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  حماس خمس نقاط تعرقل.. اسشعل يؤكد أن صفقة شاليط لن تتم إال باالستجابة لمطالب حمم .1

 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس      ، أن   صنعاءمن  وكاالت  ، عن   11/12/2009وكالة سما،   ذكرت  
قال خالد مشعل الذي أنهى الخميس زيارة لليمن إن صفقة مبادلة الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط بأسرى                

  .فلسطينيين لن تتم إال إذا تمت االستجابة لمطالب الحركة
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وأضاف مشعل خالل لقائه الجالية الفلسطينية بصنعاء الخميس إن صفقة شاليط لـن تبـرم إال إذا تمـت                  
االستجابة لمطالبنا، مؤكدا على أن الحركة حريصة على حرية األسرى من جميع الفصائل، وأن صـفقة                

 إلى أن المانيـا     ويشار .التبادل خطوة أولى نحو حرية جميع األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية          
  .ومصر تتوسطان من أجل اتمام صفقة التبادل

ودعا مشعل الذي غادر صنعاء في ختام زيارة لليمن استمرت عدة أيام إلى ملتقـى وطنـي فلـسطيني                   
تشارك فيه كافة القوى والشخصيات المستقلة لالتفاق على برنامج إنقاذ وطني فلسطيني يخرج الوضـع               

  .الفلسطيني من وضعه الحالي
وأوضح إن الوضع الفلسطيني بحاجة إلى وحدة الصف خاصة بعد اللطمات التـي وجهتهـا الواليـات                 
المتحدة للمفاوضين الفلسطينيين، بتراجعها عن مطالبة إسـرائيل بوقـف االسـتيطان فـي األراضـي                

رك فيه البعض   وقال إن االنقسام الفلسطيني فُرِض علينا وانه كان قراراً أمريكياً إسرائيلياً شا            .الفلسطينية
  .من هنا وهناك

من مصادر فلسطينية أن مفاوضات تبادل األسـرى         أنها عملت ،  10/12/2009نت،  .الجزيرة وأضافت
وإسرائيل برعاية ألمانية ووساطة مصرية تصطدم بخمس نقـاط         ) حماس(بين حركة المقاومة اإلسالمية     

  .خالفية يرفض كال الطرفين التنازل عنها
الف الحالي يتركز في النقاط الخمس التي ترفض حماس التنازل عنها وتـرفض             وأكدت المصادر أن الخ   

إسرائيل االستجابة لها، لكن المصادر أشارت إلى أن استمرار الوسيط األلماني في عقد اللقـاءات ربمـا                 
  .يخرِج إلى حيز التنفيذ حال وسطا في النقاط الخمس

رائيل اإلفراج عن عشرة قياديين بينهم أبرز قادة        وبينت المصادر أن النقاط المختلف عليها هي رفض إس        
كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في السجون اإلسرائيلية، وعضو اللجنة المركزية              

  .مروان البرغوثي) فتح(لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 
حماس شملهن بـصفقة    وأضافت أن إسرائيل ترفض أيضا اإلفراج عن خمس أسيرات فلسطينيات تطلب            

التبادل، إضافة لرفض إسرائيل تحديد نسبة تخفيف الحصار المفروض على قطاع غـزة، الـذي تـصر          
  .الحركة على أن يكون ملموسا لدى الناس، بعد أن تأكد أن االحتالل لن يرفعه بشكل كامل

ـ             صرية بعـدم   ونوهت المصادر إلى أن إسرائيل ترفض إعطاء ضمانات للوسيط األلماني والحكومة الم
اعتقال أو اغتيال من ال يتم إبعادهم من األسرى إذا بقوا في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك تـرفض                 

  .تحديد مدد إبعاد من يرغب في العودة إلى الضفة الغربية
وذكرت المصادر أن الوسيط األلماني يحاول اآلن التقريب بين الطرفين في النقاط الخمـس، مبينـة أن                 

  . خالفية أخرى لكنها ال تعرقل التبادل ويمكن إلسرائيل وحماس التفاهم عليهاهناك نقاطا
وأكدت المصادر أن الوسيط األلماني ما زال ينتظر موقف إسرائيل من هذه القـضايا لتـسليمه لحمـاس       

  .وإنهاء الخالف حول النقاط العالقة
  

  والعالقة مع إيران أقل من عادية...حماس ترفض المصالحة: عريقات .2
نحن "قال صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية :  سناء الجاك- بيروت

وهذا حقنا الطبيعي، فكل . 1967نتحضر للتوجه إلى مجلس األمن للحصول على قرار ترسيم حدود عام 
. "ئمة حدودهاالدول معروفة حدودها إال إسرائيل التي ال حدود لها وفلسطين المعترف بها وغير القا

: لبيروت  خالل زيارة الرئيس محمود عباس"الشرق األوسط"وأضاف عريقات، الذي كان يتحدث لـ
العالم العربي معنا، ولدينا مساندة . نريد أن يساعدنا لبنان بعد تسلمه مقعده غير الدائم في مجلس األمن"

  ." كانت إيجابيةكما أن جولة عباس إلى دول في أميركا الالتينية. الجامعة العربية
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حماس ": ولكن عن إمكانية تطبيق هذا المسعى مع استمرار رفض حركة حماس التسوية؟ قال عريقات
ومسؤولوها كانوا يصرحون دائماً أن عباس ال يستطيع توقيع أي تسوية ألن هناك . ترفض المصالحة

صحيح أننا على خالف .. س؟عباس وقع، لماذا ال توقع حما.  يمنعه من ذلك إسرائيلياً- فيتو أميركياً
حماس ال تريد . لكن الخالف ال يحل باللجوء إلى صناديق الرصاص، إنما إلى صناديق االقتراع. معها

وتريد تشريع وجودها وتغيير ميثاق األمم . تعتبر أنها هدف بحد ذاتها. ال شيء. مصالحة وال انتخابات
هناك أخطار حقيقية تتربص بمنطقتنا وإذا لم ": وأضاف عريقات. "المتحدة ألنها فازت في االنتخابات

واالستراتيجية التي يجب أن . الصورة اإلقليمية مخيفة جدا. نسو أمورنا الداخلية سندفع ثمن هذه األخطار
لنبدأ من استراتيجية شرعية الدولة الفلسطينية التي يجب أن . نواجه بها هذا التهديد هي الغائب األكبر

  ."إذا لم نساعد أنفسنا لن يساعدنا أحد. ناتجمعنا وليس أن تفرق
ورداً على سؤال عن التطورات المتعلقة بصفقة إطالق سراح األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط، كرر 

نحن ": ، وقال"اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في المعتقالت اإلسرائيلية"عريقات تأييد منظمة التحرير 
كما أن . ئهم في أرض الوطن ألننا نرفض على اإلطالق مبدأ اإلبعادمع إنجاز صفقة تبادل األسرى وبقا

السلطة طالبت اإلسرائيليين مرات عدة بضرورة إطالق كل من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي 
 ."واألمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات

لحة مع حركة حماس ليحصر الخطر ورفض عريقات اعتبار إيران وسورية سببين لعرقلة المصا
.. لكن كيف هي العالقة بين السلطة الفلسطينية والنظام في إيران؟. بإسرائيل وأطماعها وسالحها النووي

 ."هي أقل من عادية. لكن العالقة ليست عادية. لدينا سفير في طهران": يجيب عريقات
 11/12/2009الشرق األوسط، 

  
  لالعتراف بحدود الدولة األمن على التوجه لمجلس لسعيناولي موافقة عربية وتفهم د:  ربهعبد .3

 سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الخميس أمينكد  أ: وليد عوض-رام اهللا 
 األمن للسعي الفلسطيني للتوجه لمجلس  بأن هناك موافقة عربية وتفهما دولياً"القدس العربي"لـ

  .1967 المحتلة عام األراضيلدولة الفلسطينية على لالعتراف بحدود ا
وحول االتصاالت الفلسطينية لعقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب لبلورة موقف عربي موحد 

 ألنه ال داعي لعقد اجتماع جديد لهم، بأنه" القدس العربي" عبد ربه لـأشار األمنبشأن التوجه لمجلس 
 تجر مشاورات وتحركات من أن العربية لعملية السالم وتم االتفاق على سبق وان اجتمعت لجنة المتابعة

 إلقناعها والمجموعات الدولية األطراف واالتصال مع جميع األمنخالل المندوبين الدائمين في مجلس 
  .األمنبضرورة تبني مشروع قرار حدود الدولة الفلسطينية في مجلس 

  11/12/2009القدس العربي، 
  

   تشيد بالموقف األوروبي تجاه القدس وتدعو دول العالم لمواقف داعمة التحريرمنظمة .4
أشادت منظمة التحرير الفلسطينية بالموقف الذي اتخذه وزراء خارجية االتحاد األوروبي في : رام اهللا

اجتماعهم األخير، في بروكسل، بخصوص القدس المحتلة وعدم شرعية احتاللها، واعتبرته تطوراً هاماً 
 تحول الموقف الدولي لصالح االعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني واالرتقاء بالدور على طريق

  .السياسي األوروبي بموازاة دورها االقتصادي
نسخة " قدس برس"وصل ) 10/12(وثمنت المنظمة الموقف األوروبي هذا في بيان أصدرته يوم الخميس 

تمع الدولي لتحمل مسؤولياته األخالقية والسياسية  هامة ومميزة ومشجعة للمج عنه، واعتبرته خطوة
 في المساعي األوروبية الجادة وتبنيها، إلنهاء االحتالل وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني  واالنخراط
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 1967المسلوبة والتي أقرتها الشرعية الدولية، وصوال إلقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود العام 
  .قية، حسب تعبير البيانوعاصمتها القدس الشر

 الخطوة  ودعت المنظمة االتحاد األوروبي والمجتمع الدولي وقوى السالم والتضامن الدولية، لتعزيز
األوروبية، لتصبح نافذة على أرض الواقع وملزمة إلسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها في القدس 

 والديني، عبر مزيد من المصادرات وبناء  تاريخيالمحتلة، ومحاوالتها لتغيير طابع المدينة السياسي وال
  .الجدار العنصري وهدم المنازل وتهجير سكانها الشرعيين وتغيير حدودها من جانب واحد
  10/12/2009قدس برس، 

  
  "إسرائيل"جدوى له قبل التفاوض مع  عقد مؤتمر للسالم في موسكو ال: المالكي .5

، أن عقد مؤتمر دولي أمسرياض المالكي ) م فياضفي حكومة سال( أكد وزير الخارجية :بيت لحم
 في حال ما لم تسبقه مفاوضات للسالم في الشرق األوسط في العاصمة الروسية موسكو لن يكون مجدياً

من السابق ألوانه "وقال المالكي خالل مؤتمر صحافي في ختام زيارته إلى موسكو إنه  ."إسرائيل"مع 
ية السالم في الشرق األوسط كما أن تنظيم مثل هذا المؤتمر من عقد مؤتمر دولي في موسكو لبحث قض

