م

  التدرج نحو الفكرة
الذي يقضي بتولي األردن اإلدارة المدنية والسيطرة       " الدول الثالث "اليمين الصهيوني يحاول الترويج لحلِّ      

األمنية للفلسطينيين في الضفة الغربية عن طريق إقناع األطراف الدولية والعرب وبالذات مصر واألردن              
  .رة في غزة والضفةبتسلم اإلدا

بوصـفهما قـد    ، يحاولون اإليهام بدوافع تعود إلى قدرة الدولة المصرية واألردنية على حكم الفلسطينيين           
وألنهما تتصرفان بمسئولية أكبر من تلك التي تنطوي عليها الـسلطة           ، "إسرائيل"وقعتا اتفاقيتي سالم مع     

مصر القطاع وحكمت األردن الضفة الغربية، قبل       ولهما في ذلك سابقة تاريخية، حين حكمت        ، الفلسطينية
  .م1967أن يقعا تحت االحتالل اإلسرائيلي عام 

والمأرب الصهيوني هو التمهيد لطي القضية الفلسطينية بوصفها قضيةً لشعب يناضل لنيل استقالله إلـى               
لوطنيـة الفلـسطينية    شعب ملحق يحتاج رعاية إدارية ومدنية وضبطا أمنيا، آملين بتآكل مالمح الهوية ا            

  .بالتقادم
وتطور الظـروف الدوليـة     ، وفي انتظار فعل عامل الزمن، والمعطيات التي تفرض على أرض الواقع          

، في استبعاد أية مقدمات لحل الـدولتين " اإلسرائيلية"تشتد الحكومة ، واإلقليمية التي تسمح بتأبيد هذا الحلّ 
  .وتمعن في وضع العراقيل أمامه

  خطر؟فما حجم ال
واألكثر تبنيا من   ، وهو الحل األكثر واقعية   ، "حل الدولتين "بالرغم من أن الخطَّ البياني يتجه نحو استبعاد         

ال يبدو قريبـا؛ إذ  ، إلى حيز التحقّق " الوطن البديل "وعلى رأسها أمريكا؛ فإن إخراج فكرة       ، القوى الدولية 
وفلسطيني ال يسمح بتجاهله، ولكـن ال مجـال         ، نيوأرد، ويجابه بتصد عربي  ، ال يحظى بموافقة دولية   

على أعلى المستويات من    ، وال أدل على خطورته من القلق الواضح الذي يبديه األردن         ، لالسترخاء حياله 
والتمادي الواضح الـذي تورطـت فيـه الحكومـة          ، التطورات السلبية التي تمر بها القضية الفلسطينية      

  .لقدس واالستيطاناإلسرائيلية الحالية في موضوع ا
تصاعدت التحذيرات األردنية علـى     " إسرائيل"ومنذ تسلم حكومة اليمين برئاسة نتنياهو مقاليد الحكم في          

فـي شـهر   " الحيـاة "ولعل آخرها ما جاء في مقابلته مع صـحيفة  ، لسان الملك عبد اهللا الثاني وتواترت     
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تحرك واضح ومقبول؛ فالمنطقة مفتوحة على      نوفمبر، إذ قال إنه حذر أكثر من مرة أنه إذا لم يكن هناك              
  .بأنه بارد ويزداد برودة" إسرائيل"وقد وصف السالم مع ، احتماالت صعبة وخطيرة

إن تلك اإلجراءات   : "وانتهاكات المسجد األقصى  ، فيما يتعلق بالقدس  " إسرائيلية"وكرر ما قاله مع صحيفة      
هدد أيضا بتفجير األوضاع على امتداد العالم العربـي  اإلسرائيلية فحسب، بل ت  -ال تهدد العالقات األردنية   

  ".واإلسالمي
  الموقف األمريكي

السيطرة الفعلية على أرض الضفة الغربية؛ مما يمكِّنها مـن فـرض            " إسرائيل"في الوقت الذي تملك فيه      
تغييـرات سياسـية    الوقائع التي ال تنتظر إذنًا أمريكيا وال غيره؛ فإن االنتقال بتلك المعطيات إلى إحداث               

