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  تمنع وفدا برلمانيا أوروبيا من دخول غزة لتفقد معاناة السكان المحاصرين" إسرائيل" .1

،أن سلطات الجيش اإلسرائيلي، منعت صباح أمس وفدا برلمانيـا          10/12/2009 الشرق األوسط،    ذكرت
أوروبيا من زيارة قطاع غزة لتفقد آثار الحصار المفروض على القطاع ونتائج الحرب اإلسرائيلية أواخر               

، هـي التـي     »أونروا«وذكرت مصادر فلسطينية أن وكالة الغوث التابعة لألمم المتحدة          . العام الماضي 
 برلمانيا أوروبيا، وكان من المقرر أن يقوم بزيارة تفقدية لـبعض            16لدعوة إلى الوفد الذي ضم      وجهت ا 

وأشارت المصادر إلى السلطات اإلسـرائيلية      . المناطق في القطاع لالطالع على صور المعاناة اإلنسانية       
مـس بموافقتهـا    تراجعت في آخر لحظة عن السماح بدخول الوفد للقطاع بعد أن أبلغتهم مساء أول من أ               

  . على ذلك
وفي . من جهته قال الوفد األوروبي أن السلطات اإلسرائيلية تذرعت بدواع أمنية لمنعه من دخول القطاع              

ما يثير الدهشة أن قرار منعنا من الدخول جاء بعد ساعات فقـط مـن إعـالن                 «: بيان صادر عنه جاء   
 وضرورة إنهاء االستيطان في األراضـي       1967االتحاد األوروبي تأييد إقامة دولة فلسطينية على حدود         

، مؤكدا أن الوفد على اتصال مع رئاسة االتحاد األوروبي وأن هذه القضية لن تمـر مـرور          »الفلسطينية
  .الكرام وسيتم إثارتها في المحافل األوروبية كافة

وروبـي  من غزة نقال عن مراسلها أشرف الهور، أن الوفد األ         ،  10/12/2009 القدس العربي،    وأضافت
 التي قد تترتب على الزيارة، واشار الوفد الى انـه           "المخاطر االمنية "طالب السلطات االسرائيلية بتفسير     



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1634:         العدد       10/12/2009 الخميس :التاريخ

، وااللتقـاء   "االونروا"خطط لالطالع على االوضاع االنسانية في قطاع غزة واالجتماع بمدير عمليات            "
نقسام مما سيسهل اقامة دولة فلـسطينية       باالعضاء المنتخبين من البرلمان الفلسطيني وحثهم على انهاء اال        

  ."قابلة للحياة واالطالع ايضا على حجم االنفاق االوروبي في قطاع غزة
  

  ال صفقة أسرى حتى اآلنو صيغة القرار األوروبي بشأن القدس مبهمة: عباس بعد لقائه مبارك .2
ال توجد حتى اآلن " الرئيس محمود عباس أكَّد أنه ، أنشرم الشيخمن  10/12/2009الحياة، نشرت 

ما زاال يتوقفان أمام " وحركة حماس، مشيراً إلى أن الطرفين "إسرائيل" بين "صفقة لتبادل األسرى
 من األسرى الفلسطينيين في مقابل إطالق الجندي "التفاصيل المتعلقة بأعداد وطبيعة من سيتم إطالقهم

   .طاإلسرائيلي األسير في غزة غلعاد شالي
 توقعاته لموعد إتمام الصفقة، قال عباس عقب لقائه الرئيس حسني مبارك في شرم ورداً على سؤال عن

كسلطة فلسطينية، لسنا طرفاً في المحادثات في شأن هذه الصفقة، لكن بحسب علمنا، هناك ": الشيخ أمس
 أحاديث تجرى اآلن تتعلق بالتفاصيل بين األطراف المعنية، من خالل الشقيقة مصر إضافة إلى الوساطة

  ."لكنني أستطيع القول اآلن إنه ال توجد صفقة... األلمانية 
المطالب التي يجب أن تتحقق لدفع هذه "وأشار عباس إلى أن اللقاء تناول سبل دفع عملية السالم قدماً و

المسيرة، بما في ذلك ضرورة وقف االستيطان، إضافة إلى ضرورة التزام المرجعية التي سبق االتفاق 
  ."ومة اإلسرائيلية السابقة ومع اإلدارة األميركية السابقةعليها مع الحك

، موضحاً أن حركة فتح قامت "المحادثات تناولت كذلك المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر"وأكَّد أن 
وفي ضوء هذا الواقع، يمكن " :وأضاف قائالًبتوقيع الورقة المصرية، لكن حماس رفضت التوقيع عليها، 

  ." هناك جديد اآلن في موضوع المصالحةالقول إنه ليس
يمكننا الخروج من هذه ": وعن رؤيته للخروج من الدائرة المفرغة التي تدور فيها جهود المصالحة، قال

الدائرة عندما تشعر األطراف األخرى أن هناك مصلحة فلسطينية عليا يجب إعطاؤها األولوية، وعندما 
أما أن نظل رهائن ألجندات أخرى، فإن . يمكن أن نصل إلى حلتفكر وتنطلق هذه األطراف فلسطينياً، ف

  . "والوثيقة المصرية موجودة، ومن يريد أن يوقِّع عليها فليتفضل. الوضع سيتأخر ويطول
وحين سئل عن موقف السلطة من قرار االتحاد األوروبي األخير الذي يدعم إقامة الدولة الفلسطينية على 

المشروع السويدي الذي كان "، أجاب أن "عاصمة مستقبلية للدولتين"س  ويعتبر القد1967حدود عام 
مطروحاً في البداية على االتحاد األوروبي كان جيداً بحيث أنه أوضح في شكل ال لبس فيه وال غموض 

  ."مسألة القدس الشرقية، إال أن الصيغة األخيرة التي صدر بها القرار مع األسف جاءت مبهمة
مواقف بعض الدول األوروبية لم تكن على مستوى المواقف األوروبية السابقة في " وأعرب عن أسفه ألن

يمكننا وصف القرار بالصيغة التي صدر بها بأنه ": وأضاف. "الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي
لتي قرار مهم، إال أنه ال يصل إلى مستوى المسودة التي وضعتها الرئاسة السويدية لالتحاد األوروبي ا

  ."كنا موافقين وراضين عنها
الواليات المتحدة اتفقت مع اإلسرائيليين على وقف شكلي لالستيطان، باستثناء القدس، وثالثة "ورأى أن 

نحن ال نقبل بتلك الصفقة، ونعتبر أن االستيطان ال يزال ... آالف وحدة سكنية والمباني العامة والحكومية
  ."مستمراً

 ردينة قال أبو نبيل ، أن توم بيري،ام اهللانقالً عن مراسلها في ر 9/12/2009وكالة رويترز، وجاء في 
 لن يساعد على تغيير الموقف الفلسطيني من استئناف األوروبي بيان االتحاد إنفي رام اهللا بالهاتف 
 المفاوضات هو وقف التوسع إلى ما يساعد على العودة إن ردينة أبووقال  .جهود تحقيق السالم

  . كاملة بما في ذلك القدس1967ني واالعتراف بأن حدود الدولة الفلسطينية هي حدود عام االستيطا
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  "نصف خطوة بانتظار التطبيق"هنية يصف اإلعالن األوروبي حول مدينة القدس بأنه  .3
إن إعالن االتحاد األوروبي أن القدس " :قال رئيس الوزراء إسماعيل هنية :صفاء عاشور - غزة

وشدد هنية في تصريحات ". الفلسطينية واإلسرائيلية يعد نصف خطوة بانتظار التطبيقعاصمة للدولتين 
للصحفيين عقب مهرجان نظمته وزارة الشئون االجتماعية في غزة على أن إعالن االتحاد األوروبي 

  ".ال بد أن يطبق بما يضمن تنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني"حول القدس المحتلة 
على التزام حكومته وبشكل كامل بتقديم كل المساعدات الالزمة لشريحة من جهة أخرى، أكد هنية 

رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها من حصار وتبعات حرب ، المعاقين في المجتمع الفلسطيني
من الصعب استخدام كلمة " :وقال في احتفال بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين .دمرت كل شيء في القطاع

ومع هذه الشريحة بالذات والتي تعيش أصعب الظروف ويشقون ، لشعب الفلسطينيمعاق مع أبناء ا
  ".طريق الحياة رغم الصعوبات ويساهمون في مشروع التحرر واستعادة األرض من االحتالل

الذين جاؤوا من آخر العالم " أميال من االبتسامات"وفي نهاية كلمته شكر هنية القائمون على قافلة 
داعياً إلى مزيد من هذه القوافل من أجل كسر ،  وليدخلوا البسمة على شفاه المعاقينليكسروا حصار غزة

  .الحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني
  10/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  المقترح السويدي حول القدس" إضعاف"بالتدخل لـ وزير الخارجية الفرنسيالسلطة تتهم  .4

 عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم أميناتهم : )وكاالت(،  نادية سعد الدين وحامد جاد-عواصم 
المقترح السويدي حول القدس الذي كان " إضعاف"وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير بالتدخل لـ

ننتقد موقف كوشنير "وقال عبد الرحيم  ".عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة" اعتبار هذه المدينة إلىيدعو 
 هذا الموقف يتناقض مع موقف أنوزراء خارجية االتحاد األوروبي حول القدس ونعتبر في اجتماع 

 األراضي القدس الشرقية هي جزء من أن من  مراراًأعلنهالرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الذي 
ق  التي تتساألساليب هذه إلى ال يلجا أنكان على السيد كوشنير "وتابع  ".1967الفلسطينية المحتلة عام 

 مقترح السويد وإضعاف لتمييع المقترح السويدي الذي يتفق مع الشرعية الدولية اإلسرائيليمع الطرح 
 إلى أدى موقف كوشنير أنواعتبر  ". القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطينأن عن ةالذي يتحدث صراح

لسطينية المحتلة  الفاألراضيعدم اتخاذ قرار واضح بخصوص تحديد حدود الدولة الفلسطينية على كامل 
  . بما فيها القدس1967منذ العام 

  10/12/2009الغد، األردن، 
  

  بحر يعتبر أن منع وفد البرلمانيين األوروبيين دخول غزة بأنه عقوبة للموقف األوروبي األخير .5
 على  "إسرائيل"أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، أن إقدام          . اعتبر د  :كتب فايز أبو عون   

وروبي من الدخول إلى قطاع غزة يشكل عقوبة فورية للموقف األوروبي األخيـر         األبرلماني  الوفد  النع  م
الذي تجرأ على االنتقال خطوة سياسية شجاعة في مواجهة السياسة اإلسرائيلية العنصرية حين دعا إلـى                

  .إقامة دولة فلسطينية ووقف االستيطان
إن إقدام حكومة االحتالل على منع الوفـد        "ي مقر المجلس،    وقال بحر في مؤتمر صحافي عقده، أمس، ف       

البرلماني األوروبي من دخول غزة واالطالع على أوضاعها الكارثية والمعاناة المتفاقمة ألهلها وأبنائهـا              
يشكل محاولة صارخة لحجب الحقيقة عن أوساط النخبة السياسية والبرلمانية في العالم، وإجراء فاشـالً               

  ".جرائم الحرب وآثار الحصار الظالم المفروض ضد شعبناللتغطية على 
إن هذه الخطوة المدانة تشكل محاولة يائسة لوقف عجلة التعاطف الدولي المتصاعد مع قـضية               : وأضاف

شعبنا العادلة، وكبح المواقف الدولية المتنامية، معتبراً منع الوفد البرلماني األوروبي من دخول غزة في               
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في ظل سماحها بدخول ذات الوفد مرتين في السابق يشير إلى مخططـات وأجنـدات               هذا الوقت بالذات    
  .عدوانية تدبرها حكومة االحتالل ضد قطاع غزة

للحيلولـة دون دخـول الوفـد البرلمـاني         " األمنية"ولفت بحر إلى أن تذرع سلطات االحتالل باألسباب         
راً مـن الوفـود والشخـصيات الـسياسية         يشكل حجة متهافتة ال تستحق الرد، ألن كثي       "األوروبي لغزة،   

، موجهاً شكره للوفد البرلماني األوروبي الـذي        "واالعتبارية الدولية زارت قطاع غزة دون أية إشكاليات       
 .منع من دخول غزة لالطالع على مدى الدمار الذي خلفه االحتالل

 10/12/2009األيام، فلسطين، 
  

 ينللضغط على المجتمع الدولي لفك الحصار عن الفلسطينيو  يلتقي وفداً برلمانياً أوروبياً ويدعدويك .6
بحث عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من النواب  : محمد جمال-القدس المحتلة 

اإلسالميين في الضفة الغربية المحتلة مع وفد برلماني أوروبي برئاسة كريستان غريغوس وأريكا 
لية الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية والعالقات الفلسطينية األوروبية، وأهم سكرين عملية السالم اإلسرائي

وتحدث الدويك عن أهم المعضالت التي واجهها . التجاذبات السياسية المطروحة على الساحة الفلسطينية
، النواب من اعتقال، وتعطيل للحياة الدستورية ومالحقات وأحداث شهدتها الساحة الفلسطينية بشكل عام

ودعا أعضاء الوفد إلى المشاركة في حملة للضغط على المجتمع الدولي لفك الحصار عن الشعب 
  .الفلسطيني ونوابه وقياداته

اقترح رئيس الوفد ضرورة التعجيل في إيجاد حلول والبحث عن بدائل جيدة تخرج المجتمع  ،من جانبه
متين العالقات الفلسطينية العربية األوروبية من كما دعا إلى ت ،الفلسطيني من الحالة السياسية التي يعيشها

أجل الحصول على توضيحات من شأنها أن تنهي حالة الجهل األوروبي حول ما يعانيه الشعب 
  .الفلسطيني وطالب بمزيد من التواصل والتفاعل بين أعضاء البرلمان الفلسطيني والبرلمان الدولي

 10/12/2009الشرق، قطر، 
  
   مسار المفاوضاتةمراجعويدعو إلى ... األمريكي في تقييم الموقف اءأخط  يعترف بحدوثقريع .7

تعد " مجزرة سياسية"حذر احمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مما وصفه بـ: بيت لحم
 تقوم بضم أن عبر االنسحاب من جانب واحد من الضفة الغربية كما حدث في غزة، بعد "إسرائيل"لها 

لغم  "بأنها" الدولة مؤقتة الحدود"تيطانية الثالث وتعزل القدس لفرض الدولة المؤقتة، واصفا الكتل االس
   ".كبير للقضية الفلسطينية

 من الدعوات االنفعالية بحل السلطة، معتبرا ، تلفزيون فلسطينعلى في حوار مع برنامج ،وحذر قريع
ارتجاال في اتخاذ القرارات المصيرية التي  ويضاعف من االرتباك ويعكس األمور يعقد أن"ذلك من شانه 

  ". في السياسة تكون قاتلةاألخطاء أنال يجوز الخطأ فيها ذلك 
شاعه خطاب الرئيس أمريكي الذي تراجع عما خطاء في تقييم الموقف األأ بحدوث قريعواعترف 
ل جميع  مراجعات لمسار المفاوضات وجعإجراء ضرورة إلى ايجابية، داعيا أجواء من األمريكي

 الظن بان هناك تغيرا أحسنالقد "ضاف أو .إسقاطهاالخيارات مفتوحة بما فيها المفاوضات التي ال ينبغي 
 قراءة الموقف أحسنا لم نكن أننا من االستيطان األمريكي، وقد اثبت الموقف األمريكيةفي السياسة 

 وكان المفاوضات هي الهدف  المفاوضاتإلى حيث انصبت علينا الدعوات والضغوطات للعودة األمريكي
  ". االحتاللإنهاءوليس 

  10/12/2009وكالة معاً، 
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  سنطلب دعم روسيا في توجهنا إلى مجلس األمن الدولي لالعتراف بالدولة الفلسطينية: المالكي .8
 إن الرئيس قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي يزور موسكو حالياً:  وكاالت-موسكو 
ونقلت وكالة األنباء  .س سيزور روسيا الشهر المقبل لمواصلة اتصاالته بالقيادة الروسيةعبامحمود 

عن المالكي قوله في مؤتمر صحافي مشترك عقد في ختام محادثاته مع نظيره " نوفوستي"الروسية 
سنطلب دعم روسيا في توجهنا إلى مجلس األمن الدولي  ":الروسي سيرجي الفروف في موسكو