إذا تم عقد المؤتمر اليوم فلن يقدم "وأضاف أنه  ".دون أن تسبقه مفاوضات مع إسرائيل سيكون غير مجد
  ".مساهمة حاسمة إلى عملية السالم

ي الشرق األوسط، وحول الموقف الفرنسي األخير الداعي لتنظيم مؤتمر دولي في باريس حول السالم ف
  ".أهداف المبادرة الفرنسية ال تتعارض مع تنظيم مؤتمر دولي في موسكو"قال الوزير الفلسطيني إن 

  11/12/2009وكالة معاً، 
  

 وأهلها إلى نصرة القدسيدعو بركات الفرا  .6
العربية  بركات الفرا أمس الدول .دعا مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية في القاهرة د.): أ.ب.د(

واإلسالمية إلى نصرة القدس وأهلها في ظل الحملة اإلسرائيلية للمساس بالمسجد األقصى المبارك وتغيير 
واستعرض الفر خالل كلمة ألقاها باسم فلسطين في اجتماع الدورة التسعين لمجلس الوحدة . معالم المدينة

رائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، االقتصادية العربية التابع للجامعة العربية، االنتهاكات اإلس
إن شعبنا يكافح منذ قرن من الزمن "وقال .  على اإلجراءات القمعية والعنصرية في القدس المحتلةمركزاً

 ألف شهيد وعشرات اآلالف من الجرحى، كما أن عدد الفلسطينيين 750وقدم منذ وعد بلفور المشؤوم 
 ." ألف مواطن800 بلغ 1967 الذين زجوا في سجون إسرائيل منذ عام

  11/12/2009االتحاد، اإلمارات، 
  

  جهاد أبو زنيد تطالب بفضح انتهاكات االحتالل في القدس نائبال .7
دعت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة القدس جهاد أبو زنيد المؤسسات :  بترا–غزة 

ل العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني الحقوقية واإلنسانية لتكثيف جهودها في فضح ممارسات االحتال
 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان أمسوقالت أبو زنيد في بيان صحافي . في مدينة القدس الشريف

 يواصل سياسته العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس من خالل سحب االحتالل أن
 بالعيش في المدينة بحرية وكرامة، ومالحقتهم بالضرائب الهوية المقدسية وحرمان المقدسيين من حقهم

وشددت على دور هذه . الباهظة إضافة إلى جرائم هدم المنازل بهدف ترحيل السكان وتهويد المدينة
المؤسسات في العمل على كشف انتهاكات االحتالل في مدينة القدس، مؤكدة أن مصير المقدسيين 

وطالبت أبو زنيد المجتمع الدولي والمؤسسات . االحتاللمارسات وبقاءهم في المدينة في خطر جراء م
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 والمعاهدات باالتفاقيات اإلسرائيلي االحتاللالدولية المعنية بحقوق اإلنسان التحرك العاجل إللزام 
  .الخاصة بحقوق اإلنسان

  11/12/2009الدستور، 
  

   ألف دوالر لصالح أطفال غزة50 تتبرع بـحكومة فياض .8
نت وزيرة الشؤون االجتماعية الوزيرة ماجدة المصري في كلمتها خالل حفل عشاء خيري  أعل:رام اهللا

سالم فياض . عن تبرع رئيس الوزراء د) مركز تطوير(نظم مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية 
 دوالر أميركي لصالح أطفال قطاع غزة ممن تضرروا من آثار 50,000والحكومة الفلسطينية بمبلغ 

 األخير على القطاع، معتبرة مبادرة مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية لهذه اإلسرائيليدوان الع
 عن وحدة قطاعات شعبنا وتجسيدا للشراكة التي نسعى لبنائها وتطويرها وتكريسها  راقياًتعبيراً"الفعالية 

 الحكومة وقراراتها بتكريس  شؤوننا الوطنية واالجتماعية، تنسجم تماماً مع توجهاتإدارةنهجاً في 
الشراكة بين الحكومة "، مضيفة أن "الشراكة في كل القطاعات وخاصة في مجال الخدمات االجتماعية

  ".ومؤسسات العمل األهلي والقطاع الخاص هي مكسب لشعبنا وبرامجه الوطنية
  11/12/2009الحياة الجديدة، 

  
   لحة الوطنية يحول دون تحقيق المصايأمريك" فيتو"هناك : الحية .9

ال تمتلـك أي إرادة     " فـتح "إن حركة   : "خليل الحية . د" حماس"قال عضو المكتب السياسي لحركة       :غزة
الحية في  . وأضاف د  .أمريكياً يحول دون تحقيق ذلك    " فيتو"مستقلة لتحقيق المصالحة الوطنية، وأن هناك       

إن المصالحة بحاجة إلى    : "مسشرق غزة، أ  " حماس"تصريحات صحفية نشرها المكتب اإلعالمي لحركة       
  ".ال يؤمن بأي حوار وليس لديه إرادة مستقلة" أوسلو"إرادة مشتركة، ولكن فريق 

الحية أن المفاوضات حول صفقة تبادل األسرى مع االحتالل اإلسرائيلي ما زالت            . في سياق آخر، أكد د    
منها إلى إفشال الصفقة، أو التـأثير       وأكد أن هناك أطرافاً فلسطينية ُأخرى تبث الشائعات سعياً          . مستمرة

على نفسية ومعنويات األسرى وذويهم، مشدداً على موقف حركته الثابت وسعيها إلطالق سراح األسرى              
  .من السجون اإلسرائيلية

  11/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

  داخلي لتفسير ورقة المصالحة مصر توافق علي إجراء حوار فلسطيني .10
اللجنة قدمت اقتراحاً لحركتي فتح وحماس والقيادة "إن " الحياة"ن عبدو لـ قال عضو اللجنة حس: غزة

المصرية يتضمن إدارة حوار بين الفصائل الفلسطينية في مدينة غزة، ليس على قاعدة فتح للورقة 
التفسير المشترك للورقة "وأضاف أن ". المصرية، بل الخروج بتفسير موحد لنصوصها من كل األطراف

سيتم التوقيع على "وأوضح أنه ". م على قاعدة عدم فتحها أو إضافة أي بنود أو مالحق لهاالمصرية سيت
  ".الورقة المصرية في أعقاب التوصل الى التفسير المشترك لما ورد فيها

الراعي المصري قبل االقتراح، واللجنة بصدد عرضه على الفصائل رسمياً بعدما "وأشار عبدو الى أن 
ترد الفصائل في شكل إيجابي على االقتراح بعد "وأعرب عن أمله في أن ". ونهتم اطالعها على مضم

  ".درسه بتأن وروية
لعقد لقاء مع "ولفت الى وفد اللجنة الذي يزور القاهرة حالياً، سيتوجه الى مدينة رام اهللا األسبوع المقبل 

وقال إن اللجنة أبلغت ". الرئيس محمود عباس لبحث سبل إنجاح االقتراح وجهود المصالحة المصرية
  .بترحيب عباس بها لعقد االجتماع

  11/12/2009الحياة، 
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   البرغوثي  مروانحماس تتهم السلطة بعرقلة جهود تحرير .11

اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية بعرقلة جهود االفراج عن القيادي في           :  وكاالت االنباء  -عواصم  
  .لى حالة االنقسام في الساحة الفلسطينيةفتح االسير مراون البرغوثي واالبقاء كذلك ع

وقال ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان ردا على تساؤل حول إمكانية ان تقبل حماس بمـروان                  
البرغوثى رئيسا للسلطة خلفا لعباس في حال االفراج عنه ضمن صفقة تبادل األسـرى، قـال حمـدان                  

هو هل يمكـن ان يتوقـف عبـاس عـن           .. رغوثيالسؤال األهم عن مدى قبولنا في حركة حماس بالب        "
هناك جهود تبذل من قبل مسؤولين في الـسلطة         .. الضغوط من أجل منع اإلفراج عن مروان البرغوثي؟       

  ". لمنع اإلفراج عن البرغوثى أصال
ونفى حمدان ما يتردد حول احتمال عودة حركته لاللتزام بنهج المصالحة وشروط القاهرة إذا لم تـنجح                 

فالمـصالحة هـي إنهـاء      .. نحن نفصل بين األمرين   "وشدد حمدان قائال    . صفقة تبادل االسرى  في اتمام   
لالنقسام الفلسطيني ومسألة الصفقة هي واجب وطني تجاه األسرى الذين ضـحوا مـن أجـل شـعبهم                  

  ".وقضيتهم
مـصرية  في هذا السياق ، أكدت حماس انها لم تبلغ رسميا برفض القاهرة اجراء تعديالت على الورقة ال                

إجراء أي ترتيبات جديدة مـع القـاهرة إلسـتمرار          "ونفى الناطق باسم حماس فوزي برهوم       . للمصالحة
  ". الحوار الوطني الفلسطيني

  11/12/2009الدستور، 
  

  الستفتاءل  من القدس إخضاع االنسحاب قانون إسرائيلي يلزم الحكومةرفضحماس ت .12
الذي يلزم حكومة االحتالل بإجراء استفتاء " لياإلسرائي" مشروع القانون حركة حماسرفضت  :غزة

فوزي " حماس"ووصف المتحدث باسم حركة . شعبي قبل االنسحاب من القدس والجوالن المحتلتين
واعتبر أن مثل هذا اإلجراء ". استفتاء من ال يملك على حق الغير المغتصب"برهوم مشروع القانون بأنه 
  . بمثابة إمعان في الغطرسة

  11/12/2009الخليج، 
  

 فتح ترفض مشروع قانون إسرائيلي بشأن استفتاء على االنسحاب من القدس والجوالن .13
أعلنت حركة فتح امس رفضها القاطع لمشروع القانون : )د ب أ( كامل ابراهيم - القاهرة -رام اهللا 

 ، اإلسرائيلي المطروح على الكنيست بخصوص إجراء استفتاء بشأن االنسحاب من القدس الشرقية
 .وهضبة الجوالن السورية

وقال فايز أبو عيطة ،الناطق باسم الحركة، في بيان ، إن مشروع القانون مخالف للقانون الدولي ، وهو 
انتهاك سافر التفاقية جنيف الرابعة ، كونه سيجري حول أرض محتلة ، احتلتها إسرائيل بالقوة في حرب 

 .1967حزيران 
ص هو جزء من السياسة التوسعية اإلسرائيلية ويتعلق بأراض وأضاف أن أي استفتاء بهذا الخصو

 .ضمتها إسرائيل بطريقة غير شرعية وغير قانونية
  11/12/2009الرأي، االردن، 

  
  ترفض مشروع قانون إسرائيلي بشأن استفتاء على االنسحاب من القدس والجوالنالشعبية  .14