  .بوجه خاص، وأمريكي، يحوِج الدولة المحتلة إلى غطاء دولي، خارج فلسطين
فال بد من مراقبة الموقف األمريكي وتحوالته، ما دام الموقف العربي على هذه الدرجـة مـن العجـز                   

  .واالنتظار والخوف من اجتراح أية مبادرات تشب عن الطوق
ويبدو معنيا باالنخراط في مشاريع تقود إلى     ، علن ال يؤيد فكرة الوطن البديل     ما زال الموقف األمريكي الم    

  .حل الدولتين
واالمتناع عن ممارسة أية ضغوط تلجم      ، في الواليات المتحدة  " إسرائيل"لكن التأييد العارم الذي تحظى به       

بقدر ما يخنق خيار    ، البديلمخططاتها االستيطانية والتهويدية يفسح المجال واقعيا لتنامي مشروع الوطن          
  .الدولة الفلسطينية

وأغلب الظن أن الضغوط التي يمارسها الكونجرس على البيت األبيض لن تتوقّف قبل انتهـاء الواليـة                 
 أغـسطس   ١٠ عضوا في مجلس الشيوخ البالغ إجمالي عدد أعضائه مائة في            ٧١األوباموية، فقد أرسل    

، "إسـرائيل " تضمن ضرورة قيامه بتشجيع العرب على التطبيع مع          الفائت، خطابا إلى الرئيس األمريكي    
ـ     التي أبداها بنيامين نتنياهو تجاه عملية السالم، رافق ذلك تقديم النائب           " الجدية"مقابل ما وصفه الخطاب ب

 أغسطس المنصرم يطالب فيه     ٦الجمهوري في مجلس النواب األمريكي دان بورتون، مشروع قانون في           
ـ    إدارة أوب  ، ونقل السفارة األمريكية من تّل أبيب إلـى القـدس           "إسرائيل"اما باالعتراف بالقدس عاصمة ل

  .م٢٠١٢المحتلّة بحلول العام 
ويلتقي الجمهوريون مع الديمقراطيين في الكونجرس على مقولة خالصتها أن حّل الدولتين في فلـسطين               

وضـمها كامـل    " إسـرائيل "من خالل توسع    " دةالدولة الواح "غير واقعي، وأن الحّل الوحيد الممكن هو        
أراضي الضفّة الغربية وقطاع غزة وترحيل الفلسطينيين إلى الدول العربية المجاورة، بـدعوى أنهـا ال                

  .يمكن أن تتخلّى عن أي جزء من إقليمها المحدد جغرافيا، حمايةً ألمنها على المديين القريب والبعيد
  "الوطن البديل"ن الدولة وأقرب إلى اإلدارة األردنية أبعد ع

ومع ذلك ليس من المنظور حدوث تطورات دراماتيكية تقود نحو هـذا الحـل، وال تـسمح الظـروف                   
وحتى في المستويات   ، والترقب غير القليل في الرأي العام العربي المحيط       ، اإلقليمية، واليقظة الفلسطينية  

وتـؤثر علـى    ، والتركيبة السياسية ، تهدد البناء االجتماعي  ال تسمح بتمرير هذه التغيرات التي       ، السياسية
نحو هذا الحل سـيرا     " إسرائيل"مجمل االستقرار في المنطقة المجاورة لفلسطين؛ ولعل األقرب أن تسير           

  .متدرجا يفضي إليه بأقل الخسائر
الموقف العربـي   ، وبالرغم من سلبية     "الدول الثالث "ومن هنا لم يكن غريبا أن يرفض األردن فكرة حل           

، باالستيطان والتهويد ، الرسمي؛ فإنه ليس أمام إسرائيل في هذه المرحلة إال االستمرار في فرض الوقائع            
ولكنها ال  ، وانخفاضا، تتراوح ارتفاعا ، في وتيرة مدروسة  ... واألرض، واالستحواذ على الموارد كالمياه   

  .تكف عن التقدم
  8/12/2009اإلسالم اليوم، 
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