الدولة الفلسطينية على كامل حدود األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في الرابع من لالعتراف ب
ودورها في تنشيط دور اللجنة الرباعية الدولية "  وتوفير الدعم الدولي لهذا التوجه1967حزيران /يونيو

طانية من أجل لتفعيل عملية السالم المتوقفة وضرورة الضغط على إسرائيل لوقف كل األنشطة االستي
 ".وسيتم أيضاً مناقشة تفعيل اللجنة الروسية الفلسطينية المشتركة.. استئناف عملية السالم

  10/12/2009الشرق، قطر، 
  

  من عقارات وممتلكات وأراضي غربي القدس% 70 إلى 60الفلسطينيون يمتلكون : الحسيني .9
 الفلسطينيين يمتلكـون    أنان الرئاسة،   رفيق الحسيني، رئيس ديو    .أكد د : أرناؤوط عبد الرؤوف    -القدس  

نحن لنا أمالك فـي القـدس   : "وقال . في القدس الغربية   واألراضيمن العقارات والممتلكات    % 70- 60
الغربية أكثر مما لليهود بآالف المرات في القدس الشرقية، فهم يدعون أن لهم بعض األمالك الـصغيرة                 

من أراضي وأمالك القدس الغربية وبالتالي نقول       % 70-60في القدس الشرقية ولكن نحن نملك أكثر من         
 مـا   فأعطونا ما كان نظامكم القانوني يسمح لليهودي أن يأخذ ما يدعي أنه له في القدس الشرقية                 إذالهم  

 هو قانون عنصري ويتحـرك      اإلسرائيلينملك وما نستحق في القدس الغربية ولكن لألسف فإن القانون           
  .ه المستوطنين واليهود وضد الفلسطينيين والعربباتجاه واحد فقط وهو اتجا

جاء ذلك خالل جولة نظمها بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير ووحدة القدس فـي    
  .الرئاسة لقناصل االتحاد االوروبي في القدس الشرقية

 10/12/2009األيام، فلسطين، 
  

 ريقات لرئاسة السلطة يرشح القدوة لرئاسة التنفيذية وععباس ":عكاظ" .10
في ضوء التغيرات المتوقعة على الساحة الفلسطينية وتأكيد : عبد القادر فارس، فرح سمير -غزة 

 عباس عدم ترشيح نفسه مرة أخرى، نقل عن مقربين منه أنه سيرشح ناصر القدوة رئيساًالرئيس محمود 
 .ب عريقات لرئاسة السلطةللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في حين أنه أكد أنه يرشح صائ

إال أنه يالحظ أن عباس قال البارحة األولى إن استقالته تأتي لعدم استطاعته تقديم أي شيء لشعبه وذلك 
وفي جلسات خاصة اعتبر أن الموقف األمريكي قد شجع حكومة نتنياهو، وأنه . بسبب التعنت اإلسرائيلي

 .د حدود الدولة الفلسطينيةلن يعود للحكم مرة أخرى إذا فشلت جهوده في تحدي
  10/12/2009عكاظ، 

  
   االنتخاباتإجراء الوضع القائم على ما هو عليه لحين بإبقاءالمجلس المركزي سيوصي : عميرة .11

عضو اللجنة ، أن  وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  10/12/2009القدس العربي، نشرت 
ربعاء بأنه تم التوافق بين  األ"القدس العربي" عميرة لـ حنا أكدالتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية المشاركة في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي سيعقد اجتماعا في منتصف 
الشهر الجاري من اجل بحث انتهاء والية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي الشهر القادم، على 

 28 انتخابات رئاسية وتشريعية في إجراءلسطيني القائم على ما هو عليه لحين  الوضع الفبإبقاءالتوصية 
  . يونيو القادم وفقا لورقة المصالحة المصرية/حزيران
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 األمور انه تم التوافق على عدم استخدام مصطلح تمديد والية الرئيس واستخدام بقاء إلى عميرة وأشار
وضح عميرة بأن هناك ورقة أو .المجلس المركزييصدر عقب اجتماع سعلى حالها في البيان الذي 

  . سيعتمد مركزي المنظمة عليها في اتخاذ قراراتهإعدادهاقانونية تم 
 إلى عميرة بان مستقبل حكومة فياض لم يناقش، منوها أوضح ، سالم فياض.وبشأن مستقبل حكومة د

ذا ما جرى التوافق إ" عميرة اف وأض. تشكيلهاإعادة أو تكون هناك اقتراحات بشأن توسيعها أن إمكانية
  .'بين الفصائل على برنامج سياسي وخطة سياسية للحكومة فمن الطبيعي ان يجري بحث مستقبلها

 مصادر فلسطينية ، أنجيهان الحسيني، القاهرةنقالً عن مراسلتها في  10/12/2009الحياة، وأضافت 
ديد للرئيس محمود عباس هو الهدف الرئيس التم" إن "الحياة" قالت لـ المركزيقالت ستشارك في اجتماع

سنبحث في التمديد للرئيس عباس، خصوصاً أن مسألة خوض االنتخابات ": ، مضيفة"من هذا االجتماع
  ."سواء التشريعية أم الرئاسية أصبح أمراً مستبعداً طالما ليس هناك توافق وطني حولها

  
  "لإسرائي"اإلعدام لرجل أمن فلسطيني متهم بالتخابر مع  .12

 في جلسة غير معلنة، أصدرت محكمة عسكرية فلسطينية في رام اهللا في الضفة الغربية أمس :رام اهللا
 األمن أجهزة بعد إدانته بالتعاون مع األمن أجهزةحكماً باإلعدام رمياً بالرصاص على أحد عناصر 

 المحكمة دانت أنقرار  عقب صدور ال"الحياة" دية لـأبووقال رئيس المحكمة القاضي أحمد . اإلسرائيلية
التخابر مع " عاماً، بـ41 الوطني ويبلغ من العمر األمن، وهو برتبة مساعد في قوات األمنعنصر 

 أنوأضاف . "1979من قانون العقوبات العسكرية الفلسطيني لسنة ) أ(فقرة ) 131(العدو وفقاً للمادة 
 اإلسرائيليةترف بأنه ارتبط مع المخابرات  قرى محافظة رام اهللا والبيرة، اعإحدىالمدان وهو من سكان 

.  من العاملين فيها"المطلوبين" وتسليحها وتحرك األمن، وزودها معلومات عن تحرك قوات 1992عام 
 . وإصدار أحكام بالسجن في حقهم"مطلوبين" اعتقال إلى هذه المعلومات قادت أنوتابع 

  10/12/2009الحياة، 
  

  ريعي إلى المركزي ضربة قاضية للوساطة المصريةنقل صالحيات التش: أسامة حمدان .13
وممثلها في لبنان أسامة حمدان في تصريحات خاصة " حماس" مسؤول العالقات الخارجية في حركة قال
أعتقد أن عدم بحث الورقة المصرية للمصالحة واإلصرار على أن الورقة يجب أن ": "قدس برس"لـ 

  ". أن يعجل بهاتوقع كما هي من شأنه أن يعطل المصالحة ال
على صعيد آخر؛ حذر حمدان من صحة ما يجري الترويج له بشأن اجتماع المجلس المركزي المتوقع 

الجاري من رغبة في نقل صالحيات المجلس التشريعي إلى المجلس ) ديسمبر( من كانون أول 15في 
والقضاء على هذه الخطوة إن صح وحصلت فستمثل ضربة قاضية للجهد المصري : "المركزي، وقال
  ".الوساطة نهائيا

 9/12/2009قدس برس، 
  

  عباس غير معني بصفقة األسرى وهو أحد عوامل تعطيلها : أبو زهري .14
تصريحات محمود عباس في شرم الشيخ اليوم : " المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهريقال: غزة

 تعترضها هو محاولة إلعطاء بشأن قضية األسرى، وحديثه عن وجود عراقيل) 9/12(] أمس[االربعاء 
انطباع بأن له دورا في المفاوضات بهذا الشأن، والحقيقة ليست كذلك، فالمعلومات المتوفرة لدينا أن 
عباس أحد عوامل تعطيل الصفقة وألسباب عديدة منها ضيقه الشديد من المصداقية والشعبية المتزايدة 

  .  هذا النوعفي ظل إتمام صفقة من" حماس"التي تتمتع بها حركة 
 9/12/2009قدس برس، 
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  اإلفراج عنهم يعرقلون صفقة شاليط  أسرى مستحيلثمانية": الجريدة" .15

ـ   : القدس أمس أن اللجنة الحكومية اإلسرائيلية األمنية المصغرة بحثـت         " الجريدة"كشفت مصادر مطلعة ل
راً فلـسطينياً    أسـي  24، وخلصت إلـى أن      "حماس"األسبوع الماضي موضوع صفقة األسرى مع حركة        

باإلفراج عنهم ضمن الئحتها يعرقلون إتمام الصفقة، بينهم ثمانية مـن شـبه المـستحيل            " حماس"تطالب  
  .اإلفراج عنهم
ـ       " فتح"أمين سر حركة    : والثمانية هم  الجبهة الشعبية  "في الضفة الغربية مروان البرغوثي، واألمين العام ل

د إلى جانب عبداهللا البرغوثي وإبراهيم حامد، إضافة إلى         عباس السي " حماس"أحمد سعدات، والقيادي في     
  .ثالث نساء هن آمنة منى وأحالم التميمي وقاهرة السعدي

المحكومين بالمؤبد يضغطون على قيادة الحركة      " حماس"من مصادر مطلعة أن أسرى      " الجريدة"وعلمت  
  .لعدم التنازل عن أي اسمه

  10/12/2009الجريدة، الكويت، 
  

  في غزةحماس تعيد بناء ترسانتها العسكرية: ث األمن القومي بجامعة تل أبيبمعهد أبحا .16
ذكر تقرير صادر عن معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن حماس : غزة ـ فرح سمير

تعمل بنشاط متزايد على إدخال أسلحة نوعية إلى قطاع غزة، كما يقوم الجهاد اإلسالمي بخطوات 
ن من أهم هذه األسلحة التي يدخلها التنظيمان مضادات للدبابات وصواريخ متوسطة المدى مماثلة، وأ

كما جاء في التقرير أن حماس استطاعت إعادة ترسانتها التي كانت قبل . وصواريخ مضادة للطيران
 منها الحرب على غزة، إال أن التقرير أفاد أن هناك عقبات وعوائق كبيرة أمام إدخال األسلحة إلى غزة،

جهود مصرية ودول أخرى لم يسمها التقرير، كما أورد نبأ مفاده أن مقاتلين ضد الجيش األمريكي في 
 .العراق تمكنوا من دخول غزة

  10/12/2009عكاظ، 
  

 حماس والجهاد ترفضان البيان األوروبي بشأن الحل السياسي ومستقبل القدس .17
وبي كونه ال يلبي طموحات الشعب رفضت حركة حماس البيان األور:  ضياء الكحلوت-غزة 

الفلسطيني، واعتبر المتحدث باسمها سامي أبوزهري أن البيان األوروبي بشأن الحل السياسي ومستقبل 
وأوضح أهمية الدور  .مدينة القدس المحتلة ال يرتقي إلى مستوى آمال وطموحات الشعب الفلسطيني

 .جاه القضية الفلسطينيةاألوروبي إلعادة تحقيق التوازن في الموقف الدولي ت
وقال إن حركة حماس ترحب بأي خطوة داعمة للحق الفلسطيني، وتقبل بإقامة دولة فلسطينية على حدود 

 ".الكيان الصهيوني على أي جزء من األرض الفلسطينية المحتلة" دون االعتراف بشرعية 67عام 
تب السياسي نافذ عزام أنه حتى بدورها رفضت حركة الجهاد الموقف األوروبي حيث اعتبر عضو المك

لو صادق االتحاد األوروبي على الوثيقة السويدية فإن ذلك غير كاف ولو أغضب إسرائيل، ألن القدس 
  .بأكملها حق فلسطيني ال يستطيع أحد نكرانه

  10/12/2009العرب، قطر، 
  

 فتح ترحب بالبيان األوروبي بشأن الحل السياسي لقضية فلسطين .18
رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق -قال النائب عن حركة فتح فيصل أبوشهال : حلوت ضياء الك-غزة 

 إن اعتماد االتحاد األوروبي مرجعيات عملية السالم، والمتمثلة بقرارات -اإلنسان بالمجلس التشريعي
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نية على مجلس األمن الدولي، ومبادرة السالم العربية، ومبدأ األرض مقابل السالم وإقامة الدولة الفلسطي
 .هي خطوة لألمام وموقف إيجابي ومؤيد للحق الفلسطيني1967حدود عام 

وأبدى أبوشهال ارتياحه للموقف األوروبي الرافض لالستيطان وبناء الجدار، معتبرا أن هذا الموقف يأتي 
لة استجابة وتتويجا للموقف الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس لنيل االعتراف بالدولة المستق

 .وعاصمتها القدس
وأعرب أبوشهال عن أمله في أن يدشن البيان الوزاري األوروبي مرحلة جديدة من الجهد والعمل 
األوروبي العملي والمتواصل إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

متحدة بدعم ومساندة الموقف الفلسطيني وطالب أبوشهال الرباعية الدولية، خصوصا الواليات ال .القدس
 .وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية

 10/12/2009العرب، قطر، 
  

  بالمسؤولين المصريينوالمصالحة أجواء إيجابية سادت اجتماعات لجنة الوفاق : السراج .19
مصالحة الوطنية، أن أجـواء إيجابيـة       أكد الدكتور إياد السراج، أمين سر لجنة الوفاق وال         :محمد الجمل 

سادت خالل اجتماعات اللجنة بالمسؤولين المصريين في القاهرة، موضحاً أن أعـضاء اللجنـة لمـسوا                
  .تصميماً مصرياً على تحقيق المصالحة

، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعين مع المـسؤولين المـصريين،   "األيام"وأشار السراج خالل تصريح لــ   
لواء عمر سليمان، واآلخر مع أعضاء وفد الحوار المصري، موضحاً أن االجتماعين ناقشا             أحدهما مع ال  

  .سبل وآليات إنجاح الحوار
وشدد على أن الوزير سليمان أكد رفض مصر المطلق إعادة فتح الورقة المصرية أو إدخال أية تعديالت                 

تطرداً أنه سيتم األخذ بمالحظـات      جديدة عليها، ودعا حركة حماس إلى التوقيع على الورقة كما هي، مس           
  .عند التنفيذ" حماس"

 10/12/2009األيام، فلسطين، 
  

   من أنصار حماس 15أجهزة رام اهللا األمنية تعتقل  .20
 من  15اعتقلت األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام اهللا، خالل اليومين الماضيين،            :فلسطين/الضفة الغربية 

وأوضحت أن الحملـة لـم       .ليل وقلقيلية وسلفيت بالضفة الغربية    أنصار حماس في محافظات نابلس والخ     
  .تقتصر على محافظة قلقيلية فقط، بل وصلت حتى باقي المحافظات

  10/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

  نتنياهو يتهم السلطة بالتملص من استئناف المفاوضات .21
ماً شرساً على السلطة الفلسطينية     شن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس هجو        :القدس المحتلة 

مـن  " تنازالت"متهماً إياها باعتماد إستراتيجية من أجل التملص من استئناف المفاوضات وعدم تقديم أي              
  .أجل السالم

يبـدو لنـا أن الـسلطة       ": :" الكابينيـت "وقال نتنياهو خالل اجتماع مع طاقم المجلس الوزاري المصغر          
خاصة من أجل التملص من استئناف المفاوضات معنا وذلك كونها ال ترغب            الفلسطينية تعتمد إستراتيجية    

قيادات السلطة الفلسطينية مخطئون، يجـب علـيهم أن         : " وأضاف". بتقديم أي تنازالت من أجل السالم     
  ".إسرائيل"يفهموا انه لن يكون هناك أي حل حقيقي للنزاع دون المفاوضات المباشرة مع 
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ال بد لهم من مفاوضـتنا بـشكل        :" العبرية عن نتنياهو قوله     " هآرتس"لصحيفة  ونقل الموقع اإللكتروني    
مباشر، ومن خالل هذه المفاوضات فقط نستطيع التوصل إلى حلول مالئمـة وتـسوية يتوافـق عليهـا                  

  ".الطرفان
  10/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  القدسيتبنى قانوناً بإجراء استفتاء على أي انسحاب من الجوالن أو " الكنيست" .22