الكنيست حول مشروع قرار اسـرائيلي      وصف ناطق باسم الجبهة الشعبية نقاش       : ـ اشرف الهور   غزة
تـصعيدا  " بانـه يمثـل   ،يقضي بتنظيم استفتاء شعبي، قبل االنسحاب من مدينة القدس او منطقة الجوالن          
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ورأى الناطق   ".للعدوان واستخفافا بالقانون والمجتمع الدولي الذي لم يعترف بضم هذه االراضي المحتلة           
رادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس وزراء االتحاد االوروبي        تحديا ال "يعتبر  " السلوك العدواني "ان هذا   

 ".االخيرة وضربا بعرض الحائط التفاقيات جنيف الرابعة
  11/12/2009القدس العربي، 

  
   إطالقها"إسرائيل"أحمد سعدات من ضمن األسماء التي ترفض : عبد الرحيم الملوح .15

إن " الحياة"عبد الرحيم الملوح لـ " الجبهة الشعبية "قال نائب األمين العام لـ:  جيهان الحسيني–القاهرة 
وعما إذا كانت الجبهة . األمين العام للجبهة أحمد سعدات من ضمن األسماء التي ترفض إسرائيل إطالقها

حتى اآلن ال يوجد اتفاق بين : "، مضيفاً"لم يبحث األمر معنا: "تقبل بإطالق سعدات شرط إبعاده، أجاب
علم أن اإلسرائيليين حتى هذه اللحظة يرفضون اإلفراج عنه، لذلك لم نناقش األمر، حماس وإسرائيل، ون

لكن من حق األسير أن يعود إلى المنطقة التي اعتقل منها، وسعدات اعتقل من رام اهللا مقر إقامته، وهو 
راً إلى المبعدين ولفت إلى أن تجربة اإلبعاد سيئة، مشي". مواطن، ورام اهللا مدينة محتلة والحياة فيها مقيدة

في االنتفاضة الثانية والذين حوصروا في كنيسة المهد الذين ترفض إسرائيل حتى اآلن عودتهم على 
رغم أن االتفاق كان على أن اإلبعاد لفترة محددة، إضافة إلى أن ظروف حياتهم سيئة فهم مقيدو الحركة 

 .وقطعت عنهم رواتبهم
  11/12/2009الحياة، 

  
 وتطالب بإقرار حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان.. الرئيس اللبنانيحماس تشيد يموقف  .16

على "حيا المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة في تصريح الرئيس سليمان : بيروت
نقدر ذلك عالياً ونؤكد توافقنا مع هذا : "، وقال"موقفه الداعم للحقوق الفلسطينية، وفي طليعتها حق العودة

  ".ف القومي الحكيمالموق
بحق العودة باعتباره حقاً مقدساً للشعب الفلسطيني ال يسقط بالتقادم وال تملك اي جهة "وجدد بركة تمسكه 

كما جدد رفضه كل مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل الذي تروج له االدارة ". ان تتنازل عنه
  .االميركية والعدو الصهيوني

بإقرار الحقوق المدنية واالنسانية لالجئين الفلسطينيين في "ة والمجلس النيابي وطالب الحكومة اللبناني
  ".اقرار هذه الحقوق ال يتعارض مع التمسك بحق العودة ورفض التوطين"، مؤكداً ان "لبنان

  11/12/2009الحياة، 
 

  بنانالديموقراطية تعتصم أمام األمم المتحدة للطالبة بإقرار حقوق اإلنسانية لفلسطينيي ل .17
اعتصاماً أمس أمام مقّر بيت األمـم       " المنظمات الديموقراطية الفلسطينية  "و" الجبهة الديموقراطية "نظمت  

، ودعماً إلقـرار    194 وذكرى صدور القرار     اإلنسانالمتحدة في وسط بيروت، في اليوم العالمي لحقوق         
  . مجلس النوابالحقوق االنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان، تزامناً مع انعقاد جلسة
التعجيل في اقفال الملـف المـزمن       "وألقى عضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل كلمة دعا فيها الى            

لالوضاع االنسانية للفلسطينيين وترجمة االقوال افعاالً باقرار الحقوق االنسانية للفلسطينيين عبر اصـدار             
ا يـساهم فـي صـياغة جديـدة للعالقـات           قوانين وتشريعات تضمن الغاء كل أشكال التمييز بحقهم، بم        

 ". اللبنانية–الفلسطينية 
  11/12/2009النهار، 
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   مليون دوالر لتحسين المستوطنات28 تخصص "إسرائيل" .18
 بنيامين نتنياهو تخصيص اعتمادات     اإلسرائيلييعتزم مكتب رئيس الوزراء     .): ب.ف.ا( –القدس المحتلة   

  .في الضفة الغربية المحتلة مليون دوالر لمستوطنات 28 بقيمة إضافية
 اتفـاق   إطار بضمها في    "إسرائيل"ومعظم هذه المستوطنات ال تقع ضمن الكتل االستيطانية التي تطالب           

"  وطنيـة  أولويـة مناطق ذات   " قائمة من البلدات الواقعة في       إلىسالم محتمل مع الفلسطينيين، بل تنتمي       
  .وضعها مكتب رئيس الوزراء

 علـى مجلـس الـوزراء       األحدس الوزراء مارك ريغيفان هذه القائمة ستطرح        وقال المتحدث باسم رئي   
 المخـاطر التـي     أبرزها" أمنيةمعايير  " مع وزارة الدفاع وفق      أعدتن القائمة   أ وأوضح. للموافقة عليها 

ال عالقة له بالقرار المتخذ مؤخرا بتعليق       ) المستوطنات(اختيار  "ن  أ وأضاف. تحدق بالمستوطنات المعنية  
  ".أشهرء مساكن في الضفة الغربية لمدة عشرة بنا

 دوالرا للفرد من سكان المستوطنات التي تم اختيارهـا،          270 التي سيتم تخصيصها تمثل نحو       واألموال
  .وهدفها تحسين النظام المدرسي والبنى التحتية ووسائل النقل والمساعدات السكنية

لوزراء في القدس احتجاجا على قرار نتنياهو       ول قرب منزل رئيس ا    أل ا أمس المستوطنين   آالفوتظاهر  
وندد النائب العمالي ايتان كابيل باالعتمادات التـي        . أشهر 10تعليق بناء مساكن في الضفة الغربية لمدة        

 التجميـد   أنكل هذا أشبه بتعويضات يمنحها رئيس الوزراء للمستوطنين في حين           "قررتها الحكومة وقال    
  ".المزعوم ليس سوى خدعة كبرى

  11/12/2009الدستور، 
  

  ألن عباس رجل ضعيفيجب إطالق سراح مروان البرغوثي : بن اليعازر .19
كرر وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيلي بنيامين بن إليعازر انه للخروج من الجمـود الـسياسي الـذي                 

 إن  تشهده العملية السياسية بين إسرائيل والسلطة الوطنية يجب إطالق سـراح مـروان البرغـوثي، إذ               
ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن بن       .الرئيس محمود عباس رجل ضعيف يثير كثيرا من الضوضاء        

ومعـه  .. إن مروان هو الوحيد القادر على القيادة      "اليعازر قوله خالل اجتماع المجلس الوزاري المصغر        
  ".فقط نستطيع صنع السالم

ر مشجعة مـن قبـل قـادة األجهـزة األمنيـة            وكانت تصريحات بن اليعازر قد أثارت ردود أفعال غي        
  .اإلسرائيلية ، الذين زعموا إنه من غير المؤكد أن للبرغوثي تأثيرا كبيرا خارج السجن

  11/12/2009الدستور، 
  

  هدوء هش على الحدود مع غزة: "إسرائيل" .20
جبهة  أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الهدوء الحاصل على ال:إبراهيم كامل -القدس المحتلة 

الجنوبية هش ويمكن لألوضاع األمنية مع قطاع غزة أن تتدهور بشكل سريع في أي وقت، ألن حركة 
حماس حسب إدعاء المصادر تواصل تعاظم قوتها العسكرية وتهريب كميات من األسلحة عير األنفاق 

 .والبحر
يبة غزة بقيادة العميد إيال وأشارت تلك المصادر إلى أن القيادة الجنوبية برئاسة الجنرال يؤاف غلنت وكت

إيزنبغ يعملون على جميع الخيارات تحسبا للمواجهة المستقبلية إذا تطلب األمر، وأنهم يأخذون الدروس 
 .والعبر من المواجهة السابقة مع حركة حماس في عملية الرصاص المصبوب

  التجمعات السكنية على وأوضحت تلك المصادر أن الجيش والجبهة الداخلية يتأهبون إلرشاد السكان في 
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 كلم من قطاع غزة، في حال تجدد المواجهات مع غزة وذلك ألن الجيش ال يستعبد إمكانية 80بعد 
 .امتالك حماس لصواريخ يبلغ مداها إلى هذه المسافة

  11/12/2009الرأي، األردن، 
  

  "رائيلإس"القيادة الفلسطينية تنشط في العالم لفرض حل على : المخابرات اإلسرائيلية .21
اإلسرائيلية أمس الخميس، إن جهـازي المخـابرات        " هآرتس"قالت صحيفة   : برهوم جرايسي -الناصرة  

والمخابرات العسكرية، قدما تقريرا لحكومة بنيـامين نتنيـاهو،         " الشاباك"اإلسرائيليين، المخابرات العامة    
، فـي  "إسرائيل"ي لفرض حل على مفاده أن القيادة الفلسطينية كثفت نشاطها بين األوساط الدولية، في سع      

صلبه إقامة دولة فلسطينية، وأن نتنياهو هاجم القيادة الفلسطينية، وقال إنه لـن يكـون حـل مـن دون                    
  .مفاوضات

وقالت الصحيفة، إن اجتماع الطاقم األمني المقلص للشؤون األمنية والسياسية في الحكومـة اإلسـرائيلية              
ث ساعات، وكان في صلبها بحث حول الجمود في العمليـة           عقد مساء أول من أمس جلسة استمرت ثال       

السياسية والمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، بحضور كافة األجهزة االسـتخباراتية، ومجلـس األمـن              
  .القومي

والمخـابرات العـسكرية،    " الشاباك"وحسب الصحيفة، فإن الرسالة األساسية التي كانت في تقرير جهاز           
، من خالل األسرة    "من فوق " تسوية سياسية    "إسرائيل"تعمل كي تفرض على     "ينية  تقول إن القيادة الفلسط   

وحقيقة أن السلطة تعمل ضـد      "وحسب التقرير، فإن الهدوء األمني في الضفة الغربية المحتلة،          ". الدولية
  ".اإلرهاب بشكل جعلت األسرة تتوجه إلى إسرائيل بدفع العملية السياسية) ما يسميه االحتالل(

السلطة الفلسطينية تعمل وفقا لخطة رئيس الوزراء سالم فياض وتقوم بإصالح شـامل             " أيضا، أن    وجاء
، وأضافت الصحيفة، أن كبار قـادة     "في مؤسسات الحكم، وال سيما في قوات األمن والمنظومة المصرفية         