أقر الكنيست اإلسرائيلي، أمس، المضي قدما باإلجراء التشريعي الخاص بإقرار : كفاح زبون -رام اهللا
مشروع قانون االستفتاء العام على أي انسحاب من مرتفعات الجوالن السورية أو القدس على اعتبار 

بإجراء استفتاء شعبي أو الحصول ويلزم القانون الحكومة اإلسرائيلية . أنهما خاضعتان للسيادة اإلسرائيلية
في حال التوصل إلى اتفاق سالم، يقضي ) 120 صوتا من أصل 80(على موافقة ثلثي أعضاء الكنيست 

. بانسحاب إسرائيل من أي جزء في القدس أو الجوالن أو من أية مناطق تخضع للسيادة اإلسرائيلية
د األوروبي اقتراحا يقضي بأن تصبح القدس ويأتي هذا القرار بعد يوم من تبني وزراء خارجية االتحا

 ).إسرائيلية وفلسطينية(عاصمة مستقبلية لدولتين، 
.  نائبا، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت22 نائبا، بينما عارضه 68وأيد مشروع القانون 

شروع وصوت رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء الذين حضروا التصويت إلى جانب م
القانون، بينما أدت الجلسة إلى انقسام في حزبي العمل، وكديما المعارض، إذ صوت رئيس حزب العمل، 
وزير الدفاع إيهود باراك، مع مشروع القانون إلى جانب وزير الصناعة بنيامين بن اليعازر، في حين 

ي ليفني ضد كما صوتت رئيسة حزب كاديما تسيب. عارضه جميع أعضاء الكنيست من حزب العمل
القرار، بينما أيده الشخص الثاني في الحزب شاؤول موفاز، وانقسمت أصوات بقية أعضاء الكتلة ما بين 

وقال أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنيست، إن مرور القرار في الكنيست يكشف . مؤيد ومعارض
 .الوجه الحقيقي للحكومة اإلسرائيلية، ونتنياهو وباراك

في حال تمكن من إنجاز « بشدة القانون الجديد، ونقل عنه قوله في محادثات مغلقة إنه ودعم نتنياهو
اتفاقية سالم تاريخية فإنه لن يقوم بذلك اعتمادا على أغلبية اتئالفية، وإنما بدعم جوهري من غالبية 

  .»الشعب، سواء كان ذلك عن طريق االستفتاء أو االنتخابات
 10/12/2009الشرق األوسط، 

  
  "التجميد" رغم قرار "إسرائيل"معدالت البناء في المستوطنات أعلى منها في ": لسالم اآلنا" .23

االسرائيلية النقاب عن أن عمليات البنـاء الجاريـة         ) السالم اآلن (كشفت حركة    :عبد الرؤوف أرناؤوط  
ار التجميـد،   لمبان ووحدات استيطانية في الضفة الغربية والمقرة من الحكومة االسرائيلية، كجزء من قر            

  .ما زالت أعلى بالمعدل من عمليات البناء الجارية حالياً في اسرائيل
 وحدة استيطانية في المستوطنات االسـرائيلية خـالل         3492وذكرت ان الحكومة االسرائيلية اقرت بناء       

 وحـدة   1167 الف مستوطن يسكنون في الضفة الغربية وهو مـا يعـادل             300فترة التجميد، علماً بأن     
 وحدة سكنية لكل    836 الف مستوطن، وبالمقابل فانه تجري خالل عملية التجميد بناء           100يطانية لكل   است

  . الف اسرائيلي في داخل الخط االخضر100
) معاليه ادوميم ( وحدة استيطانية في مستوطنة      476مثاالً على ذلك انه يجري بناء       " السالم اآلن "وضربت  

 149د الممتدة لعشرة اشهر، في حين يجري خالل نفس الفترة بنـاء             في الضفة الغربية خالل فترة التجمي     
 وحدة في ديمونا وجميعها مدن اسـرائيلية داخـل          59 في كريات بياليك و    160وحدة في روش هاعين و    

  .الخط االخضر بذات مساحة المستوطنة
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 وحدة  21بناء   وحدة استيطانية وبالمقابل فانه يجري       146يجري بناء   ) ارئيل(وذكرت انه في مستوطنة     
 وحدة في كريات تيفون وهي مدن أو قرى في اسرائيل بـذات             51 وحدة في سديروت و    32في بيسان و  

  ).ارئيل(مساحة مستوطنة 
 10/12/2009األيام، فلسطين، 

  
   في بلدات جديدة48قانون عنصري جديد يحظر سكن فلسطينيي  .24

ي من حيـث المبـدأ، وبتأييـد الحكومـة          اقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، أ    : برهوم جرايسي  -الناصرة
 في البلدات الجديدة التي تقام      48اإلسرائيلية، أمس مشروع قانون عنصري جديد، يحظر سكن فلسطينيي          

وهذا لكونهم ال ينسجمون مع األفكار الصهيونية، في حين كشف          ) جنوبا(والنقب  ) شماال(منطقتي الجليل   
عليم اإلسرائيلية تشترط توظيف عرب فيها بقبولهم الفكر        مركز حقوقي فلسطيني أمس، عن أن وزارة الت       

  .الصهيوني
لكل ادارة بلدة تقام حديثا أو اقيمت في السنوات األخيرة، فـي منطقتـي              " الحق "بإعطاءويقضي القانون   

وتوجهاته الفكرية  " طبيعة المجتمع "الجليل والنقب، بأن ترفض مرشحا للسكن في البلدة طالما انه ال يالئم             
عقائدية، وهي كلمات تورية، بدال من القول، من ال يتالءم مع الفكر الصهيوني، ومن ال يخدم مشروع                 وال

  .التهويد الجاري لمنطقتي الجليل والنقب
وقد بادر لهذا القانون مجموعة من أعضاء الكنيست من االئتالف الحكومي والمعارضة، أي من حـزب                

أييد عالية في الكنيست، وقـد جـاءت المبـادرة، بعـد أن             بزعامة تسيبي ليفني، وحظي بنسبة ت     " كديما"
 المحكمة العليا اإلسرائيلية قبل سنوات قرارا يلغي قرار بلدة يهودية من منع عربي من شـراء                 أصدرت

  .قطعة أرض في داخلها وبناء بيته فيها
  10/12/2009الغد، األردن، 

  
  فة ألف بيت في مستوطنات الض18االحتالل يقر بناء : "يديعوت" .25

اإلسـرائيلية أمـس أن     " يديعوت أحرنوت "يستدل من تقرير نشرته صحيفة      :  برهوم جرايسي  -الناصرة
 18سلطات االحتالل اقرت في عهد حكومتي إيهود أولمرت السابقتين والحكومة الحالية تراخيص لبنـاء               

  .ألف بيت في مستوطنات الضفة الغربية، وهذا ما ال يشمل القدس المحتلة
 18ة ذاتها، قد نشرت تقريرا أمس، قالت فيه إن تجميد البناء في المـستوطنات سيـشمل                 وكانت الصحيف 

من سلطات االحتالل، ولكن لم يبدأ البناء فيها، بل         " التراخيص الالزمة "ألف بيت استيطاني، حصلت على      
ـ                   ول ستبقى مجمدة إلى حين انتهاء فترة التجميد المزعوم، لمدة عشرة أشهر، أي حتى نهايـة شـهر ايل

  .2010من العام المقبل ) سبتمبر(
  10/12/2009الغد، األردن، 

  
  مستعدون لمفاوضة سوريا دون شروط مسبقة: ليبرمان .26

جدد وزير الخارجية اإلسرائيلي المتطرف افيغدور ليبرمان تأكيداته استعداد إسرائيل إلجراء مفاوضـات             
لق بنص القرار الذي اتخذه مجلـس       وفيما يتع . مباشرة مع سوريا دون وسطاء ولكن بدون شروط مسبقة        

وزراء خارجية االتحاد األوروبي حول القدس ، اتهم ليبرمان وزير الخارجية السويدي حـاول سـرقة                 
األضواء وخطف التصويت في مجلس الوزراء األوروبيين ولكنه فشل في ذلك ، واصفا صيغة القـرار                

 الخالفات بين إسرائيل والفلسطينيين سيتم حلها       التي تم إقرارها بأنها جيدة إلسرائيل ، حيث أنها تؤكد إن          
  . من خالل المفاوضات المباشرة بين الجانبين
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وبخصوص تعليق وتجميد االستيطان في المستوطنات اعتبر ليبرمان إن النشاطات االحتجاجية التي يقوم             
  .بها المستوطنون مشروعة وطبيعية طالما ال تتجاوز ما يسمح به القانون

  10/12/2009الدستور، 
  

  وفد إسرائيلي في الفاتيكان لبحث مصادرة مواقع مقدسة .27
وصل وفد رسمي إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية داني إيالون، إلى : حلمي موسى

 .روما أمس، في محاولة إلنهاء نزاع قائم مع الفاتيكان منذ عقد من الزمان
. ة ألراض وعقارات ومبان دينية ترفض إسرائيل إعادتهاويقوم هذا النزاع أساسا حول ملكية الكنيس

وبحسب ما أذيع في إسرائيل، فإن الوفد يحمل معه مقترحات تتلخص في استعداد إسرائيل لتقليص حجم 
الضرائب المفروضة على ملكية الكنيسة الكاثوليكية وتقليص حجم المصادرات ولكن من دون إعادة 

 .»جبل صهيون «الواقعة في» غرفة العشاء األخير«
ويضم الوفد . ومن المقرر أن تبدأ المداوالت الرسمية بهذا الشأن بين إسرائيل والفاتيكان اليوم في روما

اإلسرائيلي عددا من الخبراء من وزارتي العدل والمالية حيث أن القضية في نظر إسرائيل في جانب 
 . كبير هي قضية عقارية
االلكتروني إلى أن المداوالت ستتركز على مطالب الفاتيكان » يديعوت احرونوت«وأشار موقع صحيفة 

. باستعادة أمالكه وحقه في نيل تسهيالت ضريبية والكف عن مصادرة أراضي الكنيسة في فلسطين
العشاء «وأعلنت إسرائيل أنها مصممة في كل األحوال على عدم التخلي عن سيطرتها على غرفة 

  . النبي داودالتي تقع على مقربة من مدفن» األخير
 10/12/2009السفير، 

 
  وفد إسرائيلي في نيويورك للرّد ضمناً على غولدستون .28

بدأ وفد إسرائيلي يترأسه المدعي العام العسكري للجيش افيحاي مندلبلينت، زيارة الى نيويورك : نيويورك
 وذلك لتوضيح أمس للقاء مع مندوبي دول اعضاء في مجلس األمن الدولي، ومسؤولين في األمم المتحدة،

اإلجراءات التي اتخذها االحتالل للتحقيق في االنتهاكات التي ارتكبها جنوده خالل العدوان األخير على 
  .غزة، رداً على التقرير الذي أصدره القاضي غولدستون وتبنت الجمعية العامة توصياته

كون في غالبيته من محامين من مندوب دولة أوروبية التقى الوفد اإلسرائيلي، الذي يت» السفير«وعلمت 
تابعين للجيش، أن اعضاء الوفد يرفضون من الناحية الرسمية القول إنهم جاءوا للرد على تقرير 
غولدستون، الذي اتهم اسرائيل بأنها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية خالل حرب غزة، وإنما 

 .لتناول الوضع في غزة بشكل عام
لمناقشة الواقع القائم في «م البعثة اإلسرائيلية في نيويورك، قائلة إنهم جاءوا وهو ما أكدته متحدثة باس

غزة وما اتخذه جيش الدفاع من إجراءات على األرض للتحقيق في العديد من الحاالت التي وقعت في 
  .»غزة، بما في ذلك حوادث لم ترد في تقرير غولدستون

 10/12/2009السفير، 
  

   بركةالنائب بحق "إسرائيلية"الئحة اتهام  .29
محمد " الكنيست"، أمس، الئحة اتهام بحق العضو العربي في "اإلسرائيلية"قدمت النيابة العامة : ب.ف.ا

بمهاجمة رجال شرطة وجنود وإلحاق إهانات بهم وإزعاجهم ومنعهم من تأدية " جنائية"بركة تتضمن تهما 
 أثناء اعتقاله 2005نيسان / إبريل5 جندي في وبحسب الئحة االتهام، تتهم النيابة بركة بمهاجمة. عملهم
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شابا ووضعه في سيارة عسكرية في مظاهرة في قرية بلعين قضاء مدينة رام اهللا في الضفة الغربية 
  .المحتلة

تل " في 2007 و2006في (وتتعلق التهم األخرى بثالث تظاهرات نظمت في أماكن وأزمنة مختلفة 
وقال بركة في بيان . وجهة إليه بين الهجوم وإهانة وإزعاج الشرطةوتراوح التهم الم). والناصرة" أبيب

، وعنصرية "الكنيست"ان تقديم الئحة االتهام يأتي بعد يوم واحد من خطابي حول التمييز العنصري في "
  ". الجهاز القضائي ضد العرب

  10/12/2009الخليج، 
  

  قرب مصر بئر سبعتل أبيب تعكف تل أبيب على بناء مفاعل نووي جديد في منطقة  .30
تعكف تل أبيب على بناء مفاعل نووي جديد في منطقة بئر سبع، يبعد عن الحدود :  ردينة فارس-غزة

وزعمت المصادر أن  . كم ـ حسبما كشفت مصادر إسرائيلية15المصرية في صحراء سيناء بنحو 
وأكدت المصادر  .2030استخدامه في توليد الطاقة سيكون لمواجهة أزمة الطاقة المتوقعة بحلول عام 

اإلسرائيلية إجراء األبحاث الخاصة بالمشروع في هدوء شديد وسرية تامة، في وقت ينشغل العالم بأزمة 
. الملف النووي اإليراني، لمواصلة انفراده، واحتكارها للسالح النووي في منطقة الشرق األوسط بأكملها

 مترا 340قة تدعى شبطا وهي على ارتفاع وتوقعت المصادر أن يجري بناء المحطة النووية في منط
عن سطح البحر، وتقع جنوب غرب مدينة بئر السبع بمحاذاة الحدود مع مصر بالقرب من معبر العوجة 

 .الحدودي الفاصل بين مصر وإسرائيل
  10/12/2009عكاظ، 

 
   لضرب ايران عبر سوريا وتركيااسرائيليةخطة  .31

يكية عالية المستوى النقاب عن اّن االسـرائيليين اعـدوا          كشفت مصادر امر   : زهير اندراوس  -الناصرة  
وقال المحلل للشؤون االسـتراتيجية، رؤوفـين       . خطة كاملة ومتكاملة لضرب المنشآت النووية االيرانية      

اّن باحثين امريكيين قاما بنشر البحث الذي اجرياه في معهـد الدراسـات             ' هآرتس'بيدتسور في صحيفة    
ي واشنطن، الفتا الى اّن هذه هي المرة االولى التي ينشر فيها بحـث مـن هـذا                  االستراتيجية والدولية ف  

  .القبيل بهذه الصورة
وبما اّن ايران مليئة بالمنشآت النووية، فاّن الباحثين ركزوا على امكانية توجيه ضربة عـسكرية لثلـث                 

ويؤكـدون علـى اّن   المنشآت فقط، والتي تشكل عمليا لب المشروع النووي في الجمهورية االسـالمية،    
اصـفهان،  : ضرب هذه المنشآت سيؤدي الى تأخير البرنامج النووي عدة سنوات، والمراكز الثالثة هي            

ويرى البـاحثون   . ويتطرق البحث االمريكي ايضا الى افضل الطرق للوصول الى ايران         . نطنز وباراك 
تركية، ويدخل العراق ومن ثـم  اّن الطريق االفضل هو الشمالي، اي الذي يمر عبر الحدود السورية ـ ال 

يتوجه الى ايران، اما المسار المركزي، االقصر، والذي يمر فوق المملكة االردنية الهاشمية، فاّن صنّاع               
  .القرار في تل ابيب لن يختاروه خوفا من ازمة مع المملكة الهاشمية، والمملكة العربية السعودية والعراق

الطائرات المتوجهة لضرب المنشآت النووية االيرانية، فاّن سـالح         ويشير البحث الى انّه من اجل اخفاء        
الجو االسرائيلي سيستخدم تقنيات وتكنولوجيا متطورة للغاية بامكانها التشويش علـى اجهـزة الـرادار               

، وبالتالي فانّه على    )16اف  (و) 15اف  (االيرانية وفي الدول التي ستمر فوقها ايضا طائرات من طراز           
 عشرات الطائرات االسرائيلية ستمر في اجواء الدول المذكورة فاّن اجهـزة الـرادار لـن                الرغم من انّ  

تتمكن من التقاطها، ووفق الباحثين فاّن الدولة العبرية استخدمت هذه الطريقة عندما قـام سـالح الجـو                  
  2007من العام ) سبتمبر(بضرب منشأة في دير الزور في سورية في ايلول 
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 فاّن ضرب المنشآت االيرانية الثالث بحاجة الى حوالى تسعين مقاتلة حربيـة،             وحسب البحث االمريكي  
باالضافة الى ذلك سيضطر سالح الجو االسرائيلي الى استخدام جميع طـائرات تزويـد الوقـود التـي                  

، ويشير البحـث    )707بوينغ  (خمس طائرات من طراز هيركوليس واربع طائرات من طراز          : بحوزته
 بحاجة الى التزود بالوقود في الطريق الى ايران وفي طريق العودة منهـا بعـد تنفيـذ            الى اّن المقاتالت  

 .الهجوم
  10/12/2009القدس العربي، 

  
 حفريات جديدة أسفل منطقة القصور األموية المالصقة للمسجد األقصى": مؤسسة األقصى" .32

سطينية المحتلة سنة ، داخل األراضي الفل"مؤسسة األقصى للوقف والتراث"كشفت : القدس المحتلة
، النقاب عن قيام االحتالل اإلسرائيلي بإجراء سلسلة من الحفريات الواسعة بمنطقة القصور 1948

األموية المالصقة للجدار الجنوبي للمسجد األقصى، مؤكدةً أن أعمال الحفر تُجرى ليالً، خاصةً في إحدى 
  . المسجداآلبار المائية الموجودة في المنطقة التي توصل ألسفل

نسخة منه، من خطورة هذه الحفريات وتأثيرها " قدس برس"وحذَّرت المؤسسة في بيان مكتوب، وصل 
إن مثل هذه الحفريات أدت في السابق إلى تشققات وتصدعات بالمنطقة : "في بناء األقصى؛ وقالت
  .، على حد تعبيرها"الجنوبية للجدار األقصى

زأ من مخطط االحتالل الشامل لتهويد محيط المسجد األقصى من جزء ال يتج"وأكدت أن هذه الحفريات 
االحتاللية شرعت في فتح عدة " اآلثار"، مشيرة إلى أن االحتالل وما يسمى بسلطة "جميع الجهات

ورشات بمنطقة القصور األموية؛ حيث توزعت مناطق الحفريات في الجهة الجنوبية الغربية من 
  .ى بالخيام والغطاءات البالستيكية للتمويهاألقصى، وأن مناطق الحفر تغطَّ

9/12/2009قدس برس،   
  

   قرى المثلث الشمالي أراضي مدينة لليهود المتزمتين على إقامة .33
ـ   :  وادي عارة  - باقة الغربية  في إسرائيل تسريع إقامـة     " المجلس القطري للتنظيم والبناء   "اقر ما يسمى ب

ي في وداي عاره ، لليهود المتزمتين ، حيث قام مدير عام            مدينة يهودية على أراضي قرى المثلث الشمال      
وزارة الداخلية اإلسرائيلية جبرائيل ميمون إقرار حدود المدينة الجديدة المخصصة لليهود المتزمتين فـي              

جنوب أم الفحم ، إلى جانب توصيته توسيع منطقة نفوذ لجنة التنظيم الخاصة التي أقيمت               " حريش"منطقة  
  . المرتقبة بالقرب من مفرق عيرونمن اجل المدينة

وقد أعلنت اللجنة الشعبية في وادي عاره رفضها لقرار الداخلية اإلسرائيلية ، حيث عملت جاهـدة فـي                  
التصدي لهذا المشروع الذي سيكون على حساب األرض العربية ، وقامت بتقـديم االعتراضـات بهـذا       

 واقر بناء المدينة التي سيكون لها اثر كبير       الموضوع إال إن المجلس ضرب بعرض الحائط االعتراضات       
  .على تطور القرى العربية في منطقة المثلث

10/12/2009الدستور،   
  

   تتوقع هدم المسجد األقصى آذار المقبل"هآرتس" .34
 بان تقدم جماعات يهودية على هدم       األربعاء اإلسرائيلية "هآرتس"توقعت صحيفة   : وليد عوض  - رام اهللا 

  .ي شهر اذار القادم القامة الهيكل المزعوم مكانهالمسجد االقصى ف
 والمعروف باسم   18 ان هناك نبوءة تعود ألحد حاخامات القرن الـ          - في تقرير لها     -وذكرت الصحيفة   

 المقبـل،   2010مـن عـام     ) مارس( اذار   16حدد فيها موعد بداية بناء الهيكل بيوم الـ         ' جاؤون فيلنا '
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' حوربـا ' إلى أن اليهود سيشرعون في بناء الهيكل مع تدشين معبد            موضحة أن النبوءة تضمنت إشارات    
  .الكائن بالحي اليهودي بالقدس

واشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اإلسرائيلية ستنتهي بالفعل في الخامس عشر من مارس القـادم مـن                 
ـ                الل حـرب عـام     إعادة تشييد المعبد الذي يعد أحد أهم دور العبادة اليهودية في القدس، وتم تدميره خ

1948.  
10/12/2009القدس العربي،   

  
  تندد باإلجراءات اإلسرائيلية ضد األقصى"الهيئة اإلسالمية العليا في القدس" .35

نددت الهيئة اإلسالمية العليا، بكل اإلجراءات اإلسرائيلية ضد مدينة القدس المحتلة : القدس المحتلة
بية وفلسطينية من دخول المسجد، واالستيالء على والمسجد األقصى، والتي كان آخرها منع قيادات عر
 .منازل الشيخ جراح، ومحاولة منع رفع اآلذان بالمدينة

وأهابت الهيئة اإلسالمية العليا، بكل من األردن ومصر والسعودية وتركيا وجامعة الدول العربية ومنظمة 
، بالتدخل السريع لوضع حد المؤتمر اإلسالمي، واألمين العام لألمم المتحدة، واالتحاد األوروبي

  . للممارسات اإلسرائيلية بحق القدس الشريف واألقصى المبارك
وأدانت الهيئة إصدار االحتالل اإلسرائيلي أوامر عسكرية، بمنع شخصيات سياسية ودينية من دخول 

ي والشرعي األقصى، مؤكده أن هذه القرارات باطلة ولن تزيد المقدسيين إال تمسكا بحقهم الديني والتاريخ
  .باألقصى

9/12/2009قدس برس،     
  

 على األمتين العربية واإلسالمية تقبل التعازي سلفا في الحرم القدسي : متخصصباحث .36
استبعد متخصص في شؤون القدس واالستيطان أن تقدم إسرائيل على هدم المسجد : كفاح زبون: رام اهللا

وقال البروفسور إبراهيم جابر مدير . مر قريباألقصى خالل الشهور القادمة، وإن كان حذر من أن األ
، إن على األمتين العربية واإلسالمية أن "الشرق األوسط"مركز الدراسات المعاصرة في أم الفحم، لـ

 .تتقبال التعازي سلفا في المسجد ألقصى
  مترا عن قبة الصخرة، وقال50وحذر جابر من أن حفر األنفاق في محيط األقصى وصل إلى أقل من 

أقرب نقطة إلى قبة (إن الحفر يتركز في الجهة الجنوبية الغربية بدءا من باب السلسلة إلى باب المغاربة 
 . مترا، وتستخدم إسرائيل في عملية الحفر مواد كيماوية15، ويجري بعمق )الصخرة

و سيارات وتبدو السيناريوهات اإلسرائيلية، حسب جابر، متعددة، ومنها استخدام متفجرات في األنفاق أ
مفخخة أو صواريخ عن بعد، لكن أخطر هذه السيناريوهات التي يراها جابر، ويعتبرها أقرب إلى الواقع، 
هي استخدام إسرائيل لقنابل ارتجاجية تفجرها في األنفاق، فتنهار قبة الصخرة بعدما تصبح أساساتها 

 .ضعيفة بسبب الحفر، ويبدو األمر كأنه هزة أرضية
10/12/2009الشرق األوسط،   

  
 "أجهض عملية تفجيرية في القدس" االحتالل يقول إنه  .37

كان ينوي تنفيذها شاب فلسطيني " عملية تفجيرية" انه تمكن من إجهاض اإلسرائيليقال جيش االحتالل 
، اإلسرائيلية اعتقلت قوات االمن "ريشيت بيت "وبحسب القناة الثانية، .في مدينة القدس المحتلة، اليوم

 عاما، وهو على معبر قلنديا، الواصل بين مدينة رام اهللا ومدينة القدس، 20نيا يبلغ من العمر شابا فلسطي
 "..ست عبوات انبوبية معبئة بالمسامير"وبحوزته 

9/12/2009، 48عرب  
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  تطالب بمواقف دولية جادة وموحدة لفك الحصار عن غزة": الحملة األوروبية" .38

بمواقف دولية جادة وموحدة، ال سيما من " ع الحصار عن غزةالحملة األوروبية لرف"طالبت : بروكسيل
قبل االتحاد األوروبي، فيما يتعلق بالحصار المفروض على قطاع غزة، والمتواصل للسنة الرابعة على 

  .التوالي، مشيرة إلى تفاقم معاناة مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني جراء الحصار والعدوان
، )9/12( رئيس الحملة في تصريح مكتوب له من بروكسيل اليوم األربعاء وقال الدكتور عرفات ماضي،

إن إعالن الجانب اإلسرائيلي بأنه لن يسمح للمسؤولين األجانب بزيارة : "نسخة منه" قدس برس"وصل 
؛ يكشف بوضوح صلف "حماس"قطاع غزة، من خالله، خشية أن يضفي هذا شرعية على حركة 

، "فاء معالم الجريمة التي حدثت وال زالت تحدث بحق المحاصرين في غزةاالحتالل ونيته المبيتة إلخ
  .على حد قوله

9/12/2009قدس برس،   
  

   بريطانياإلى الجئا فلسطينيا من مخيم التنف 50وصول  .39
استقبل ممثلون عن الجالية الفلسطينية في بريطانيا مساء الثالثـاء مجموعـة مـن              : هيام حسان  -لندن  

ين القادمين من مخيم التنف على الحدود السورية العراقية لدى وصولهم الى بريطانيـا              الالجئين الفلسطيني 
وبلغ عدد الالجئين الذين حطوا الرحال في مانشستر بعد موافقة بريطانيـا علـى               .عبر مطار مانشستر  

  .  عائلة17 الجئاً يشكلون نحو 50استيعابهم 
 الذين استقبلتهم مساء الثالثاء يـشكلون       50أن الـ    ' العودة'وقال محمد الحامد رئيس مجلس أمناء مركز        

  .الدفـعة الثانية واالخيرة ممن أبدت بريطانيا استعداداً الستيعابهم كالجئين فيها
10/12/2009القدس العربي،   

  
   ومستوطن يصيب طفالً بجراح .. فلسطينياً في الضفة15االحتالل يعتقل  .40

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، حملة اعتقاالت واسعة في مدينة القدس ومدن الـضفة              :الضفة الغربية 
فيما هاجم مستوطن إسرائيلي طفال في محافظة سلفيت شمال         ، الغربية المحتلة طالت خمسة عشر مواطناً     

  .الضفة وأصابه بجراح ما استدعى نقله لمشفى إسرائيلي لتلقي العالج
10/12/2009صحيفة فلسطين،   

  
 توغل إسرائيلي محدود شرق خان يونس .41

شرق خان يونس " كوسوفيم"توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية أمس بشكل محدود جنوب موقع : غزة
 .جنوب قطاع غزة

10/12/2009العرب، قطر،   
 

  االحتالل يغذي ظاهرة االتجار بالنساء": مؤسسة نسائية فلسطينية" .42
سة نسائية فلسطينية، دور االحتالل في تغذية ظاهرة االتجار كشفت دراسة بحثية أعدتها مؤس :رام اهللا

  .بالنساء والفتيات الفلسطينيات والبغاء القسري
، )اليونيفيم(بتمويل صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ) سوا(وحسب الدراسة التي أنجزتها مؤسسة 

الوحدة الجغرافية بين الضفة وغزة، فإن عدم تحكم الفلسطينيين بحدودهم، وغياب دولة فلسطينية وتفتيت 
  .أدى إلى ضعف القدرة على مكافحة هذه الظاهرة
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وأشارت إلى أن االحتالل ليس مسؤوالً فقط عن تنفيذ المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هو طرف فيها، 
مي ولكن عليه أن ال يعيق حركة المؤسسات الفلسطينية مثل القضاة وضباط الشرطة والمحامين ومقد

  .48الخدمات االجتماعية والرعاية الصحية بين الضفة وغزة ومناطق ال
10/12/2009الخليج،   

  
 يتعّرضن لضغوط متزايدةفي سجن هشارون األسيرات  .43

، يواجهن اإلسرائيلي، إن األسيرات الفلسطينيات في سجن هشارون أمسقال محامون : )ا ف ب(
 .األخيرةها في األيام ضغوطاً شديدة من قبل ادارة السجن، ازدادت حدت

زرت ثماني أسيرات من ذوات «واوضح المحامي منذر الحاج الموكل عن عدد كبير من األسيرات 
 ."األحكام العالية وقلن لي انهن يتعرضن لضغوط نفسية ومعاملة قاسية تزداد يوماً بعد يوم

واشتكين من تعريتهن أثناء ان األسيرات منعن من االحتفال بعيد األضحى المبارك "وأشار المحامي الى 
وتابع الحاج ان ادارة  ."التفتيش عند االلتقاء بذويهن، ومن اإلذالل والمعاملة القاسية، وتعرضهن لإلهانات

تمنع إدخال الكتب وإدخال أحذية، وتصّر على شراء األحذية من داخل السجن رغم ان أسعارها «السجن 
 .» كمصروف شخصيتفوق قدرتهن الشرائية وما هو مسموح بإدخاله

10/12/2009السفير،   
  

 تطالب السلطات اللبنانية بإقرار حقوق الالجئين الفلسطينيين" يةمنظمات حقوق" .44
مؤسسة شاهد لحقوق «، و»مركز التنمية اإلسالمية«، »حقوق«أعلنت منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية 

باح الثامن عشر من الجاري، أمام إلى العاشرة من ص» فاقدي األوراق«، عن تأجيل اعتصام "اإلنسان
ويهدف االعتصام إلى مساندة قضية الالجئين . وزارة الداخلية، بعدما كان من المقرر أن يقام غداً

 .الفلسطينيين من فئة فاقدي األوراق الثبوتية
علم "وأعربت المنظمات الثالث، في بيان مشترك، عن استغرابها رفض محافظة بيروت استالم نموذج 

السلطات اللبنانية بوقف التمييز القانوني ضد الالجئين الفلسطينيين المقيمين « باالعتصام، مطالبة "وخبر
في لبنان، بكل أشكاله، ومن ضمنه حق التعبير عن الرأي، بكل الوسائل السلمية التي يضمنها القـانون 

 ."واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فضالً عن كل الحقوق القانونية األخرى
يذكر أن المنظمات كانت بصدد تنظيم اعتصامها لمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان الذي يصادف 

 .اليوم
10/12/2009السفير،   

 
    في وارد تقليص خدماتها الصحية" األونروا: "في لبنان" اللجان الشعبية الفلسطينية" .45

 عبد المقدح أن االونروا في وارد ية الفلسطين أمين السر العام للجان الشعبيةأكد: محمد صالح - صيدا
تقليص خدماتها االستشفائية وحصرها بعدد محدود جدا من المستشفيات في منطقة صيدا ال تتجاوز اثنين 
مع أنها كانت موزعة على أربعة مستشفيات تقدم العالج واالستشفاء للمرضى الفلسطينيين في مخيمات 

كانها الفلسطينيين ما ال يقل عن سبعين إلى ثمانين ألف نسمة، المدينة نفسها وفي محيطها التي يبلغ عدد س
من بينها مستشفيان خاصان، عدا عن مستشفيي صيدا الحكومي ومستشفى الهمشري التابع لجمعية الهالل 

 .األحمر الفلسطيني
 وأعلن المقدح ان شهر كانون األول من العام الجاري، هو آخر فترة لفض العروض للتعاقد االستشفائي