تلة، وبين تطبيق    أن الدمج بين تقليص العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية المح          إلىالمخابرات أشاروا   
  .خطة فياض على األرض، يجلب ضغطا سياسيا على إسرائيل للتقدم مع الفلسطينيين

الفلسطينيين يريدون مواصلة بناء دولة من تحـت،        "الشاباك، يوفال ديسكين في الجلسة، إن       "وقال رئيس   
 تسوية على إسرائيل    وبالتوازي العمل مع الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي كي تفرض األسرة الدولية          

بسبب الجمـود فـي المـسيرة       "ونقلت الصحيفة عن وزير إسرائيلي لم تذكر اسمه، قوله، إنه           ". من فوق 
 كل أنواع الدول بمبادرات ليست جيدة إلسرائيل، وهذا أيضا على ضـوء             إليهالسلمية، نشأ فراغ دخلت     

  ". مما زاد من تفاقم المشكلة مأزق في مساعيها،إلىحقيقة أن الواليات المتحدة وصلت هي أيضا 
  11/12/2009الغد، األردن، 

  
  لحماس مليون دوالر سنوياً 30إيران تقدم : إسرائيليتقرير استخباراتي  .22

"  إيران راعية اإلرهـاب    -إيران باألرقام   "أكد تقرير استخباراتي إسرائيلي حمل عنوان        -القدس المحتلة 
، "إسـرائيل "ي لحركة حماس وحزب اهللا، وذلك لمواجهـة          الجمهورية اإلسالمية تقوم بتقديم دعم ماد      إن

 طـن مـن     500 في الشهر المنصرم، كانت تحمـل        "إسرائيل"وادعى إن سفينة األسلحة التي احتجزتها       
األسلحة المتطورة وكانت مرسلة إلى حزب اهللا في جنوب لبنان، هذا إلى جانب أن المسافة التي تغطيهـا       

ل حركة حماس تبلغ ستين كيلومترا وإذا تم إطالقها من غزة، فيمكنها            الصواريخ التي تمول إيران من أج     
  .الوصول إلى تل أبيب

 مقاتل من حزب اهللا     3000 مقاتل من عناصر حركة حماس و      900 قيام إيران بتدريب     إلىوأشار التقرير   
 في قطاع  حيث تلقوا في إيران تدريبات عسكرية وان قيمة التمويل الذي تقدمه إيران سنويا لحركة حماس              
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 مليون دوالر أخرى عقب فوز حماس فـي االنتخابـات           50 مليون دوالر، فيما منحت      30غزة بلغ نحو    
  .، لتعزيز مكانتها وقدراتها العسكرية في آن واحد2006الفلسطينية العام 

 مليون دوالر سنويا، إلى جانب      200وزعم التقرير بأن إيران تقوم بتقديم دعم مادي لحزب اهللا يقدر بـ             
  .2006 يوليو / مليون دوالر في أعقاب حرب تموز300منحه مكافأة إضافية بقيمة 

 ودول الـشرق األوسـط      "إسرائيل" أن إيران هي الخطر الحقيقي ليس فقط على دولة           إلىوأشار التقرير   
  .فحسب إنما على جميع دول العالم بأسره

  11/12/2009المستقبل، 
  

  ولة العبرية لهجوم كيماويتمرين عسكري إسرائيلي يحاكي تعرض الد .23
التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي تمريناً عسكرياً فـي        " الجبهة الداخلية "تجري قيادة ما تسمى      :الناصرة

 ".جهـات معاديـة   "أحد المستشفيات، يحاكي تعّرض الدولة العبرية لهجوم بالصواريخ الكيماوية من قبل            
إن التمرين الذي بدأ ظهر أمس، سيجري فـي مستـشفى           وبحسب ما نُشر في وسائل اإلعالم العبرية؛ ف       

 شـخص أصـيبوا باألسـلحة       200لمحاكاة معالجة نحـو     "في مدينة القدس المحتلة،     " شعاري تصيدق "
وكانـت قيـادة     .، وذُكر أنه ستالحظ في محيط المستشفى حركة نشطة لسيارات قوات األمـن            "الكيماوية

لعديد من التمارين العـسكرية التـي تحـاكي تعرضـها           الجيش اإلسرائيلي أجرت في األشهر الماضية ا      
لهجمات بأسلحة بيلوجية أو كيماوية أو صواريخ تقليدية تضرب منشآت حساسة في مختلف أنحاء الدولة               

  .العبرية
  11/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "المتطرفين"أو" المعتدلين"على تركيا االختيار بين دعم : ليفني .24

إن على تركيا   ": كاديما" رئيسة المعارضة في الدولة العبرية وزعيمة حزب         قالت تسيبي ليفني،   :الناصرة
المعتـدلين  "وغيرها من دول المنطقة أن تختار الجانب الذي تدعمه، مشيرة إلى أن عليها االختيار بـين                 

  .، حسب تصنيفها"والمتطرفين
من األنـسب   : "أبيب حالياً وأضافت ليفني خالل لقاء عقدته مع وفد من الصحفيين األتراك الذي يزور تل              

لتركيا أن تكون في معسكر المعتدلين مع دول عربية وإسالمية أخرى في المنطقـة، وأن تـدرك بـأن                   
  .، على حد تعبيرها)"إسرائيل(المشكلة اإلقليمية هي إيران وليست 

  11/12/2009صحيفة فلسطين، 
 

  أغلبية اإلسرائيليين تؤيد أوباما: استطالع .25
ع للرأي، أمس، أن الرئيس األمريكي باراك أوباما يتمتع بمعدل تأييد بين أظهر استطال: رويترز

أعلى مما هو معتقد على نطاق واسع، ما يقّوض الجدال بأنه فقد الدعم في أوساط " اإلسرائيليين"
  ".اإلسرائيليين"

ن أوباما يؤيدو" اإلسرائيليين" في المائة من 41وأظهر االستطالع الذي أجرته مؤسسة نيوامريكان أن 
  . في المائة يعارضونه37مقابل 

الذين استطلعت آراؤهم، إنهم يعتقدون أن " اإلسرائيليين" في المائة من 55وعلى الرغم من هذا قال 
  . في المائة قالوا إنه يدعمها42مقابل " إسرائيل"أوباما ال يدعم 

  11/12/2009الخليج، 
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  ه بحراسة الشرطة اإلسرائيلية يقتحمون األقصى ويتجولون في ساحاتيهود متطرفون  .26
اقتحم متطرفون يهود المسجد األقصى أمس، وتجولوا  في ساحاته بحراسة الشرطة، وقال شهود              : رام اهللا 

إن مجموعتين من المستوطنين اليهود اقتحموا  ساحات المسجد من جهة باب            :" عيان في المسجد األقصى   
  .حتاللالمغاربة وسط حراسة مشددة من قبل جيش وشرطة اال

 شخصا اقتحموا المسجد األقصى من بـاب        60وأوضحوا أن المجموعة األولى من اليهود والبالغ عددهم         
المغاربة وتجولوا في أنحاء المسجد وساحاته، وتوقفوا في بعض المناطق، فيما كان أحد المرافقين يقـدم                

  .شرحاً للمتطرفين
 شخصاً اقتحموا المـسجد،     18 والبالغ عددهم    إن مجموعة ثانية من اليهود المتطرفين     :" وأضاف الشهود 

  .وسط حراسة أمنية مشددة، وتجولوا في أنحاء المسجد األقصى
وفي أعقاب ذلك، توجه عدد كبير من المواطنين المقدسيين إلى المسجد األقصى، لحمايته من المتطرفين               

  .اليهود
  11/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
 قبالة المسجد األقصى" الهيكل الثالث"حف السلطات اإلسرائيلية تفتتح قريباً مت .27

كشفت مؤسسة األقصى للوقف والتراث أمس، عن نية االحتالل اإلسرائيلي افتتاح متحف             :القدس المحتلة 
  .المزعوم، في أقصى غرب ساحة البراق، قبالة المسجد األقصى من الجهة الغربية" الهيكل الثالث"

 المتحف سيضم قاعات وغرفاً ومعارض تتركز في مفاهيم         إن:" وقالت المؤسسة في بيان لها صدر أمس      
  .بناء الهيكل المزعوم، وعرضاً تاريخيا عبريا موهوما وباطالً في مدينة القدس، وفقاً للرواية اإلسرائيلية

وأشار البيان الى أن من أبرز مرافق هذا المتحف قاعة عرض كبيرة تضم شاشـات ولـوائح زجاجيـة                   
 البراق والمسجد األقصى، سيتم من خاللها عرض أشرطة وأفـالم وعروضـات           كبيرة، تطل على حائط   

  .تدعي تاريخًا باطالً لليهود في مدينة القدس
لـدى  " عيد الـشمعدان  "وأوضح أن المتحف سيفتتح لزيارة اليهود السبت المقبل بمناسبة ما يسمى عندهم             

  .اليهود
11/12/2009صحيفة فلسطين،   

  
  مستوطنون يحرقون مسجدا شمال الضفة ويكتبون شعارات مسيئة .28

 فجر اليوم الجمعة، النار بالمسجد الكبير في قرية ياسوف شرق اإلسرائيليون المستوطنون أضرم :نابلس
  . كبيرة منهأجزاء الى احتراق أدىمدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية، مما 

 النار في أشعلوا عددا من المستوطنين أن" معا"ح لـوقال رئيس مجلس قروي ياسوف عبد الرحيم مصل
الطابق الثاني من مسجد حسن خضر الكائن وسط البلدة عند الساعة الرابعة من فجر اليوم، بعدما حطموا 

  .الباب الرئيسي للمسجد وسكبوا مادة البنزين داخله
 من السجاد، قبل ان جزاءوأ النار التهمت مكتبة المسجد الخاصة بالمصاحف بالكامل، أنوأضاف مصلح 

  . النار بالتعاون مع اطفائية بلدية سلفيتبإطفاء القرية أهالييهب 
" االنتفام لنار ايفي" المسجد تقول أرضية مصلح ان المستوطنين كتبوا شعار باللغة العبرية على وأكد

 األمنية واألجهزة، مضيفا ان محافظ سلفيت العميد منير العبوشي "سنحرقكم كلكم"واخرى تقول 
  . المكان وفتحوا تحقيقا بالحريقإلى وصلوا واإلسرائيليالفلسطينية واالرتباط الفلسطيني 

11/12/2009وكالة معاً،   
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   في الضفة آخرين وتسعة48 فلسطينياً داخل الـ214يعتقل االحتالل  .29
يا ما الشرطة اإلسرائيلية شنت بالتعاون مع ميليش أن الناصرة من 10/12/2009قدس برس، ذكرت 
، حمالت دهم وتفتيش واسعة النطاق داخل األراضي )9/12(، صباح األربعاء "حرس الحدود"يسمى 