 .بين االونروا والمستشفيات على أن يبدأ مطلع العام المقبل بدء سريان العقود االستشفائية الجديدة
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لم يعد أمام اللجان الشعبية « عضو قيادة اللجان الشعبية في مخيمات صيدا عدنان الرفاعي قالمن جهته، 
 حركة احتجاجية واسعة تشارك فيها وهيئات المجتمع المدني في المخيمات الفلسطينية إالَّ العودة إلى إثارة

 .الهيئات الشعبية الفلسطينية مدعومة من قواها السياسية في المخيمات الفلسطينية كافة
10/12/2009السفير،   

  
   بأنفلونزا الخنازير في غزةخامسةوفاة حالة  .46

ة بمرض أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة في غزة عن وفاة خامس حالة مصاب: رأفت الكيالني
 .أنفلونزا الخنازير الذي اكتشف في قطاع غزة منذ أيام

9/12/2009، 48عرب  
 

 برج البراجنة ومار الياس في لبنان ي مشروع البنية التحتية في مخيمإطالق .47
، أمس مشروعاً شامالً لتحسين البنية التحتية في مخيم برج )األونروا(أطلق االتحاد األوروبي، ووكالة 

ر األساس للمشروع، بحضور مدير منطقة أوروبا وجنوب المتوسط والشرق األوسط البراجنة بوضع حج
 .وسياسة الجوار في مكتب التعاون التابع للمفوضية األوروبية، ماركوس كورنارو

ويمثل وضع الحجر األساس نقطة انطالق مشروع البنية التحتية في مخيم برج البراجنة الذي طال 
ماليين يورو قدمها االتحاد االوروبي الستبدال البنية التحتية وإعادة تأهيلها انتظاره، بهبة قيمتها أربعة 

ويهدف المشروع إلى تحسين ظروف العيش المتردية في هذين . في مخيمي برج البراجنة ومار الياس
 .المخيمين ومعالجة مشكلة الفيضان المتكررة التي كان يعاني منها سكان المخيم لدى هطول األمطار

إن االتحاد األوروبي ملتزم بالعمل على تحسين نوعية حياة الالجئين الفلسطينيين في "ورنارو وقال ك
 مليون يورو سنوياً لميزانية األونروا 60بأكثر من "، مضيفاً إن االتحاد يتبرع »لبنان والمنطقة ككل

ثل تعليم  مليون يورو إضافية في لبنان في مجاالت عدة ذات أولوية م50العامة، وينفق حوالى 
 ."الفلسطينيين والدعم اإلنساني وطبعاً الدعم إلعادة إعمار نهر البارد

10/12/2009السفير،   
 

  "لسينما الخليجية في فلسطينأيام ا"غزة تستعد الستضافة الدورة األولى لـ  .48
لخليجية أيام السينما ا"من المقرر أن تُقام، مطلع األسبوع المقبل في قطاع غزة، الدورة األولى لـ : غزة

  .بمشاركة دول الخليج الست بأكثر من ثالثين فيلماً" في فلسطين
 وحتى 12، وسيكون خالل الفترة من 2009لثقافة العربية اويأتي ذلك في إطار احتفالية القدس عاصمةً 

في دبّي بإدارة " مهرجان الخليج السينمائي"، وهي ثمرة تعاونٍ بين الجاري)ديسمبر(  كانون أول17
بإدارة الروائي رجب أبو " الملتقى السينمائّي الفلسطينّي"اهللا آل علي، و ئي اإلماراتي مسعود أمرالسينما
  .سرية

أيام السينما الخليجية في "أعلن أبو سرية عن بدء التحضيرات الفعلية إلطالق الدورة األولى لـ و
الملتقى " فاتحة تعاونٍ دائمٍ بين "أيام السينما الخليجية في فلسطين"، معربا عن أمله في أن تكون "فلسطين

  .في دبي" مهرجان الخليج السينمائي"، و"السينمائي الفلسطيني
9/12/2009قدس برس،   

  
   "االستيطان الصهيوني في القدس ومستقبل المستوطنات فيها" تحت عنوان كتاب جديد .49

س ومـستقبل   االسـتيطان الـصهيوني فـي القـد       "صدرعن دار فضاءات للنشر والتوزيع كتاب       : عمان
  . ، للباحث محمد محفوظ جابر" المستوطنات فيها
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التراث ، اإلنسان واألرض ، حيث يؤكـد        :قسم الباحث الكتاب إلى أربعة محاور ، أولها موضوع القدس         
أمـا  . أهمية القدس التاريخية والدينية والحضارية والثقافية ، ويؤكد جذورها الكنعانية اليبوسية العربيـة            

صصه الباحث لالستيطان الصهيوني في القدس ومراحله ، وقسمه إلى أربـع مراحـل              الفصل الثاني فخ  
  4191 ،- 1852أولها االستيطان في العصر العثماني من 

 والمرحلـة   8491 ،- 1918أما المرحلة الثانية من مراحل االستيطان فكانت أيام االنتداب البريطـاني            
رة قيام الكيان الصهيوني ، فيما المرحلة الرابعـة مـن            ، أي فت   7691 - 1948الثالثة كانت أثناء الفترة     

و أي بعـد االحـتالل      2008 1967االستيطان في القدس فهي األخطر واألوسع وهي في الفتـرة بـين             
  .الصهيوني لباقي القدس وباقي فلسطين

10/12/2009الدستور،   
  

  2009الل  مشاريع بقيمة خمسة ماليين دينار ختنفذفي األردن  " الفلسطينيةالشؤون" .50
 حجم أن مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزازية أعلن: الهادي  نيفين عبد-عمان 

مشاريع الدائرة التي نفذتها الدائرة في المخيمات الموزعة في محافظات المملكة قد وصل خالل عام 
 هذا المبلغ ليس أن ة، مبيناً خمسة ماليين دينار، جاءت من الدول المانحة ومن موازنة الدائرإلى 2009

 هذه المشاريع كانت أن" الدستور"وبين في تصريح خاص لـ .من الموازنة المخصصة من وكالة الغوث
  .األسر الفقيرة ومشاريع لدعم هذه األسرعبارة عن مساكن 

  10/12/2009الدستور، 
  

 حق العودة المدخل الصحيح ألي حل بالمنطقة:  اللبنانيالرئيس .51
الجمهورية العماد ميشال سليمان، الموقف اللبناني الرافض توطين الفلسطينيين في لبنان، جّدد رئيس 

 أن إعطاء إلىمبدياً ارتياحه لوحدة التوجه الرسمي والقيادي والشعبي حيال الموضوع، مجدداً اإلشارة 
امل وعادل الالجئين الفلسطينيين حقوقهم وفي طليعتها حق العودة هو المدخل الصحيح ألي حل سلمي ش

ولفت أمام زواره إلى أن هذا الموضوع يشكل بنداً أساسياً من بنود المحادثات التي  .ودائم في المنطقة
ورأى أن  . الحالياألسبوع باراك اوباما خالل زيارته لواشنطن نهاية األميركيسيجريها مع الرئيس 

نان فضالً عن الخروقات الجوية التهديدات التي يطلقها رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ضد لب"
 وهو ما يتناقض بوضوح تام مع 1701والبحرية وشبكات التجسس هي التي تشكل خرقاً فاضحاً للقرار 

  ."القرارات الدولية ذات الصلة، وهو أيضاً خرق فاضح ألحكام القانون الدولي
 10/12/2009السفير، 

  
  ود مع غزة  على الحدحديدي  أمنية مصرية تنفي تشييد جدار مصادر .52

اإلسرائيلية في " هآرتس"نفت مصادر أمنية مصرية في رفح ما ذكرته صحيفة :  محمد يوسف-رفح 
عددها الصادر األربعاء، أن مصر بدأت في تشييد جدار حديدي ضخم على طول حدودها مع قطاع 

بين أراضيها غزة، في محاولة للقضاء على أنفاق التهريب الممتدة على طول الشريط الحدودي الفاصل 
  . واألراضي الفلسطينية جنوب قطاع غزة

وذكر المصدر أنه ال صحة لما أوردته الصحيفة بهذا الشأن، وأن المعدات التي تقوم بنقل الرمال من 
األماكن المرتفعة إلى األماكن المنخفضة خلف السور األسمنتي الفاصل بين مصر وقطاع غزة سببه 

 األمطار الغزيرة التي تتعرض لها رفح وتسببت في العام الماضي الخوف من انهيار أجزاء منه جراء
وفى اتصال مع اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، أكد أن مصر تقوم بتدعيم . في انهيار أجزاء منه
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السور األسمنتي الفاصل مع قطاع غزة خوفا من انهيار المناطق المنخفضة منه بسبب األمطار، وأن ما 
  .اإلسرائيلية مجرد مزاعمذكرته الصحافة 

  10/12/2009المصريون، 
  

  مصر ترحب بالبيان األوروبي في شأن القدس .53
رحبت مصر بالبيان األوروبي في شأن القدس، وقال الناطق باسم وزارة :  محمد الشاذلي-القاهرة 

ت جادة الخارجية السفير حسام زكي إن البيان األوروبي جاء في مجمله إيجابياً حتى مع وجود مالحظا
وأكد أن مصر التي تابعت عن كثب . في شأن بعض ما تضمنه من صياغات أو ما تجنب اإلشارة إليه

تطور صياغة البيان، تعتبر أنه يجسد استمرار وجود تيار قوي داخل االتحاد األوروبي يؤيد الحق 
ورحب بعدد من . ينيةالفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسط

عناصر البيان التي قال انه يتعين إبرازها والترحيب بها، مشيراً إلى تأكيد عدم شرعية اإلجراءات 
  . اإلسرائيلية سواء االستيطان أو بناء الجدار العازل أو نقاط التفتيش أو حصار غزة وغيرها

القدس الشرقية ومطالبته وركز خصوصاً على ما تضمنه البيان من رفض االتحاد األوروبي ضّم 
  . بالتوقف عن إجراءاتها التمييزية ضد الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية" إسرائيل"

وأشار إلى ما أغفله البيان عن القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، واصفاً ذلك بأنه تراجع 
ت للنشاط االستيطاني جانبه التوفيق، إذ وأضاف أن ترحيب البيان بالتجميد الجزئي والموق. في الموقف

يعطي انطباعاً بأن االستمرار في ذلك النشاط في المناطق التي لن يتوقف فيها أو استئنافه بعد التجميد 
  .يمكن أن يكون مقبوالً، وهو ما ينبغي التدقيق فيه

  10/12/2009الحياة، 
  

   موسى يدعو اليابان إلى دعم القضية الفلسطينيةعمرو .54
استقبل رئيس مجلس النواب الياباني، تاكا هيرو يوكوميشي، أمس، األمين العام لجامعة الدول : أ.ب.د

  .العربية، عمرو موسى، بمقر المجلس في ختام زيارته لليابان
وأطلع موسى يوكوميشي على تطورات الوضع في الشرق األوسط، وعلى الموقف العربي الراغب في 

واتفق الجانبان على أهمية توجهات الرئيس . في المبادرة العربية للسالمالسالم العادل والشامل والممثل 
  .األمريكي باراك أوباما الرامية إلى تحقيق حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية وضرورة دعمها

وذكر موسى أن السياسة اإلسرائيلية المراوغة تعرقل هذه الجهود، مؤكدا أن الحكومة اليابانية لديها 
ذي يمكن أن تقدمه من أجل دعم التسوية، وأشار إلى أن طوكيو لها وزنها الدولي ويجب أن تلقي الكثير ال

  .لوقف االستيطان، وتهويد القدس" إسرائيل"بثقلها وراء المطالبات العالمية والضغوط المتصاعدة على 
  10/12/2009الخليج، 

  
  ة للدولة الفلسطينية المقبلةعاصم" الشرقية"موقفهما ألن تكون القدس تجددان  والبحرين مصر .55

عاصمة للدولة " الشرقية"جددت مصر والبحرين موقفهما الداعي ألن تكون القدس :  وكاالت-المنامة 
وقال وزير الخارجية . الفلسطينية المقبلة، مؤكدتين دعمهما ألي موقف أوروبي يصب في هذا االتجاه

حريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة في المصري أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي مع نظيره الب
لم أطلع على بيان االتحاد األوروبي حتى اآلن، إذا كان البيان سيصدر مثلما نعرفه فهو أمر "المنامة 

جيد، أما إذا تصدت بعض الدول األوروبية لموقف آخر وعدم إتاحة الفرصة للمقترحات األصلية فيه فهو 
  ".أمر سيزعجنا
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في اآلونة األخيرة طرحت القدس "وأضاف ". أنا مع ما قاله نظيري أبو الغيط"أحمد وقال الشيخ خالد بن 
المحتلة على أجندة العالم مرتين في فترتين متقاربتين األولى في خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما 

هذه الجدية من المهم أن يبحث موضوع بمثل "وتابع ". أمام األمم المتحدة، والثانية مع االتحاد األوروبي
  ".رغم معارضة بعض الدول األوروبية، إنه تقدم إيجابي لصالح الفلسطينيين

  10/12/2009الخليج، 
  

 يستنكر منع األدوية عن غزة"  األطباء العرباتحاد" .56
استنكرت لجنة مقاومة التطبيع في اتحاد األطباء العرب أمس الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة : عمان

  .الحيوية ومنها أدوية غسيل الكلى وأدوية العناية الحثيثةخاصة منع األدوية 
رئيس اللجنة باسم الكسواني أكد أن منع وصول األدوية إلى غزة يعتبر جريمة ضد االنسان ال يجوز 
تحت أي شكل من األشكال السكوت عنها وناشد السلطات المصرية فتح معبر رفح لكسر الحصار 

 .المفروض على غزة
ور المستشفى الميداني األردني في غزة وتطالب الدول العربية األخرى أن ترسل وثمنت اللجنة د

 .مستشفيات ميدانية أخرى لتخفيف المعاناة
من العواصم العربيـة ومنع مشاركة أية وفود إسرائيلية في " سفراء إسرائيل"وطالب رئيس اللجنة بطرد 

نهج مقاومة التطبيع والتطويع مع هذا أي مؤتمرات تعقد على أرض عربية واسالمية وطالب بتعزيز 
 .العدو الغادر

  10/12/2009السبيل، األردن، 
  

  موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ولغزةأردوغان يجدد  .57
جدد رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، في جامعة جون هوبكنز وأحد : محمد نور الدين

الفلسطينية ولغزة، معتبراً أن غض النظر عن العدالة مراكز الدراسات في واشنطن، موقفه الداعم للقضية 
. لقد رأينا األطفال يقتلون. إن العدوان على غزة ال عالقة له بمكافحة اإلرهاب"وقال . لن يجلب األمن
إنها . 1500ولقد وصل عدد القتلى من األطفال الرضع والمسنين والنساء والرجال إلى . وأنا أيضاً أب

نسانية في غزة، ودائماً يسألونني لماذا تتحّدث بصورة متواصلة عن غزة، لقد جرحت اإل. مأساة
  ".وأجيــب أنا أتحدث أيضاً عن جورجيا، وإذ أتحدث عن ذلك فليس ألنني مسلم بل ألنني إنسان

  10/12/2009السفير، 
  

   تركيا أحبطت هجوما لحزب اهللا ضد هدف إسرائيلي ": هآرتس" .58
اإلسرائيلية، أمس، ان " هاآرتس"ذكرت صحيفة :  حسن مواسي ، د ب أ-القدس المحتلة، باقة الغربية 

اللبنانية تعتزم تنفيذه ضد هدف إسرائيلي داخل " حزب اهللا"القوات التركية أحبطت هجوما كانت حركة 
ووفقا لما قالته مصادر عسكرية فإن الهجوم كان للثأر من قتل الناشط البارز في حزب اهللا عماد . تركيا
  .مغنية

  10/12/2009لدستور، ا
 

  سنضرب المصانع النووية اإلسرائيلية إذا هوجمنا:  الدفاع اإليراني في دمشقوزير .59
 حذر وزير الدفاع اإليراني أحمد وحيدي، أمس، في تصريحات أدلى بها خالل :  سعاد جروس-دمشق 
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بل قذرة وأسلحة نووية زيارة إلى سورية من أن إيران ستهاجم مصانع األسلحة اإلسرائيلية التي تنتج قنا
 .المواقع النووية اإليرانية" إسرائيل"في حال هاجمت 

  10/12/2009الشرق األوسط، 
 

   تنفي تغيير قرار القدس السويد .60
نفى وزير خارجية السويد كارل بيلدت امس إجـراء  ): وام(القدس المحتلة ـ محمد إبراهيم والوكاالت،  
أن اإلعتراف بمدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية الـذي         تغييرات جوهرية على اإلقتراح السويدي بش     