   . عامالً فلسطينياً من سكان الضفة الغربية214 أكثر من اعتقلت خاللها، 1948الفلسطينية المحتلة سنة 
ل اإلسـرائيلي،   قوات االحـتال   أن   رام اهللا  من   11/12/2009صحيفة فلسطين،   من جهة أخرى أضافت     

  .اعتقلت تسعة مواطنين من محافظتي نابلس ورام اهللا بالضفة الغربية
 

   باإلفراج عن أبنائهميطالبونأهالي المعتقلين في السجون المصرية : غزة .30
دعا تجمع أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية الفصائل إلى إثارة ملف أبنائهم  :غزة

وطالب التجمع . مصرية بقوة من أجل كشف مصير المعتقلين وإطالق سراحهموالعمل لدى السلطات ال
، أمس، السلطات "المغلق"خالل اعتصام حضره العشرات من ذوي المعتقلين، أمام مقر السفارة المصرية 

  . المصرية بإطالق أبنائهم
" حماس"ية لحركة وعبرت زوجة المعتقل أيمن نوفل القيادي في كتائب عز الدين القسام الذراع العسكر

عن قلقها الشديد من المصير المجهول للمعتقلين في ظل ما قالت إنهم يتعرضون له من تعذيب وسوء 
  .المعاملة

11/12/2009الخليج،   
 

  تصادق على حرمان أهالي قطاع غزة من زيارة أسراهم محكمة إسرائيلية .31
ساعة متأخرة من مساء أمس، األربعاء، صادقت المحكمة العليا اإلسرائيلية في قرارها الذي أصدرته في 

على قرار الجيش اإلسرائيلي بحرمان سكان قطاع غزة من زيارة أبنائهم وأقاربهم األسرى في السجون 
 .اإلسرائيلية بشكل قاطع

باسم عائالت أسرى من سكان قطاع غّزة " عدالة"جاء هذا القرار في أعقاب االلتماس الذي تقدم به مركز 
الجمعية من أجل األسرى الفلسطينيين، مطالبا المحكمة بالسماح "و" ميزان لحقوق اإلنسانال"وباسم مركز 

 .لسكّان القطاع بزيارة أعزائهم األسرى في السجون اإلسرائيلّية بشكل منتظم
10/12/2009، 48عرب  

  
  منع طالبة من غزة بالعودة إلى الضفة إلكمال دراستها الجامعيةمحكمة إسرائيلية ت .32

رفضت المحكمة اإلسرائيلية العليا السماح لطالبة فلسطينية من سكان قطاع غزة من العودة إلى  :بيت لحم
الضفة الغربية إلكمال دراستها الجامعية، على الرغم من بقاء شهرين فقط إلنهائها الدراسة والحصول 

  .على درجة البكالوريوس
ية بإبعاد الطالبة الفلسطينية برلنتي عزام من فقد أيدت المحكمة العليا اإلسرائيلية قرار السلطات العسكر

بيت لحم بجنوب الضفة الغربية إلى مسقط رأسها في قطاع غزة بسبب عدم امتالكها تصريح إقامة في 
  .الضفة

10/12/2009قدس برس،   
  

  تضارب األنباء حول منع مؤسسات حقوقية فلسطينية من حق التظاهر واالعتصام: لبنان .33
هد العاصمة بيروت أمس اعتصاماً يهدف إلى مساندة قضية الالجئين الفلسطينيين كان من المقرر أن تش

مركز "و) حقوق ("المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان"وقد توّجه ممثلون عن . الفاقدين لألوراق الثبوتية
 لتصريح إلى وزارة الداخلية طلباً) منظمة االعتصام ("مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان«و» التنمية اإلنسانية
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لكّن طلبهم جوبه بالرفض، ألنه، وفق . باالعتصام، فتّم تحويلهم إلى محافظة بيروت للحصول على اإلذن
ممنوع ":  عن موظف المحافظة الذي رفض استالم طلبهم"السفير" محمود حنفي لـ"شاهد"ما نقله رئيس 

وذلك بموجب إشعار . ون سواهمعلى الفلسطيني التظاهر أو االعتصام، ألنها خطوات تحقّ للبنانيين من د
 . " للتظاهر واالعتصام باللبنانيين من دون غيرهم"العلم والخبر"صادر عن وزارة الداخلية يحصر 

الالجئون الفلسطينيون المقيمون منذ "وقد استغربت الجمعيات الثالث في بيان صدر عنها أمس، أن يكون 
من ممارسة حق االحتجاج الذي تضمنه لهم شرعة  عاماً في لبنان، ممنوعون بموجب قرارات إدارية 62

 . "حقوق اإلنسان، ولبنان أحد الدول الموقعة عليها
، نفى محافظ بيروت ناصيف قالوش أن يكون المنظمون قد تقدموا بطلب "السفير"في اتصال مع و

بيد أن . لوبةاعتصام إلى المحافظة، وقال إن الموافقة على الطلبات تعطى في حال استيفائها للشروط المط
 . حنفي أكّد على تقديم الطلب إلى المحافظة

11/12/2009السفير،   
  

   غزةإلى نواب أوروبيين من التوجه "إسرائيل"في بريطانيا يستنكر منع " المنتدى الفلسطيني" .34
، منع )9/12األربعاء (في بريطانيا قرار السلطات اإلسرائيلية، " المنتدى الفلسطيني"استنكر : بيروت
يأتي ردا على الموقف األخير الذي اتخذه "اب األوروبيين من التوجه إلى غزة، واعتبر أن هذا القرار النو

وزراء خارجية االتحاد األوروبي والذي أكد على أن القدس عاصمة مستقبلية للدولتين الفلسطينية 
طان في الضفة الغربية  والمطالب بوقف االستي1967واإلسرائيلية، والمؤيد لقيام دولة فلسطينية في حدود 

  ".بما فيها القدس الشرقية المحتلة
10/12/2009قدس برس،   

  
  "أنفلونزا الخنازير"تجاهل تطعيم األسرى ضد االحتالل ي .35

األسيرة والمتواجد في سجن  قال األسير توفيق أبو نعيم، وهو أحد قيادات الحركة الوطنية: رام اهللا
اإلسرائيلية وطالبنا خاللها بتطعيم كافة األسرى   مصلحة السجونإننا كأسرى بعثنا برسالة لمدير"هداريم 

المزمنة قليلي المناعة وكبار السن، فكان الرد عبر رسالة من  في السجون، وخاصة من ذوي األمراض
اإلسرائيلية، بأنه سنقوم بتطعيم كافة األسرى األمنيين والجنائيين من اليهود ومن  مدير مصلحة السجون

  سواء، وحسب األولوية وسنبدأ بمرضى االيدز واألسرى اآلخرين من ذوي األمراضعلى حد العرب
  ". عاما45المزمنة، ومن ثم كل كبار السن ومن هم فوق 

 يوما متتالية دون 70يقارب من  أن هذا الرد من إدارة السجون مضى عليه ما وأضاف األسير أبو نعيم،
وخاصة من الفئة الثانية والثالثة مع العلم أنه يتم  سجن أمني،أن يتم تقديم التطعيم وال ألسير واحد من أي 

  .اليهود من كل الفئات في كل السجون المدنية تقديم التطعيم لألسرى الجنائيين
10/12/2009قدس برس،   

  
   عاماً 33فرج عن جثمان شهيد فلسطيني بعد االحتالل ي .36

ن الشهيد الفلـسطيني مـشهور طلـب صـالح       وافق االحتالل اإلسرائيلي أمس على تسليم جثما      : رام اهللا 
ويأتي هذا القرار تحت ضـغط  . العاروري إلى أسرته في قرية عارورة بمحافظة رام اهللا بالضفة الغربية        

   .الحملة الوطنّية الفلسطينية السترداد جثامين الشهداء والكشف عن المفقودين
  بواسـطة  " مساعدة القانونّية وحقوق اإلنسان   مركز القدس لل  "وجاء القرار على أثر االلتماس الذي تقّدم به         
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المحامي هيثم خطيب إلى المحكمة العليا الصهيونية، بخصوص اإلفراج عن جثمان الشهيد مشهور صالح              
  .  عاماً في عملّية فدائّية في األغوار33الذي استشهد قبل 

11/12/2009العرب، قطر،   
  

  هللا الراعية وغزة المنتقدةمسابقة ملكة جمال فلسطين تثير الخالف بين رام ا .37
رغم الخالفات التنظيمية والسياسية بين ابناء الشعب الفلسطيني التـي ادت الـى   : رام اهللا ـ وليد عوض 

االنقسام ما بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس والضفة الغربية التي تسيطر عليهـا حركـة                  
ديدة ما بين حكومة رام اهللا التي ترعى مسابقة         فتح، جاءت االثنين الماضي قضية فجرت حربا اعالمية ج        

ملكة جمال فلسطين وبين حكومة غزة المقالة التي انتقدت تلك المسابقة واعتبرتها سقوطاً اخالقياً مطالبة               
  .بوقفها

المنظمة لمسابقة ملكة جمال فلسطين فـي رام        ' تريب فاشن 'وفي حين اعلنت سلوى يوسف مديرة شركة        
الم والثقافة في حكومة الدكتور سالم فياض تشاركان في لجنة التحكيم شنت الحكومة             اهللا ان وزارتي االع   

  .الفلسطينية المقالة بقطاع غزة حملة انتقاد للمسابقة
 26واستنكرت وزارة شؤون المرأة التابعة للحكومة المقالة بغزة الخميس تلك المسابقة التي ستجرى في               

 مـن   32 و 48 من داخـل منطقـة       26 متسابقة، من بينهن     58الجاري بمشاركة   ) ديسمبر(كانون األول   
إن هذا اإلعالن يأتي في إطار السقوط األخالقي الـذي          'وقالت الوزارة في بيان صحافي       .الضفة الغربية 

يجري في الضفة على مرأى ومسمع حكومة رام اهللا التي تشارك في هذا السقوط من خـالل مـشاركة                   
ر ملكة الجمال، وكذلك مشاركة شخصيات رفيعـة، ضـاربة بعـرض            وزاراتها في لجنة التحكيم الختيا    

  .'الحائط كافة األعراف والتقاليد الفلسطينية النابعة من ثقافة مجتمعنا الفلسطيني
واكدت مديرة الشركة المنظمة للفعالية بإن المسابقة تلقت الدعم المعنوي من السلطة الفلـسطينية حيـث                

  .عالم، والثقافة، إضافة إلى دعم مادي من بعض الشركات المحليةستشارك في لجنة التحكيم وزارة اإل
وقالت سلوى يوسف مديرة الشركة المنظمة إن هذا الحدث هو األول من نوعه في فلسطين الذي يجمـع                  

 مشاركة تقـدّمن    200، مشيرة الى أن     1948بين فتيات من الضفة الغربية، ومن االراضي المحتلة عام          
وذكرت يوسف أن من بين المشاركات في المسابقة         . فتاة فقط  58مسابقة، تم قبول    بطلب للمشاركة في ال   