 . أقره المجلس الوزاري األوروبي الثالثاء
كانت هنـاك نيـة بإضـافة أن        «  وصرح بيلدت لراديو جيش اإلحتالل اإلسرائيلي في مقابلة خاصة أنه         
رائيل ليـست سـعيدة   تفهمه أن إس«القدس عاصمة لدولتين على االقتراح السويدي منذ البداية،مشيرا إلى       

إذ .. ال تتوقعوا منا الموافقة على كل شيء      «وأضاف  .»باإلقتراح السويدي،كما هو حال الرئيس األميريكي     
وليست لدي مشكلة إذا كنت مؤيدا للفلسطينيين أو لإلسرائيليين ألنني          .. يجب أن يكون لنا موقفنا المستقل     

 . »مؤيد للسالم
10/12/2009البيان، اإلمارات،    

  
 1967موقفنا هو أن أي مفاوضات بشأن المستقبل يجب أن تبدأ من عام :  سويديصلقن .61

أن ، قال نيلس الياسون القنصل السويدي العام في القدس المحتلة أمـس             : محمد جمال    -القدس المحتلة   
 بيان االتحاد األوروبي أعاد التأكيد على موقف االتحاد بشأن األراضي التي احتلتها إسرائيل، وأضـاف              

عندما نكون على أرض محتلة بالطبع تكون هناك قيود على ما يمكن أن تفعله قوة االحـتالل وبـالطبع                   "
 1949 أو الخط األخضر لعـام       1967موقفنا هو أن أي مفاوضات بشأن المستقبل يجب أن تبدأ من عام             

ة أخـرى   وهذا هو موقف االتحاد األوروبي الذي أعلن مر       . وأي شيء شرقي هذا الخط هو أرض محتلة       
  ." بكل وضوح من جانب وزراء خارجية الدول السبع والعشرين باالتحاد

10/12/2009الشرق، قطر،   
  

  نية موسكو مواصلة االتصاالت مع حركة حماس يؤكد الفروف .62
قال الفروف إن روسيا ستستمر في بذل جهودها في          : وكاالت -موسكو  - منتصر رحمي    -شرم الشيخ   

، " حمـاس "ينية الداخلية، مؤكداً نية موسكو مواصلة االتصاالت مع حركة          إطار عملية المصالحة الفلسط   
وشدد على أن المهمة الملحة تتلخص اليوم في معالجة قضايا ذات طابع إنـساني فـي المنطقـة، وفـي                    

  ".ال يجوز أن يعيش المواطنون البسطاء كرهائن"مقدمتها رفع الحصار عن قطاع غزة حيث 
 أن موسكو قلقـة     وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي     محادثاته مع    وكان الفروف أعلن في مستهل    

إننـا نـثمن فرصـة إجـراء        "وقال  ، من وصول المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية إلى طريق مسدود         
مباحثات في الوقت الحالي أكثر من أي وقت آخر في عالقاتنا الثنائية، وبالمرتبة األولى حـول الوضـع                  

  ".ية التسوية في الشرق األوسط، وال يمكن إالّ أن يثير أسفناالذي نشأ في عمل
10/12/2009الشرق، قطر،   

  
   مليون دوالر للفلسطينيين664 المتحدة تسعى إلى جمع األمم .63

دعت وكاالت عدة تابعة لالمم المتحدة ومنظمات غير حكومية االربعاء الجهات المانحة الدوليـة              : القدس
وقـال المنـسق    . 2010 مليون دوالر فـي      664سانية للفلسطينيين بقيمة    الى تمويل برامج مساعدات ان    

ان الفلسطينيين الذي يعيشون    "االنساني في االمم المتحدة لألراضي الفلسطينية ماكسويل غايالرد في بيان           
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وفي االجمـال، تريـد االمـم       ". في االراضي المحتلة ال يزالون في وضع ازمة على المستوى االنساني          
 في كافـة    2010 مشروعا وبرنامجا للمساعدات في      236نظمات غير حكومية مختلفة تمويل      المتحدة وم 

  .اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة
9/12/2009القدس، فلسطين،   

  
   إلكترونيا الفلسطينيين  مليون وثيقة تتعلق بالالجئين17,56تحفظ " األونروا" .64

اطـالق نظامهـا    ) األونـروا (ن الفلسطينيين   أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئي    :  إيهاب مجاهد  -عمان  
الجديد لتسجيل وحفظ سجالت الالجئين الكترونيا ، لتحسين نوعية وكفاءة خدمات الوكالة التـي أنهـت                

  .تطوير نظامها الرقمي المركزي في اطار االصالحات التي تجري حاليا في الوكالة
الكثر تعقيدا خالل سنوات عملها الستين ، من        من خالل النظام الجديد الذي اعتبرته ا      ) األونروا(وتمكنت  

 مليون وثيقة تتعلق بالالجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالـة الخمـس فـي االردن                17,56توثيق  
  . وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة

ن اليونسكو  وقالت المفوض العام لالونروا كارين ابوزيد خالل حفل االعالن عن نظام المعلومات الجديد ا             
  .وافقت على اعتبار تلك الوثائق من ضمن الوثائق القيمة التي تستحق ان تحفظ في الذاكرة االنسانية

10/12/2009الدستور،   
  

  النواب األميركي يقر مشروعا يطالب أوباما بمواجهة تهديد قنوات فضائية عربيةمجلس .65
طالب باعتبـار بعـض مـالكي األقمـار          نائبا أميركيا على قرار ي     395صوت  : مينا العريبي : واشنطن

معاديـة للواليـات    «لبثهم قنوات   » منظمات إرهابية «الصناعية في الشرق األوسط بأنهم يشرفون على        
 .بحسب مشروع القرار» المتحدة

 تسمح باتهام   2001) أيلول( سبتمبر   11ويعتمد مشروع القرار على قوانين أميركية وضعت بعد هجمات          
وقال النائب الجمهوري غـاس بيليـراكس،       . وبموجب ذلك فرض عقوبات عليها    » إرهابية«جهات بأنها   

هـذا القـرار سـيزود      «الماضـي، إن    ) أيار(الذي تَبنّى مشروع القرار وأدخله مجلس النواب في مايو          
الواليات المتحدة بأساس ضروري للمعلومات من أجل مواجهة وسائل اإلعالم التـي تعمـل كوسـائل                 

  .»عادي ألميركاللتحريض العنيف الم
وأفاد مشروع القرار أن الدول المشمولة هي الجزائر والبحرين ومصر والعراق والضفة الغربية وغـزة               
واألردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وسورية وتونس واإلمارات والـيمن،             

  . وإيران" إسرائيل"باإلضافة إلى 
» األقـصى «التابعة لحزب اهللا اللبناني ومحطة      » المنار«صوص قناة   وذكر مشروع القرار على وجه الخ     

) المنـار (القنـوات مثـل   «وأفاد بند في مشروع القرار أن ... التابعة لحركة حماس والتي تبث من غزة      
وآخرين التي تبث التحريض على العنف ضد الواليات المتحدة واألميركيين تدعم المنظمات            ) األقصى(و

 .»ية في أعمال أساسية مثل التجنيد وجمع األموال والدعايةاإلرهابية األجنب
10/12/2009الشرق األوسط،   

  
  التأسيس، الفرق، المهمات والقيادات: في الجيش الصهيوني" فرقة غزة"تركيبة  .66

يعرض هذا التقرير التفاصيل الكاملة عن فرقة من فرق الجيش الصهيوني والتي تسّمى فرقة غزة، وهي                
مهمتها المركزية حراسـة حـدود      . دانية في الجيش الصهيوني تحت إمرة لواء الجنوب       فرقة عسكرية مي  

  .شمالي وجنوبي: الكيان مع قطاع غزة وتضم الفرقة لوائين
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واتخذت الفرقة مقراً لها ولقيادتها الميدانية بالقرب من مستعمرة نافي ديكاليم فـي قطـاع غـزة حتـى                   
 أما مقرها بعد االنسحاب ففي كيبوتس ازريم في النقـب           ،2005االنسحاب الصهيوني من القطاع في آب       

  .الشمالي
، وحملـت اسـم     1987تم إنشاء هذه الفرقة في أعقاب انطالقة االنتفاضة الفلسطينية األولى فـي عـام               

شمال، وسط وجنـوب بحيـث      : ، وتم تقسيم مناطق عمل هذه الفرقة إلى ثالثة        "مجموعة ثعالب الجنوب  "
غزةـ "وفي أعقاب اتفاقية    . غزة وخان يونس ورفح   : نية المركزية في القطاع   تسيطر على المدن الفلسطي   

 انسحبت الفرقة من مراكز المدن الفلسطينية وتمركـزت فـي المـستوطنات             1994في عام   " أريحا أوالً 
واحتفظت الفرقة بتوجيهات القيادة العامـة      ". غوش قطيف "الصهيونية في القطاع والتي كانت تحمل اسم        

االستمرار في حراسة الحدود مع وتفعيل المعابر، وبناء على هذه التحوالت تم تفكيـك القـسم         لألركان  ب  
  .األوسط من الفرقة ودمج أفرادها مع القسم الجنوبي
 انسحبت هذه الفرقة بكاملها وتمركـزت علـى         2005ولما نفذ االنسحاب الصهيوني من القطاع في آب         

  .الحدود مع القطاع
  :على النحو التاليأما تكوين الفرقة فهو 

 واتخذ وسط مدينة غزة     1988تأسس هذا اللواء في عام      ): الكرمة"(هجيفن"اللواء الشمالي، ويحمل اسم      -
مركزا له ومنه أدارت قيادته مواجهاته ومالحقاته للمقاومين الفلسطينيين، ووفر حراسة للمستوطنات في             

ذ اللواء بعد االنسحاب الصهيوني من القطاع       واتخ. شمال القطاع، وأشرف على إدارة وتشغيل معبر ايرز       
  .مناطق قريبة من المستوطنات الصهيونية القريبة من حدود القطاع، مقرا له

انتشرت وحدات هذا اللواء في وسط القطاع، ثم بعد اتفاق غزة ـ أريحا أوال دمج مـع   : لواء المركز -
  .اللواء الجنوبي

" قطاع اشـكول  "وفر هذا اللواء حراسة للتجمع االستيطاني       ". لواء قطيف "ويعرف بـ   : اللواء الجنوبي  -
غـوش  "وأوكل إليه مسؤولية حراسة مستوطنات القطاع التي تعرف بـ          . القريب من الحدود  المصرية    

  ".قطيف
، واتخذ مدينة خان يونس مقـرا لقيادتـه،         1967تأسس هذا اللواء في بدايته مباشرة بعد حرب حزيران          

قة االنتفاضة األولى أوكلت إلى قيادته مسؤولية ميدانيـة علـى كامـل المنطقـة               ولكنه في أعقاب انطال   
  ".كرم أبو سالم"وبعد االنسحاب من لقطاع انتقل اللواء إلى منطقة . الجنوبية من القطاع

  :وعملت، وما تزال من خالل هذه الفرقة عدة وحدات عسكرية، منها
وبعد تشكيل الـسلطة    . دها ضمن فرق المستعربين   ، حيث نشط أفرا   367وتحمل الرقم   " وحدة شمشون * "

وقامت هذه الوحـدة بسلـسلة مـن        . الوطنية الفلسطينية دمجت مع وحدة دوفدفان في الجيش الصهيوني        
  .االغتياالت السياسية والعسكرية لقيادات فلسطينية في قطاع غزة

 أن ارتفـع عـدد العمليـات         بعد 2003تم إقامتها في آب     ): وحدة فرسان الفوالذ  "(وحدة افيري هبالدا  "* 
وأوكلت إلى هذه الوحدة عملية كشف وهدم أنفاق في غزة          . الفدائية لحركات المقاومة الفلسطينية في غزة     

وتقوم الوحدة بمقاتلة المقاومين في كل مناطق       . ومراقبة محور فيالدلفي وهدم منازل ناشطين فلسطينيين      
 الهندسة من بينها جرافة ضخمة لشق الطـرق         ووضعت تحت إمرة الوحدة تجهيزات من سالح      . القطاع

  .وهدم المنازل، إضافة إلى شاحنات ضخمة لنقل مواد وأجهزة وعتاد حربي
يوم طوف ساميا، دورون الموغ، يوآف جالنـط، يـائير          : تولى قيادة فرقة غزة منذ تأسيسها الجنراالت      

الذي قدمت ضـده عريـضة      و) تمير(نافيه، جادي سمني، شموئيل زكاي، افيف كوخافي، موشي تشيكو          
اتهام من قبل المدعي العام العسكري لسلوكه غير السوي بسبب ارتكاب مخالفات في الوثائق العسكرية،               
وايال ايزنبرغ وهو القائد الحالي للفرقة والذي تسلم قيادة الفرقة ليحل محل موشي تميـر فـي نـوفمبر                   

  .م2008
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  :أهم العمليات العسكرية التي شاركت فيها
  )ايام العودة"(يامي تشوفا"ية عمل .1
  تنفيذ خطة االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع .2
  ) امطار الصيف"(جشمي كايتس"عملية  .3
  .عملية الرصاص المصبوب بغزة .4

  :رصد لبعض أقوال قائد الفرقة الحالي أيال آيزنبرغ من تقرير غولدستون بشأن الحرب على غزة
الصهيونية في حرب غزة، أن وضع القـادة الـصهاينة بعـد تقريـر              لقد أقر آيزنبرغ، الذي قاد القوات       

  . غولدستون عن جرائم الحرب، غير مريح
وقال آيزنبرغ في اعتقادي إن العديد من الدول لن تفرح إذا وطأتُ أراضيها وهناك دول ستفرح إذا قامت                  

 كل عملياته يتـصرف     ومع ذلك، فإن آيزنبرغ ال ينسى التشديد على أن الجيش الصهيوني في           . باعتقالي
  . بأخالقية وفق سلم القيم والمعايير العسكرية واألخالقية

وقال إن المحقق الدولي ريتشارد غولدستون، وضع يده على استثناءات وشواذ، ولكن من أقدموا عليهـا                
. اوأشار في ذلك إلى أنه كانت هناك عمليات إطالق نار من دون إذن، وتمت معاقبة مرتكبيه               . نالوا عقاباً 

والجيش راجع كل تقارير إطالق القذائف، وأدار تحقيقات وصوالً إلى رئيس األركان حول من أطلق أو                
  .لم يطلق القذائف

فـي  " 2الرصاص المـصبوب    "بعد الحرب على غزة، آيزنبرغ يوضح ان هناك معركة جديدة في غزة             
ضع في حال فرضت عليهـا      حال استمرت حماس فيما هي عليه اآلن من تسليح نفسها وقامت بتفجير الو            

  .االنتخابات، ويقول ان الحرب القادمة ستمس تل أبيب
  موقع المجد، غزة

 2009-12-9، 1832التقرير المعلوماتي، ملحق 
  

  الفلسطينيون والخيارات المقبلة .67
  علي بدوان

 الرئيس ومعها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رغبة» فتح«مع رفض اللجنة المركزية لحركة 
محمود عباس باإلحجام عن ترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية المقبلة، ورغم المواقف اإلسرائيلية 

غير المبالية، فإن األمور ستسير على األرجح باتجاه طي رغبة الرئيس محمود ) الظاهرية(واألميركية 
مة التحرير والسلطة عباس، إذ يرجح أن تسير التطورات بقيام المؤسسات والهيئات السياسية لمنظ

بدرس الخيارات الدستورية لعمل السلطة بعد الرابع والعشرين من كانون » فتح«الفلسطينية وحركة 
حالة الشلل التي «المقبل، موعد انتهاء فترة والية الرئيس والمجلس التشريعي، ولحسم ) يناير(الثاني 

لى حد تعبير سليم الزعنون، رئيس ، ع»ستشهدها السلطة الفلسطينية بسبب عدم إجراء االنتخابات
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير هو . المجلس الوطني الفلسطيني

، ومدد فترة والية الرئيس 1993الذي أقر قيام السلطة الفلسطينية في اجتماع له عقد في تونس عام 
) يوليو(ا عقب اندالع االنتفاضة الثانية في تموز الراحل ياسر عرفات والمجلس التشريعي بعد انتهائهم

2001.  
ومنظمة » فتح«وعلى هذا األساس فإن العديد من المؤشرات الصادرة عن مراكز القرار في حركة 