  ، 48 فتاة من أراضي منطقة 26 فتاة من الضفة الغربية، و32
ومن ناحيته هاجم حزب التحرير في فلسطين الجهات التي تنظم المسابقة، مطالبا بوقف فعالياتها، وقـال                

تسعى لنشر العار وإشاعة الفاحشة والفساد بين أهل فلـسطين،  'ية في بيان له الخميس إن السلطة الفلسطين   
من خالل رعاية وترويج إفرازات الثقافة الغربية التي تعاملت مع المرأة على أنّها سلعة تُباع وتُـشترى،                 
وذلك من أجل النيل من المرأة المسلمة بعدما سّجلت صـفحات عفـة وعـزة وهـي تنجـب األبطـال               

  .'ك الرجال في ميادين التضحية والكفاحواالستشهاديين، وتشار
المجلـس التـشريعي    'وعـضو   ' رابطة علمـاء فلـسطين    'ومن جهته أدان الشيخ حامد البيتاوي رئيس        

فـي الـضفة    ' ملكة جمال فلسطين  'التابعة لحماس إقامة مسابقة     ' كتلة التغيير واإلصالح  'عن  ' الفلسطيني
  .ة ودعمها هذا الحدثالغربية، مطالبا بوقفها، مستهجنًا رعاية السلط

  11/12/2009القدس العربي، 
  

  توقيع اتفاق صحي في لبنان قريباً لمعالجة الفلسطينيين في مستشفياته الحكومية  .38
بو مغلي األوضاع أبحث وزير الصحة اللبناني محمد جواد خليفة مع نظيره الفلسطيني فتحي : بيروت

  .الخدمات الصحية المقدمة لهمالصحية لالجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان و
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هناك توجهاً لدى الوزير خليفة من أجل تطوير العالقة مع وكالة " أنوأوضح الوزير الفلسطيني 
 بحيث يستطيع المرضى الفلسطينيون المغطون من الوكالة وبمساهمة من وزارة الصحة "ونروااأل"

  ."اللبنانية االستفادة من خدمات أفضل في المستشفيات اللبنانية
 لبحث الوضع الصحي للفلسطينيين في "ونروااأل"وأوضح خليفة ان الوزارة عقدت اجتماعات مطولة مع 

وحاولنا تقسيم المشكلة لجهة توقيع اتفاق قريباً يسمح لهؤالء بالدخول إلى المستشفيات "المخيمات 
قة للوزارة به ستشفائية والتمويل مؤمن من جهات أخرى وال عالالحكومية للحصول على الخدمات اال

  .حتى ال يذهب البعض في تفسيرات مختلفة
هذا  «أن إلى الفلسطينيين حقوقهم، لفت إلعطاءوعما اذا كانت الحقوق الصحية للفلسطينيين مقدمة 

الموضوع يتخذ ضمن قرار سياسي في مجلسي النواب والوزراء، أما الوضع الصحي واالجتماعي فال 
  ."لتزامات لبنان الدوليةانه من ا. يحتاج إلى موافقة أحد

11/12/2009الحياة،   
  

  وفاة حالة سادسة بأنفلونزا الخنازير في غزة .39
ليرتفع بذلك عدد " 1 ان1اتش"توفيت األربعاء سيدة فلسطينية من قطاع غزة كانت تحمل فيروس : غزة

  .إلى ستة فلسطينيينفي قطاع غزة ضحايا هذا الفيروس 
10/12/2009قدس برس،   

  
  365ا الحصار إلى ارتفاع ضحاي .40

 قائمة ضحايا الحصار وفاة طفل من سكان غزة لترتفعأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن  :غزة
  . مريضا365ًإلى 

11/12/2009الخليج،   
  

  مصر تقوم بأعمال حفر وتجريف على حدودها مع غزة: شهود عيان .41
 اآلن في أي أعمال خاصة قالت مصادر أمنية مصرية أمس إن مصر لم تبدأ حتى:  يسري محمد- رفح

ببناء جدار فوالذي على الحدود بين مصر وغزة، وأن أعمال الحفر التي تتم حاليا خاصة بتركيب أجهزة 
  . لرصد األنفاق

في نفس الوقت أكد شهود عيان أن السلطات المصرية بدأت منذ نحو شهر تقريبا عمليات حفر وتمهيد 
زال أنابيب من الحديد بشكل عمودي في عدة مناطق على لطريق رملي على الحدود بين مصر وغزة وإن

وقال شاهد عيان إنه شاهد أمس شاحنة كبيرة تحمل ما يشتبه بأن . طول الشريط الحدودي مع القطاع
وأضاف . يكون قضبان سكك حديدية تدخل إلى منطقة بوابة صالح الدين على الحدود بين مصر وغزة

ل من بوابة صالح الدين شمال معبر رفح في اتجاهين األول شاهد آخر أن أعمال حفر انطلقت بالفع
والثاني شماال في اتجاه البحر المتوسط، إال أنه قال إنه ال يعلم ما هو الهدف وراء . جنوبا نحو المعبر

هذا الحفر، لكنه أوضح أنه يتم إنزال مواسير فوالذية على أبعاد متقاربة ال تزيد عن أربعة أمتار بين 
 .خرىالواحدة واأل

وقال سليمان عواد رئيس المجلس الشعبي المحلي برفح المصرية إنه تم نزع أعداد كبيرة من األشجار 
على طول الشريط الحدودي بين مصر وغزة لتمهيد طريق ترابي لسير معدات ستعمل في مشروع 

  ر وغزة وقال شهود عيان آخرون من سكان الحدود بين مص. خاص بتأمين منطقة الحدود ومنع التهريب
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ومصادر محلية في مدينة رفح إن أجهزة أمنية طلبت منهم قبل نحو أربعة أشهر عمل حصر لجميع 
  .األراضي الحدودية التي سيمتد الحفر في أراضيها لتعويض أصحابها

 11/12/2009الشرق األوسط، 
  

  خرآ قطر تؤجل زيارة عباس لها الى اشعار ":القدس العربي" .42
من مصادر فلسطينية مطلعة الخميس بأن الدوحة طلبـت  ' القدس العربي'لمت ع: رام اهللا ـ وليد عوض 

من السلطة الفلسطينية ارجاء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي كانت مقـررة للدوحـة الـى                 
  .اشعار اخر بسبب مغادرة االمير القطري حمد بن خليفة آل ثاني، البالد متوجها لجنيف

خ حمد غادر الدوحة متوجها لجنيف بسبب تدهور االوضاع الصحية لوالده           واوضحت المصادر بأن الشي   
أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي يعالج في احد المشافي هناك مما دفـع المـسؤولين                    

  .القطريين لالعتذار للجانب الفلسطيني عن استقبال الرئيس عباس
ـ    بأنه لم يتم االتفاق على موعـد جديـد للزيـارة، وان            ' القدس العربي 'واوضحت المصادر الفلسطينية ل

موعدها سيكون بناء على مدى خطورة االوضاع الصحية لوالد امير قطر والفترة الزمنية التي سيقضيها               
  .في جنيف بجوار والده

  11/12/2009القدس العربي، 
  

  بشأن القدس ينبغي البناء عليها» األوروبي«خطوة : مصر .43
 السفير عبدالرؤوف الريدي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية أهميـة قـرار             أكد: قنا –القاهرة  

  .فلسطين وإسرائيل-االتحاد األوروبي األخير باعتبار القدس عاصمة لدولتين 
إن هذا القرار خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها وهي تصب في صالح            "وقال الريدي في تصريح له أمس       

الدولي أن يساند هذا الجهد األوروبي وأن يكون هناك تالق بـين المـوقفين              السالم ويجب على المجتمع     
  ".األوروبي واألميركي، خاصة أن اإلدارة األميركية تدعو إلى الحل من خالل إقامة دولتين
وقـال إنهـا    .. وأشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة السويدية التي ترأس الدورة الحالية لالتحاد األوروبي           

دا كبيرة، ما أتاح لهذه المبادرة أن تخرج في صورة قرار يعترف بالقـدس عاصـمة للدولـة                  بذلت جهو 
  .الفلسطينية المرتقبة وهو ما يحدث ألول مرة

 11/12/2009العرب، قطر،   
  

   باالنسحاب من الجوالن"إسرائيل"ال عودة إلى المفاوضات غير المباشرة دون التزام : دمشق .44
ية تأكيدها عدم عودتها إلى المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل جددت سور:  سعاد جروس- دمشق

عبر الوساطة التركية ما لم تلتزم إسرائيل باالنسحاب التام من الجوالن، وجاء ذلك ردا على إقرار 
الكنيست اإلسرائيلي إجراء استفتاء عام قبل تنفيذ أي اتفاق يقضي بانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية 

تحديا «جوالن السوري، واعتبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية هذا اإلقرار المحتلة وال
سافرا إلرادة المجتمع الدولي في تحقيق السالم الشامل بالمنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ 

ال ليس إ«معتبرا ما تطرحه الحكومة اإلسرائيلية من رغبة في التوصل إليه . »األرض مقابل السالم
كل «: نسخة منه» الشرق األوسط«وأضاف المصدر في بيان رسمي تلقت » مناورات وأالعيب سياسية

رؤساء الحكومات اإلسرائيلية منذ انطالق محادثات السالم بعد مؤتمر مدريد كانوا قد التزموا باالنسحاب 
هو الحالية تعي أن  وأن حكومة نتنيا1967عام ) حزيران(التام من الجوالن حتى خط الرابع من يونيو 

سورية لن تعود إلى المحادثات غير المباشرة بالوساطة التركية ما لم يلتزم رئيس هذه الحكومة 
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باالنسحاب التام من الجوالن ألن استعادة سورية أرضها المحتلة ليست موضوعا للتفاوض بل هي حق 
  .»أكدته قرارات األمم المتحدة

 11/12/2009الشرق األوسط، 
  

  ماليزي يعد بطرح قضية النواب المختطفين في جلسات برلمانيةبرلماني  .45
وعد رئيس الحزب البرلماني الماليزي عبد الهادي أوانغ وفد كتلة التغيير واإلصالح  البرلمانية               :ماليزيا

الذي يزور ماليزيا بطرح قضية النواب الفلسطينيين المختطفين في سجون االحتالل اإلسـرائيلي خـالل               
  .مة للبرلمان الماليزيالجلسة القاد

وأكد أوانغ خالل لقائه بوفد نواب كتلة التغيير واإلصالح، أمس، أن عالقة ماليزيا بالـشعب الفلـسطيني                 
عالقة دينية وأن الحزب البرلماني الماليزي يتابع دوما أخبار فلسطين، موضحا أن الحزب نفذ العديد من                

 على عدم اعترافه بوجود دولة يهودية، معبراً عـن  وشدد. المظاهرات دعماً ومناصرة للشعب الفلسطيني    
  .رفضه لكل المبادرات السلمية التي تقبل نظام حل الدولتين مع االحتالل

وأطلع الوفد البرلماني الفلسطيني أوانغ خالل لقائهم، على آخر المستجدات والتطـورات علـى الـساحة                
منذ نجاحها  " حماس"ماليزيين ما مرت به حركة      وشرح النائب إسماعيل األشقر للبرلمانيين ال     . الفلسطينية

  .في االنتخابات التشريعية وانقالب العالم على الديمقراطية والحصار الذي يعاني منه قطاع غزة
  11/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  الستئناف عملية السالم" مبادرة"واشنطن تعد  .46

ارة األميركية تعـد لطـرح مبـادرة        ان اإلد » الحياة«كشفت مصادر مطلعة لـ     :  محمد يونس  -رام اهللا   
واضافت ان فريقاً   .  االسرائيلية المتوقفة منذ نهاية العام الماضي      -جديدة الطالق المفاوضات الفلسطينية     

 االسرائيلية يضم كال من جورج ميتشل وديـنس روس          -أميركياً من الخبراء في المفاوضات الفلسطينية       
 التي تستند الى ركيزتين، االولى هي تحديد مرجعيـة لعمليـة            وآخرين يعمل على اعداد المبادرة الجديدة     
  .السالم، والثانية تحديد مهمة المفاوضات

واوضحت المصادر ان مرجعية المفاوضات ستكون القرارات الدولية التي تعترف بحل الـدولتين علـى               
ن، وهـو األمـر     ، مع اجراء تبادل أراض بموافقة الطرفي      1967العام  ) يونيو(حدود الرابع من حزيران     

اما مهمتها، فهي الشروع في مفاوضات مفتوحة على حـدود          . الذي يتوقع ان يرضي الجانب الفلسطيني     
  .الدولة الفلسطينية

واضافت انه يجري تصميم المبادرة على نحو يرضي الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، موضحة ان بدء              
 االسرائيلي فـي شـأن وقـف        -ف الفلسطيني   المفاوضات في شأن الحدود عرض لكي يتم تجاوز الخال        

وبحسب هذه المصادر، يرى الجانب االميركي ان االتفاق على الحدود سيؤدي تلقائياً            . النشاط االستيطاني 
الى االتفاق على االستيطان الن المستوطنات الواقعة في حدود الدولة الفلسطينية يجب ان تفكـك او يـتم          

   البناء في المستوطنات الواقعة في الجانب االسرائيلي، مشيرة الى ان االتفاق على حل لها، فيما يتواصل
وقالت هذه المصادر ان الفريـق      . المبادرة ستعرض على الرئيس محمود عباس في الفترة القريبة المقبلة         

االميركي اعتبر ان الموقف السابق المطالب بوقف االستيطان شرطاً مسبقاً لبـدء المفاوضـات، خطـأ                
تنص » خريطة الطريق «وذكرت ان   . ر لم يراع طابع الحكومة اليمينية في اسرائيل وتركيبتها        تكتيكي كبي 

  .على وقف االستيطان كواحد من اجراءات بناء الثقة وليس شرطاً الستئناف المفاوضات
وترى هذه المصادر ان الصيغة االميركية الجديدة تلبي طلب الفلسطينيين في تحديد مرجعيـة واضـحة                

  . سالم، االمر الذي قد يشجع الرئيس عباس على العودة الى المفاوضاتلعملية ال
11/12/2009الحياة،   
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   ألف دوالر95 مصر وقطر وموريتانيا بقيمة  منتحصل على تبرعات مالية" األونروا" .47

 مؤخراً تعهدات بتقديم مساعدات ماليـة     ) األونروا(تلقت وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين       : عّمان
 ألف دوالر، فيما أعلنت اإلمارات العربية       95لدعم أنشطتها من مصر وقطر وموريتانيا، بقيمة تبلغ نحو          

 .  مليون دوالر2,5المتحدة عن تبرعها بمبلغ 
وتأتي تلك التبرعات في أعقاب إطالق الوكالة مناشدة عاجلة لمساعدتها في سد العجز القاتم في ميزانيـة                 

يار دوالر، في ظل صعوبات مالية حادة تشهدها األونـروا بعـد اسـتنفاذ              تصل قيمتها العامة نصف مل    
 مليون  140 بقيمة   2010االحتياطي المالي بالكامل، فضالً عن العجز المتوقع في الميزانية العادية للعام            

  . دوالر
قيمة التبرعات المقدمة من حكومـات كـل مـن          "إن  ) 10/12(وقالت الوكالة في بيان أصدرته الخميس       

ر وقطر وموريتانيا ستخصص لدعم برامج األونروا األساسـية وتمكينهـا مـن تقـديم الخـدمات                 مص
  ".  مليون الجئ فلسطيني4.7الضرورية لما مجموعه 

 50 تبلغ حـوالي     2009قيمة تلك التبرعات التي خصصت من أجل الميزانية العامة للعام           "وأضافت إن   
 ألـف دوالر مـن      20ومة المصرية، إضافة إلـى       ألف دوالر من الحك    25ألف دوالر من دولة قطر و     

  ". موريتانيا
  .  مليار دوالر1.23 ما يعادل 2011 – 2010وتبلغ الميزانية العادية لألونروا للعامين 

10/12/2009قدس برس،   
  

   مليون دوالر لتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين 664نحتاج ": األوتشا" .48
كاالت اإلنسانية لألمم المتحدة والمنظمات األهلية الوطنية والدوليـة         ناشدت الو :  القدس المحتلة، فلسطين  

 مليون دوالر أميركي مـن أجـل        664.4العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة، أمس، للحصول على         
في بيان لها، أن هذه البرامج تتجاوب مع الوضع         ' األوتشا'وأوضحت  . تمويل برامج المساعدات اإلنسانية   

ي األراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفة قطاع غزة، القدس الشرقية، وأجـزاء مـن الـضفة               اإلنساني ف 
الغربية، وقال منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، ماكسويل غيالرد،             

رامة اإلنـسانية،   إن المواطنين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة يواجهون أزمة الك         "في بيان   
حيث استنزاف سبل كسب العيش وتجاهل حقوق اإلنسان األساسية تجبر الفلـسطينيين ليـصبحوا أكثـر                

  ".اعتماداً وبشكل متزايد على المعونات الدولية
إلى جانب ذلك، فقد دعا إلى التطبيق الفوري إلجراءات معينة يتم من خاللها تخفيف بعض أسوأ الجوانب                 

رفع الحصار المفروض على قطاع غزة،  وتجميـد         : زمة، وتشتمل هذه الخطوات على    المتعلقة بهذه األ  
كافة أوامر الهدم واإلخالء في القدس المحتلة وفي المنطقة ج، وإجراء تسهيالت إضـافية علـى التنقـل               

  .من أجل االستخدام والتنمية الفلسطينية) ج(والحركة، وفتح المناطق المغلقة في قطاع غزة والمنطقة 
11/12/2009يفة فلسطين، صح  

  
  تأسف لتشريد عائالت مقدسيةالمفوض العام لألونروا كارين ابو زيد  .49

 كـارين   أن : عيسى الشرباتي  نقال عن مراسلها  القدس المحتلة    من   11/12/2009 الحياة الجديدة،    ذكرت
ـ        أعربت  ابو زيد المفوض العام لالونروا       ي القـدس   خالل زيارتها الرسمية االخيرة لحي الشيخ جراح ف

ان االمم المتحدة ترفض االدعاءات االسرائيلية حول ما يجري في الحي وخـضوعه للمحـاكم               "المحتلة  
واعتبرت ابو   ."البلدية واالسرائيلية وتصوير االمر وكانه نزاع ناتج عن تنازع على ملكية تلك االراضي            
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ر سمة رئيـسية فـي التجربـة        زيد فلسطين كناية عن الطرد والتشريد، وان الطرد بجانب االقتالع يعتب          
  .الفلسطينية وحقيقة تكوينية للهوية الفلسطينية 

 ان القدس الشرقية تحتل مكانة خاصة في وجدان وافئدة الـشعب الفلـسطيني، حيـث                "واكدت ابو زيد    
ينشدون تحويلها الى عاصمة مستقبلية لدولتهم الفلسطينية، في الوقت الذي يلتزم فيـه المجتمـع الـدولي                 

ال يمكن تصور تنفيـذ     "وقالت ابو زيد    . هدف تاسيس دولتين تكون القدس عاصمة مشتركة لهما         بتحقيق  
هذه الرؤية في ضوء النشاط االستيطاني وفي ظل انتهاكات حقوق االنسان االساسية واللذان يعاني منهما               

  ."المجتمع الفلسطيني في القدس الشرقية
طات االحتالل استهداف المقدسيين في اقامتهم وتعمـد        كما اعربت ابو زيد عن استنكارها من مواصلة سل        

  .مصادرة هوياتهم
 عبر الوكاالت، أن كارين أبو زيد استغربت دعم السلطات 11/12/2009 االتحاد، اإلمارات، وأضافت

االسرائيلية لمستوطنيها في السيطرة على أمالك فلسطينيين يدعون ملكيتها في القدس المحتلة، فيما 
 1948ت الالجئين الفلسطينيين بأراضيهم المحتلة عام ترفض مطالبا

  
  بريطانيا تصدر إرشادات جديدة من أجل تمييز منتجات فلسطين والمستوطنات": الجارديان" .50

كتب إيان بالك محرر شؤون الشرق األوسط في الجارديان وروري مكارثي مراسلها في القدس تقريـرا                
ات البريطانية من أجل تمييز المنتجـات الفلـسطينية وتلـك    عن اإلرشادات الجديدة التي أصدرتها السلط   
  .المصنعة في المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة

ويقول الكاتبان إن هذه اإلرشادات الحكومية الجديدة ال ترقى إلى ما يطالب به القانون لكنها تعد خطـوة                  
ة لمقاطعة تلك التي ال تستجيب      نحو مساعدة المستهلكين على التمييز بين المنتجات المستوردة من المنطق         

  .للمواصفات القانونية
  .وقد بدأ المسؤولون اإلسرائيليون والمستوطنون في توجيه النقد الالذع لهذا القرار البريطاني
11/12/2009بي بي سي،   

  
  بعض تجليات مشروع الدولة اليهودية .51

  محمد السعيد ادريس
ني سيطرت فكرتان محوريتان على العقل السياسي  وتأسيس الكيان الصهيو1948منذ نكبة فلسطين عام 

العربي، األولى ترى الكيان امتداداً للمشروع االمبريالي االستعماري، وترى تطابقاً بين المشروع 
االستعماري االستيطاني في فلسطين والمشروع االستعماري الغربي، وأن الهدف واحد بين مقررات 

 ميالدية والمؤتمر االستعماري الغربي 1897عقد في بازل عام المؤتمر الصهيوني العالمي األول الذي 
 تحت رعاية وزير المستعمرات البريطاني كامبل 1907  1905الذي عقد في لندن خالل الفترة من 