التحرير، بدت واضحة في سعيها الى ترتيب دعوة الجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير في 
المقبل، للبحث في تسلم سلطات المجلس التشريعي إذا لم تجر ) ديسمبر(الخامس عشر من كانون األول 

وعلى حد تعبير . االنتخابات، واستصدار قرار بتمديد فترة والية الرئيس محمود عباس إلى حين إجرائها
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االنتخابات هي األصل، لكن إذا استمر عدم التجاوب، فإننا سنأخذ األمور بأيدينا إلى «سليم الزعنون فإن 
  .»لكحين تحقيق ذ

وفي هذا المسار من التحوالت السياسية، ومن مسار االنكسارات المتتالية، التي توجت بإفصاح الرئيس 
محمود عباس عما يدور في خلده من تشاؤم كبير حيال مستقبل التسوية المطروحة، ووصوله إلى حافة 

لرئيس األميركي باراك اليأس من إمكان تحقيق اختراق فعلي في العملية التفاوضية، بعد تراجع وعود ا
أوباما وتالشيها، والتحاق اإلدارة الديموقراطية الجديدة بركب سياسة اإلدارة السابقة بالنسبة الى 
الموضوع الفلسطيني، فإن مالمح المرحلة القادمة تبدو مألى بالضجيج السياسي أوالً، إذ تزاحم األفكار 

والمقصود هنا وقوع أعمال (ر السياسي ثانياً والمقترحات والمشاريع المستنسخة، وربما الضجيج غي
  ).عنفية من قبل االحتالل ضد الفلسطينيين، وتوالد جديد لالنتفاضة

وفي هذا المجرى من التفاعالت المتسارعة، فإن التقديرات تنحو باتجاه التنبؤ بإمكان توالد ثالثة 
  .سيناريوات خالل المرحلة التالية التي ستشهد غصات سياسية إضافية

السيناريو األول، يتمثل بتوقعات تقول بوالدة المزيد من أجواء االحتقان داخل األرض المحتلة، خصوصاً 
 وحدة 900مع استمرار عمليات التهويد المتسارعة، فقد صادقت سلطات االحتالل حديثاً على تشييد 

» نوف تسيون«، وبوضع حجر األساس لمستوطنة جديدة ستحمل اسم »غيلو«استيطانية في مستوطنة 
 وحدة استيطانية على أرض 400على أراضي جبل المكبر في الجزء الشرقي من مدينة القدس، وستضم 

 دونماً، وهو ما يدفع ويهيئ التربة والمناخ العام لبروز شرارات انتفاضة فلسطينية ثالثة، 114مساحتها 
 حالة اإلنهاك الشديدة التي تعيد طرح الموضوع الفلسطيني برمته من جديد، وبخيارات مختلفة، برغم

. أثقلت كاهل الفلسطينيين في الداخل خصوصاً في قطاع غزة مع الحصار المتواصل منذ سنوات
وبالتأكيد فإن توالد خيار االنتفاضة ونجاح هذا الخيار في تعبيد الطريق أمام تحقيق إنجازات فلسطينية، 

 القوى، وهذا ما يبدو بعيد الحصول حسب يتطلب استراتيجية عمل وطني فلسطينية مشتركة بين جميع
  .المؤشرات القائمة في المرحلة الحالية مع استمرار االنقسام الفلسطيني الحاد

أما السيناريو الثاني، وهو السيناريو األكثر احتماالً وتواتراً، فيتمثل باحتمال وقوع ترضيات تفاوضية 
يني الرسمي إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي صغيرة تقدمها الواليات المتحدة إلعادة الطرف الفلسط

  .العودة إلى دوامة المماحكات داخل غرف التفاوض المغلقة من دون إنجاز أي تقدم ملموس
وفي هذا السياق، وفي مسار السيناريو المطروح أعاله، نقرأ ونفسر االقتراحين التاليين اللذين قدمهما 

تطرح إسرائيل في : كل مادة تفاوضية للمرحلة المقبلةالطرف اإلسرائيلي، كبالونَي اختبار على ش
تحت مسميات ومداخل مختلفة، منها مدخل ) اتفاق مرحلي طويل األجل(مضمون االقتراحين المقدمين 

  .السالم االقتصادي الذي يقدمه نتانياهو، ومنها الدولة الموقتة التي يتحدث عنها أكثر من طرف
إذ يتم اإلعالن عن قيام : يريز وأيهود باراك يقول بحل على مرحلتيناالقتراح األول الذي قدمه شيمون ب

، وتكون حدودها موقتة لفترة زمنية يتفق 1967دولة فلسطينية في نصف األراضي التي احتلت عام 
واالقتراح الثاني المنسجم مع االقتراح األول، وقد قدمه الجنرال شاؤول موفاز . عليها وليست طويلة

دولة فلسطينية، «تحت عنوان حل على مرحلتين لبناء ) »كاديما«متطرفين في حزب وهو من عتاة ال(
على مساحات من الضفة الغربية، على أن يتم توسيعها تدريجياً مع قيام السلطة بواجباتها وتوطيدها 

  .على حد قول موفاز» لدعائم الديموقراطية في المناطق
مشار إليهما أعاله، يأتي في سياقات االستباق والرد ويمكن القول إن تقديم أو تسريب االقتراحين ال

اإلسرائيلي على ما قيل عنها بأنها نيات فلسطينية إلعالن قيام الدولة الفلسطينية على كامل األرض 
 من طرف واحد وبموافقة دولية واعتراف من دول االتحاد األوروبي وحتى من قبل 1967المحتلة عام 
لمصادر إلى وجود اتفاق بهذا المعنى بين رئيس الحكومة الفلسطينية سالم إذ تشير بعض ا. إدارة أوباما

فياض واإلدارة األميركية، وهو ما نفته بعض المصادر األميركية، بينما تحفظت عليه بعض مصادر 
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ويدور االعتقاد أن السيناريو الثاني المطروح . القرار في بعض الدول النافذة في االتحاد األوروبي
ضمن خياراً جديداً بدأ يطل على الساحة تحت عنوان التوجه إلى مجلس األمن الستصدار يستبطن ويت

قرار باالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من حزيران 
يران ، بهدف الحفاظ على خيار حل الدولتين على اعتبار أن هذا الخيار على حدود الرابع من حز1967
 هو خيار دولي وخيار منظمة التحرير الفلسطينية، على حد قول صائب عريقات عضو 1967عام 

، الذي دعا األوروبيين إلى االعتراف بالدولة المستقلة على غرار اعترافهم »فتح«اللجنة المركزية لحركة 
  . باستقالل كوسوفو

ثل بحل السلطة كما تطالب بعض فصائل منظمة أما السيناريو الثالث فهو السيناريو األقل احتماالً، ويتم
التحرير الفلسطينية، ما يؤدي إلى خلط األوراق والعودة إلى المربع األول، باعتبار أن وجود سلطة 
ضعيفة مقيدة أمامها أفق مسدود، هو أسوأ خيار إذ يحّملها مسؤوليات كبيرة أمام الشعب الفلسطيني وأمام 

. اث أي تقدم على األرض لمصلحة تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينيةالمجتمع الدولي، وال يسمح بإحد
وبالتالي فإن حل السلطة يفترض أن يستتبع حال سريان مفعول هذا السيناريو، إعادة مجمل القضية 
الفلسطينية إلى دائرتها األولى في مجلس األمن الدولي والجمعية العامة ووضع المجموعة الدولية أمام 

  . سليمها إدارة شؤون هذا الشعب الخاضع لالحتاللمسؤولياتها وت
أخيراً، إن األجواء السياسية العامة المخيمة على منطقة الشرق األوسط، وساحة الصراع في فلسطين، 
تشي بأن السخونة السياسية آتية بكل تأكيد، وربما تترافق معها سخونة التصعيد العسكري من قبل قوات 

 الداخل، وضد قطاع غزة على وجه الخصوص، وما يهمنا من إعالن أبو االحتالل ضد الفلسطينيين في
مازن، وسواء كان خطوة تكتيكية إعالمية ألغراض محددة، أو كانت مبدئية وعن طيب خاطر، فهو 
يلخص استنتاجاً واضحاً يقول بوصول عملية التسوية الجارية منذ عقدين من الزمن إلى جدار مسدود، 

وقفة صريحة ونقدية أمام مسيرة العقدين الماضيين، والسير باتجاه إعادة بناء وهو ما يستوجب الوقوف 
  .الخيارات الوطنية الفلسطينية المتعددة، ومغادرة موقع الخيار الصفري

  10/12/2009الحياة، 
  

 المجتمع الدولي لن يعطي الشعب الفلسطيني دولة مستقلة .68
 جواد البشيتي

، انتهت تجربتهم إلى »خيار الحل عبر التفاوض السياسي«، ما يسمى كلَّما جرب الفلسطينيون، أو بعضهم
نتائج ال تَصلح إالَّ التِّخاذها دليالً على أن هذا الخيار أقرب إلى مملكة الوهم منه إلى العالم السياسي 

جرب بعضهم، ما الواقعي والحقيقي، وال بد، بالتالي، من نبذه، والتخلِّي عنه، ولكنَّهم كلَّما جربوا، أو 
، انتهت تجربتهم إلى نتائج ال تَصلح إالَّ التِّخاذها دليالً على »خيار الحل عبر المقاومة المسلَّحة«يسمى 

 .أن هذا الخيار غير مجد، وال يحقِّق لهم شيئاً يعتَد بوزنه إذا ما قيس بالميزان السياسي الواقعي
بة الخيارين لم تُعط، حتى اآلن، وفي حيزها الفلسطيني، من النتائج إالَّ ما يقيم ِلنَتَّفق أوالً على أن تجر

الدليل على أن القيادة الفلسطينية، بوجهيها، قد فشلت في أن تهيئ وتُعد لتجربة الخيارين أسباب نجاحها، 
لماذا فشلت :  بعد، أال وهمافثمة سؤاالن للنجاح، أو لتحويل الفشل إلى نجاح، لم يجب عنهما فلسطينياً

تجربة خيار الحل عبر التفاوض، وتجربة خيار الحل عبر المقاومة المسلَّحة؟ وكيف يمكن التأسيس 
 لتجربة ناجحة لهذا الخيار ولذاك؟

هو نَبذ وهم ) من وجهة نظر الواقع(وأحسب أن الشرط األولي لنجاح هذا المسعى الذي لم يبدأ بعد 
فيزيقي بين الخيارين، فإن أي فلسطيني يستمسك بأحد الخيارين، نابذاً، في الوقت عينه، التضاد الميتا

. بما يجعل فشلها أمراً حتمياً) أي تجربة الخيار الوحداني(الخيار اآلخر، ال يمكنه إالَّ أن يخوض التجربة 
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، فال مفاضلة بين شيئين ال وجود الوهم بعينه، فلسطينياً اآلن، هو أن يفاضل الفلسطينيون بين الخيارين
 .لهما في الواقع السياسي الحقيقي الذي يعيشه الفلسطينيون

 ة الساعة«إنقوا على » مهمنها لهم واقعهم السياسي الحقيقي، ليست أن يتَّفلدى الفلسطينيين، والتي يعي
خيار « أن يتَّفقوا على األخذ بـ األخذ بخيار المقاومة المسلَّحة، مع نَبذ خيار التفاوض السياسي، بل

، فخيار المقاومة المسلَّحة هو »التأسيس لخيار المقاومة، ولخيار المقاومة المسلَّحة على وجه الخصوص
 اآلن كخيار التفاوض السياسي ال وجود له في الواقع السياسي الحقيقي الذي يعيشه الفلسطينيون، وال بد

 .ى حيز الوجود، فالمرء ال يستعمل شيئاً ال وجود له، أو كفَّ عن الوجودأوال من السعي إلى إظهاره إل
ضد إسرائيل أو االحتالل (دعونا أوالً ننظر، بعيون ال تغشاها أوهام، إلى خيار المقاومة المسلَّحة 

 .قطاع غزة) وليس في(انطالقاً من ) اإلسرائيلي
ه األربع، ومن البر والبحر والجو، ال وجود لجنود أو والمحاصر من جهات» المحرر«في داخل القطاع، 

. مستوطنين إسرائيليين، وال وجود، بالتالي، من وجهة نظر منطقية صرف، لمقاومة فلسطينية مسلَّحة
قطاع غزة، إذا لم يغْزه الجيش اإلسرائيلي براً، فإنَّه يمكن أن يكون فحسب منطلقاً ألعمال عسكرية 

 .»القنابل البشرية«ئيل، تُستَعمل فيها، على وجه الخصوص، الصواريخ والقذائف وفلسطينية ضد إسرا
مصر اآلن، ولجهة عالقتها بالمقاومة الفلسطينية المسلَّحة في قطاع غزة، ال يمكنها أن تكون كسوريا 

» الشرعية«في لبنان، وفي جنوبه على وجه الخصوص، فسيناء » حزب اهللا«لجهة عالقتها بمقاتلي 
وبحر القطاع ليس كبحر لبنان لجهة ضعف . يست بممرٍ ألسلحة وذخائر للمقاتلين الفلسطينيين في القطاعل

الحصار العسكري اإلسرائيلي له، فالحصار اإلسرائيلي لبحر القطاع يكاد أن يمنع منعاً مطلقاً وصول 
 .أسلحة وذخائر إلى المقاتلين في قطاع غزة

سلحة وذخائر إلى القطاع أصبح من الضآلة بمكان، فاشتدت الحاجة بالتالي ولقد تبين أخيراً أن تهريب أ
 .إلى التصنيع والتطوير الذاتيين للسالح والذخيرة هناك

وحتى اآلن، ال يملك المقاتلون الفلسطينيون في قطاع غزة من الفاعلية القتالية أو العسكرية للسالح 
القطاع عسكرياً، أما إسرائيل فتملك، عبر جيشها، من والذخيرة ما يسمح لهم بردع إسرائيل عن مهاجمة 

هناك عن ضربها بالصواريخ، وعن السكوت عن قيام » حماس«قوى الموت والدمار ما يردع حركة 
منظمات فلسطينية أخرى بأعمال عسكرية ضد الدولة العبرية انطالقاً من القطاع الذي تسيطر عليه 

 .»حماس«
ى أن يكيف كل أوجه حياته مع واقع الحصار، ومع واقع انفصاله قطاع غزة هو اآلن في سعيٍ إل

عن الضفة الغربية، ومع واقع اشتداد الحاجة لديه إلى أن يقي نفسه شرور ومخاطر آلة ) إسرائيلياً(
 .الحرب اإلسرائيلية

 سلَّحة هناك؟سياسياً، ما هو الخيار الذي يمكن أن يتَرجم به هذا الواقع الحقيقي لخيار المقاومة الم
، »السلطة«و» المنظَّمة«النابذة لخيار الحل عبر التفاوض السياسي، والذي أخذت به » حماس«حركة 

اختارت ما يشبه هذا الخيار لجهة ضآلة، ال بل انعدام، أهمية ووزن نتائجه العملية والواقعية، أال وهو 
 إذا ما لبت الدولة العبرية شروطاً ، أي التي تستمر عشر سنوات مع إسرائيل،»الهدنة العشرية«خيار 

، 1967فلسطينية عدة، في مقدمها أن تنهي احتاللها لكل األراضي الفلسطينية التي احتلتها في حرب 
وبما يسمح للفلسطينيين بأن يؤسسوا لهم في تلك األراضي دولة مستقلة ذات سيادة، تتَّخذ من القدس 

 .الشرقية عاصمة لها
ضد (ألزمة، والشتداد أزمة، خيار المقاومة المسلَّحة ) في المقام األول(سباب الموضوعية إن تعاظُم األ

، أو »هدنة عشرية«يسمح، أو قد يسمح، للدولة العبرية بأن تحصل على ) إسرائيل انطالقاً من قطاع غزة
األمن في «روط، فـ أقل منها أو أكثر، من غير أن تَجِد نفسها مضطَّرة إلى تلبية أي شرط من تلك الش

 .المسيطرة على القطاع» حماس«يكفي وحده اآلن أساساً التفاق ضمني بين إسرائيل و» مقابل األمن
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أن تُجمع على أن ) الموضوعية في المقام األول(قطاع غزة هو اآلن، أو حتى اآلن، في واقع تكاد حقائقه 
و أقرب إلى مملكة الوهم منه إلى العالم السياسي خيار الحل عبر المقاومة العسكرية، انطالقاً منه، ه

 .الواقعي والحقيقي
وفي الضفة الغربية ينتظر خيار المقاومة المسلَّحة مصيراً مشابهاً للمصير الذي لقيه في قطاع غزة، 
ة وربما أكثر سوءاً، فما الذي سيفعله المقاتلون الفلسطينيون هناك، والذين ال يملكون من السالح والذخير

عن الفلسطينيين، أي » االنفصال«إالَّ ما يقلُّ كثيراً عما يملكه أشقاؤهم في القطاع، عندما تقرر إسرائيل 
المستثناة منها (عن المدن والقرى والمخيمات وسائر المراكز السكَّانية الفلسطينية في الضفة الغربية 

 !؟)القدس الشرقية
قد تُخْرِج كل جنودها ومستوطنيها إلى غرب هذا » دار األمنيالج«إسرائيل الماضية قُدماً في بناء 

، أو إلى مناطق محاذية له شرقاً، محتفظةً، في الوقت نفسه، بسيطرتها العسكرية المباشرة على »الجدار«
 .المناطق والمنافذ الحدودية للضفة الغربية مع األردن

وإذا ما تمخَّض هذا االنفصال اإلسرائيلي ) ا االتِّجاهوكل شيء يؤكِّد أنَّها سائرة فعالً في هذ(إذا فعلت ذلك 
في الضفة الغربية فإن البقية الواقعية الباقية من خيار .. الجديد عن الفلسطينيين عن نشوء كانتون أو اثنين
 .الحل عبر المقاومة المسلَّحة تصبح أثراً بعد عين

ن الفلسطينيين، لم تَعرِف الضفة الغربية من المقاومة حتى قبل أن تقرر إسرائيل وتُنفِّذ انفصالها الثاني ع
طفيفة في الجيش اإلسرائيلي، أو ما يتسبب ) بشرية ومادية(الفلسطينية المسلَّحة ما يلْحق ولو خسائر 

بجعل المستوطنين يشعرون بافتقارهم إلى األمن واألمان، وبجعل ميلهم إلى المغادرة والرحيل، بالتالي، 
 .لهم إلى البقاء واالستقرارأقوى من مي

وفي انفصالها الثاني عن الفلسطينيين، ستحتفظ إسرائيل بسيطرة دائمة على مناطق فلسطينية تقع غرب 
االستيطان اليهودي، وبسيطرة مؤقَّتة على مناطق تقع شرق هذا ) وينمو(، ويتركَّز فيها »الجدار األمني«
، أو بعضهم، عمالً بمبدأ »عرب إسرائيل«لتُوطِّن فيها » تالمستوطنا«، وقد تقيم فيها ما يشبه »الجدار«

لدولة إسرائيل، ثم تَخْرج من هذه المناطق لجعلها تلتحق ) أو شبه الكامل(التهويد الديمغرافي الكامل 
 .بالمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي خرجت منها من قبل

بأنَّه مهما ) إسرائيل والفلسطينيين(اقتنع كال الطرفين لقد انتهى خيار الحل عبر التفاوض السياسي إذ 
أفْرط في التنازل واالعتدال والمرونة لن يعطي اآلخر إالَّ ما هو دون الممكن أن يقبله، ولم يبقَ على 
إسرائيل، بالتالي، إالَّ أن تنفصل عن الفلسطينيين، ولكن بما يجعلهم في واقع موضوعي يفْقد خيار الحل 

 .مقاومة المسلَّحة جلَّ واقعيتهعبر ال
التي احتلتها إسرائيل، في حرب ) الفلسطينية(للفلسطينيين، في األراضي » سلطة«وال شك في أن وجود 

بصفة كونها الممثِّل الشرعي الوحيد للشعب (، انبثقت من اتفاقية بين منظمة التحرير الفلسطينية 1967
، ومعتَرف بها دولياً، أساء كثيراً، وكثيراً جداً، »الشرعية«ع بـ والدولة العبرية، وتتمتَّ) الفلسطيني

للقضية القومية للشعب الفلسطيني، وعاد بالنفع والفائدة على إسرائيل في سعيها إلى جعل نزاعها 
 التاريخي مع الفلسطينيين عديم األهمية اإلستراتيجية، وإلى إفراغه مما انطوى عليه من مخاطر عليها،

، التي استنفدت »األوهام الفلسطينية«من القضاء على البقية الباقية من » الحقائق اإلسرائيلية«وإلى تمكين 
 .»السلطة«مهمتها الكبرى مع إقامة الفلسطينيين لتلك 

هل كان ممكناً أن «وإذا أردتم دليالً قوياً على ذلك، فسوف تحصلون عليه من خالل إجابة السؤال اآلتي 
ائيل، من طرف واحد، وجودها العسكري واالستيطاني في داخل قطاع غزة، وأن يترتَّب على تنهي إسر

هذا اإلنهاء ما ترتَّب عليه من نتائج وعواقب، لو لم يكن من وجود للسلطة الفلسطينية في القطاع؟ واآلن، 
حاصر ، وعبر حكومة هنية، هي وحدها السلطة الفلسطينية في قطاع غزة الم»حماس«أصبحت حركة 

 .حصاراً مباشراً أو غير مباشر.. إسرائيلياً من البر والبحر والجو
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 هناك ال تملك، عملياً » السلطة«وحقائق الواقع في القطاع، والتي ال يخالطها وهم، تؤكِّد لنا وتُثْبِت أن
 المقاومة خيار الحل عبر«، و»خيار الحل التفاوضي» «الخيارين معاً«وواقعياً، شيئاً من مقومات 

إنَّها ال تستطيع حتى إنهاء الحصار المضروب على القطاع ال من طريق التفاوض وال من . »العسكرية
 .طريق القوة العسكرية

مع إسرائيل، درءاً لمخاطر آلة » الهدنة طويلة األجل وغير الرسمية«إن كل ما تستطيعه اآلن هو تثبيت 
طويلة ) األساسي(لي الفلسطيني، والتكيف مع حالة الحصار الحرب اإلسرائيلية عن هذا الشريط الساح

 .األجل، واإلبقاء على حالة االنفصال طويلة األجل مع الضفة الغربية
أما في الضفة الغربية فال شيء يمنع حكومة نتنياهو من أن تؤسس من طرف واحد لواقع جديد هناك ال 

أسسته إسرائيل في عهد حكومة شارون في قطاع يختلف من حيث الجوهر واألساس عن الواقع الذي 
غزة، ولكنَّها ليست في عجلة من أمرها، فالوضع القائم اآلن في الضفة الغربية، وبكل أوجهه، ليس 

 .بالوضع الذي يشدد لديها الميل إلى تغييره بما يجعله مشابهاً للوضع القائم اآلن في قطاع غزة
وهام الحل عبر التفاوض أن تظل هي المسيطرة على خيارات السلطة إنَّها، أي حكومة نتنياهو، تريد أل

 .الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أن يتأكَّد لديها أن تلك األوهام قد استنفدت مهمتها
» الخيارين معاً«أيضاً تتحدث حقائق الواقع التي ال يخالطها وهم عن إفالس ) أي في الضفة الغربية(هنا 

ولكن هذا اإلفالس المزدوج أنتج . »خيار الحل عبر المقاومة العسكرية«و» ر التفاوضخيار الحل عب«
الحل «وهماً ثالثاً، أو خياراً ثالثاً من خيارات الوهم، هو خيار الحل من طريق ثالث، أي من غير طريقي 

 .»الحل عبر المقاومة العسكرية«و» عبر التفاوض
جتمع الدولي في معركة الفلسطينيين النتزاع دولة لهم، من وهذا الطريق الثالث هو طريق زج الم

االحتالل اإلسرائيلي، مستقلة وذات سيادة، يشمل إقليمها كل األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل 
 .، وتكون القدس الشرقية عاصمة لها1967في حرب 

لوهم بعينه، فالمجتمع الدولي، ممثَّالً في ولن ينتظر الفلسطينيون طويالً حتى يقتنعوا بأن هذا الخيار هو ا
  .، لن يعطيهم هذا الذي يتوهمون أنَّه شيء قابل للتحقيق»الرباعية الدولية«مجلس األمن، وفي 

  10/12/2009الوطن، قطر، 
 

  وفجوة المسلّمات الدولية البيان األوروبي" معركة" .69
  ناصيف حتي

ألوروبي عن الشرق األوسط بعد أن أثار الكثير من         أخيراً صدر بيان مجلس الشؤون الخارجية لالتحاد ا       
المناقشات واالعتراضات والتحفظات واالنتقادات من هنا وهناك بسبب الصيغة التـي قـدمتها الرئاسـة               
السويدية والتي أكدت بشكل خاص على اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وهـي صـيغة                

ل أوروبية وكانت بمثابة صاعق التفجير الـذي أحـدث هـذا            رفضتها إسرائيل بشدة وتحفظت عنها دو     
الحراك الديبلوماسي عشية صدور البيان، وفرضت تخفيض سقف الموقف األوروبي عبر صيغة تسووية             

  .مقبولة من الجميع
ومن المفيد التذكير ان التوصل الى هذه الصيغة كان شيئاً مؤكداً بسبب تباين المواقف األوروبيـة مـن                  

  .فلسطينيالموضوع ال
أوالً، ان المشروع السويدي بـشكل خـاص        . البيان األوروبي " معركة"مالحظات خمس ال بد منها حول       

 كـانون  15الـصادر فـي   " الـسري "والبيان األوروبي الصادر بعد ذلك مبنيان أساساً علـى التقريـر         
اً وبالتالي صـارماً    وكان التقرير دقيق  .  عن القناصل األوروبيين في القدس الشرقية      2008ديسمبر  /االول

في وصفه لسياسات االحتالل اإلسرائيلي ومحذراً من نتائج هذه السياسات على مستقبل السالم ومؤكـداً               
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على المرجعيات الدولية وعلى مخاطر عدم احترام إسرائيل لتلك المرجعيات عبر سياسة تغيير الوضـع               
  .الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربية والقدس الشرقية

د أثار التقرير في حينه بعد أن جرى تسريبه بشكل متعمد نقاشاً قوياً في العواصم األوروبية والـشرق                  وق
  .أوسطية المعنية واثار تحديداً رد فعل إسرائيلياً عنيفاً

ثانياً، أبرز المشروع السويدي الذي جاء في لغة واضحة مؤكداً على عناصر التسوية وأسسها، االنقـسام                
دول من شرق أوروبـا أو      : لسياسات األوروبية حول الشرق األوسط بين أطراف ثالثة       الذي استقر في ا   

من الدول الجديدة في االتحاد األوروبي بشكل خاص قريبة سياسياً من إسرائيل أبدت معارضـة قويـة                 
ومنها بولندا والمجر وتشيكيا، ودول وقفت مع البيان أساساً الى جانب السويد مثـل بلجيكـا وبريطانيـا                  

يرلندا، ومجموعة ثالثة من الدول اتخذت موقفاً وسطياً كان أبرزها فرنسا، ما يعكس إعـادة تموضـع                 وا
وفرنسا هي التي عملت على اعتماد الصياغة الخاصة بالقدس والتي ضمها           . فرنسي في الملف الفلسطيني   

ـ  23البيان الرسمي وهي مستقاة أساساً من خطاب الرئيس ساركوزي أمام الكنيست في              يونيـو  /ران حزي
صيغة تتـسم بالـضبابية والغمـوض،       . الصيغة التي تقول باالعتراف بالقدس كعاصمة للدولتين      : 2008

وهدفها تسهيل الذهاب الى المفاوضات كما يقول أصحابها وهي تنطلق من مبدأ قوامه أن هنالـك قبـوالً                  
 على وحدتها مـع ضـمها       دولياً واسعاً حول عدم جواز تقسيم المدينة والتوصل الى صيغة مركبة تحافظ           

لعاصمتين للدولة الفلسطينية وإلسرائيل في الوقت عينه، وهي من الصيغ التي يجري تداولها منذ ما بعد                
لكن لهذه الصيغة محاذير عدة منها صعوبة الحفاظ على قدس موحـدة            . انطالق عملية السالم في مدريد    

ائيلي والفلسطيني ـ اإلسرائيلي بـشكل   وضمنها عاصمتان بسبب تراكم نتائج الصراع العربي ـ اإلسر 
خاص على البنية المجتمعية والنفسية والسياسية للسكان وصعوبة الترجمة العملية لهذا النموذج الى واقع              

كأن تطـرح  " إغراق السمكة في المياه"يمنح صيغة قانونية، ومخاطر ان تؤدي هذه الصيغة الضبابية الى           
لشرقية لتكون جزءاً من عاصمة إسرائيل وتدفع بالقدس عاصـمة          ضمنها أفكار لقضم اجزاء من القدس ا      

الدولة الفلسطينية الى أطراف المدينة والى ضواحيها وإعطاء ذلك مسمى القدس حفاظاً على الشكل دون               
وما يعزز هذه المخاوف المشروعة الكثير من المقترحات اإلسرائيلية التـي قـدمت كـصيغ               . المضمون

  .ذ مؤتمر مدريدتسووية في هذا المجال من
ثالثاً، ان الهروب من الصيغ الواضحة التي تشكل احدى أهم قواعد وأسس عملية التسوية النهائيـة مثـل        
عدم اعتماد صيغة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية رغم انها محتلة وال خالف حول ذلك كمـا                 

من ذات الصلة وكما تلحظ كافة البيانات       تؤكد كافة المرجعيات القانونية الدولية وأهمها قرارات مجلس األ        
أمر يتعلـق   . األوروبية في هذا الخصوص، يدل على أمر يتخطى مشكلة القدس رغم أهمية هذه األخيرة             

بمقاربة موضوع عملية المفاوضات وهو القبول أو الخضوع للمنطق اإلسرائيلي او اتخاذ مواقف استباقية              
فترض ان يكون ثوابت ومرجعيات واضحة في ما يتعلق بنتائج          لعدم إثارة إسرائيل من خالل تطويع ما ي       

  .المفاوضات يؤدي الى إضعاف مصداقية عملية المفاوضات وإضعاف مصداقية الطرف الثالث
رابعاً، رغم تراجع صيغة القدس في البيان األوروبي يبقى هذا األخير بشكل عام بياناً ايجابياً من خـالل                  

ولياً من مرجعيات لعملية المفاوضات ولعناصر السالم الـشامل والـدائم،           تأكيده على ما هو متفق عليه د      
وان الرفض اإلسرائيلي الحاد والشديد لهذا البيان يدل على ازدياد الفجوة ووضوح هـذه الفجـوة بـين                  
الموقف اإلسرائيلي من جهة وبين المسلمات الدولية التي استقرت كمسلمات وقواعد حاكمة لعملية السالم              

اخرى، مما يؤكد ان المطلوب الدفع اللتزام إسرائيل بهذه المرجعيات التي انطلقت عملية السالم              من جهة   
دون ذلـك   . في مدريد على أساسها وردم هذه الفجوة كشرط ضروري ومسبق للولوج في المفاوضـات             

اسي ستبقى المفاوضات كما نشهد منذ سنوات ضمن منطق تربيع الدوائر وتحقيق الهدف اإلسرائيلي األس             
الذي لم يعد مخفياً وهو اللجوء لعنصر الوقت لخلق واقع جديد يمنع التوصل الى التسوية الشاملة حـسب                  

  .األسس واألطر المعروفة
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خامساً، تدل ديبلوماسية صياغة البيان األوروبي على ان دور الرباعية ما زال غائباً او مهمـشاً ومقيـداً            
ديداً القدرة التي يجب توظيفها الطالق المفاوضـات علـى          بإصدار الدعوات والتمنيات دون الرغبة وتح     

أسس جدية وواضحة وبالتالي عندما نسمع في بعض العواصم الدولية المعنية دعوات لعقد مؤتمر سـالم                
على مستوى وزاري أو لقّمة للسالم في صيغة شاملة تضم المسارات الثالثة الباقية الفلسطينية والسورية               

ى المسار الفلسطيني الطالق هذه العملية فإن هذه الجهود لعقد لقاءات ديبلوماسـية             واللبنانية أو تركز عل   
دولية يفترض ان توظف أساساً لتحقيق شروط إنضاج هذه اللقاءات بغية وضع المفاوضات علـى سـكة                 
التسوية ومواكبتها في رحلتها الى نقطة النهاية وليس السباق لتحقيق إنجاز إعالمي سواء كـان مـؤتمراً                 

  .زارياً أو قمة ال يؤدي في نهاية األمر إال الى مزيد من اإلحباط وإسقاط أي أفق للسالم الفعليو
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