  .بترمان
فالهدف كان السيطرة على الوطن العربي والحيلولة دون توحده والعمل على تقسيمه وتمزيقه من خالل 

ني في قلب هذا الوطن والسعي إلى فرض التخلف والحيلولة دون وصول العلوم غرس الكيان الصهيو
هذه الفكرة أو الرؤية ظلت تؤكد أن الصراع مع الكيان . إلى البالد العربية كي تبقى دائماً تحت السيطرة

  .هو صراع سياسي بالدرجة األولى وليس صراعاً دينياً ضد اليهود
شعارات التوراتية للمشروع الصهيوني، ورأت في قيام الدولة الصهيونية أما الرؤية الثانية فقد اهتمت بال

" شعب اهللا المختار"، وتسمية اليهود ب "أرض الميعاد"التزاماً بتلك الشعارات، وخاصة شعار العودة إلى 
  .وغيرها، ومن ثم اعتبرت أن الصراع مع الكيان صراع ديني وليس مجرد صراع سياسي
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بدرجة ما عن التفاعالت السياسية العربية على مدى العقود الماضية خاصة بين هاتان الرؤيتان عبرتا 
التيارين القومي واإلسالمي، حيث كان التيار القومي ومعه كل التيارات العلمانية تتعامل مع الصراع 
العربي  الصهيوني على أنه صراع سياسي، في حين كانت التيارات اإلسالمية تراه صراعاً دينياً، لكن 

بتراجع الوزن السياسي " اإلسرائيلي"يبدو أن التطورات الجديدة والمتالحقة على الجانبين العربي و
للتيارات العلمانية والقومية حتى على الصعيد الفلسطيني وباألخص في صفوف حركة المقاومة لصالح 

ن المتشدد واليمين لصالح اليمي" اإلسرائيلي"التيار اإلسالمي وبخفوت وانحسار الوزن السياسي لليسار 
  .الديني على وجه الخصوص

هذه التطورات أخذت تدفع بالصراع نحو جعله صرعاً دينياً أو أخذت تدفع به نحو الصراع الديني، لكن 
حدث تمايز مهم على الجانب العربي بحدوث تقارب ملحوظ بين التيارين القومي واإلسالمي خصوصاً 

ادرة من رموز التيارين وخاصة من رموز في المؤتمر القومي مع تأسيس المؤتمر القومي اإلسالمي بمب
العربي، حيث أخذت تنضج رؤية جديدة تمزج بين الرؤيتين السياسية والدينية للكيان الصهيوني، إذ تراه 
مشروعاً استعمارياً استيطانياً بأهداف وتطلعات دينية توراتية، لكن ما حدث في الكيان الصهيوني من 

حسار لليسار كان لصالح التيارات الدينية اليمينية المتشددة التي أخذت بالكيان نحو تراجع وخفوت وان
، واشتراط االعتراف "دولة يهودية"االنخراط في المشروع الديني واالندفاع نحو جعل الدولة الصهيونية 

ة والقبول العربي، والفلسطيني خاصة، بيهودية هذه الدولة للبدء في التفاعل مجدداً مع عملية التسوي
، بما فيها أن تكون منزوعة السالح "إسرائيل"المشروط بدولة فلسطينية تلبي كل المتطلبات األمنية ل 

معدومة السيادة على األجواء وعلى باطن األرض وممنوعة من امتالك جيش أو عقد اتفاقيات عسكرية 
  .مع أي دولة أجنبية

 1948 التهويد، واالندفاع نحو التعجيل بتهجير عرب فالتوسع االستيطاني يحدث جنباً إلى جنب مع عملية
عبر العديد من السياسات إلى خارج الخط األخضر إما إلى الضفة وغزة أو إلى خارج فلسطين كلية 
يجري جنباً إلى جنب مع الرفض المطلق لحق عودة الالجئين الفلسطينيين ومع التهويد الكامل للقدس 

بأن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المأمولة والتأكيد على أن الشرقية ورفض أي تلميح أو تصريح 
  ".اإلسرائيلية"القدس الموحدة هي عاصمة أبدية للدولة 

مشروع الدولة اليهودية يتطور بسرعة توازي سرعة تبدل القيم واألفكار والمعتقدات داخل الدولة 
  .لى حساب الشعارات السياسيةالصهيونية لصالح القيم واألفكار والشعارات الدينية اليهودية ع

  11/12/2009الخليج، 
  

  إمعاناً في نبذ فلسطينيي لبنان .52
  حسان الزين

أكثر ما يزعج، بل يؤلم، في الحديث السياسي اللبناني عن التوطين والحقوق المدنّية لالجئين، هـو أنـه                  
 وآخر، في التصّرف    يحكى كأن الفلسطينّيين غير موجودين؛ كأنهم كتلة أو شيء يجري البحث، بين حين            

  .به، مع قلق مزدوج، منه وعليه
حصل هذا االنقالب إّبان الحرب، وال سيما مـع         . لقد انتصرت النزعة اللبنانية في النظر إلى الفلسطينيين       

 وخروج قادة منظمة التحرير ومقاتليها من بيروت عبر البحر، ثم في انـضمام فـصائل                1982اجتياح  
المسيطَر عليها سورّياً إلى محـاربي الفلـسطينيين ومحاصـري          » الغربيةالمنطقة  «وحركات لبنانية في    

مخيماتهم، وتكّرس الوضع الحصاري للفلسطينّيين في زمن السلم، إذ ُأمعن في اإلقصاء والعقاب اجتماعياً              
 أو  واقتصادياً، وصوالً إلى االتهام األمني واعتبارهم، بالجملة، قنبلة موقوتة تتسلّل بين حين وآخر لتقتـل              

  .تفّجر هنا وهناك، في المجتمع اللبناني
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لكـّن  . تتحّمل القوى السياسية الفلسطينية مسؤولية في ذلك، والمسيرة طويلة، قبل الحرب وإّبانها وبعدها            
اللبنانّيين، السياسيين والمدنيين، المشغولين في شؤون بلدهم المنهك عليهم جزء كبير من المسؤولية فـي               

ثم تأتي مسؤولية الفلسطينيين العاديين، وال      . ة العقابية، بل النبذّية تجاه الفلسطينيين     سيادة النزعة اإلقصائي  
لقد انسحبوا إلى صدفتهم تاركين األمر والمسرح للسياسة        . سيما أنهم استسلموا للفُرقة وتنامي تلك النزعة      

الـصعبة، االجتماعيـة    وهؤالء ال يمكن أبداً معاقبتهم على ذلك، تكفيهم ظـروفهم           . وخطاباتها وبياناتها 
وها هو رئيس سلطتهم ومنظمة تحريرهم وحركتهم الوطنّية يتخلّـى عـنهم،            . ال صوت لهم  . والسياسية

. لقد زار لبنان مكتفياً بتسليم أمرهم إلى الدولة اللبنانية التي التقى رؤساءها الثالثة            . يهملهم ويزيد مأساتهم  
واليوم يتكّرس إهمـالهم    . يشون المأساة بأبعادها كلها   إنهم متروكون للبؤس وضياع حياتهم وحقوقهم، ويع      

رسمياً فلسطينياً، ليصبحوا أكثر فأكثر عرضةً لعنصرية لبنانية تتمنّى لهم أن يختفوا، ولـسياسة رسـمّية                
  .لبنانّية عنوانها اإلهمال اإلنساني االجتماعي، واالستنفار األمني والبحث عن مخرج سياسي

وا ويقيمون في مخيمات ال سماء إنسانية وحقوقية فوقها، ولـم يلمـح واحـداً              زار رئيسهم البلد حيث لجأ    
إنـه اإلمعـان    . منهم، ولم يعرف واحد منهم ماذا دار بينه وبين المسؤولين اللبنانيين، الذين اجتمع إليهم             

عـراء  حتى منكوبو نهر البارد المدّمر، الالجئون مّرات ومّرات إلـى ال          . المازوشّي في اإلهانة والنكران   
  .وفيه، لم يكلّف نفسه عناء لقائهم، أو االنضمام إلى تحركاتهم الباحثة عن حاضنة وبصيص أمل

بمعزل عن السبب السياسي الذي دفع بأبي مازن إلى هذا السلوك القاسي، ثّمة أمر خطيـر أخالقيـاً، أال                   
وبالرغم من ذلك،   . سانيةوهو تهميش الفلسطينيين وإهمالهم ونبذهم وسلبهم صوتهم بعد سلبهم حقوقهم اإلن          

فهـم  . حان وقت رفع الفلسطينيين، المواطنين العاديين، صوتهم، وأن يبلوروا ما يريدونه مدنياً وحقوقيـاً      
عليهم أن يدفعوا نحو مشاركة اللبنانيين همومهم وشـعاراتهم، االجتماعيـة           . أصحاب حقوق، هنا وهناك   

للبناني عن الفلسطينيين في لبنان على ما هو، يراوح بـين           وإلّا فسيبقى الحديث ا   . المدنّية والوطنّية أيضاً  
ليس للفلسطينيين فـي    . العنصرية والشفقة واإلهمال، وسيبقى وضعهم مفتوحاً على الحروب واالستنزاف        

. لبنان غير أنفسهم، وقد حصدوا رهانهم على السلطة الفلسطينّية المقّسمة، والدولة اللبنانيـة واألونـروا              
 وغزة لديهم أجندات تفاوضية وسلطوية، تندرج ضمنها زيارة عباس والغايـات منهـا،              القادة في رام اهللا   

وسلوكه فيها؛ وليس بعيداً منها النشاط الخدماتي المؤطّر لحركة حماس فـي مخيمـات لبنـان، لـشغل                  
لفـساد  والدولة اللبنانية غارقة في ا    . المساحات التي تخرج منها السلطة وفتح، وبالتالي للحلول بدالً منها         

واألونروا تقلّص خدماتها وبالكاد تمـنح الـضروري        ... واالرتباط بقوى المنطقة وممارساتها ومصالحها    
  .بحده األدنى

ليس غريباً ألّا يدفع أبو مازن، الذي جاء ليرمي العباءة األمنية واالجتماعية عن ظهر سلطته ومنظمتـه                 
وبدالً من أن يفعل ذلك ويشجع الفلـسطينيين        . شعبهوحركته، في اتجاه الحقوق المدنية والحياة اإلنسانية ل       

. في لبنان على الحضور في الميدان االجتماعي، تراه يحرقه ويحطّم مسرحه وينال من إنسانه ومجتمعـه     
ال غرابة في ذلك لكون أبو مازن مثقالً بمواقفه التفاوضية التي يسعى إلى تقديمها كمواقف سياسية مبدئية                 

ولم يقرب واقعهم يوماً، ال من رام اهللا وال غيرها مـن  ... عرف هؤالء الفلسطينيينوأخالقية؛ ولكونه ال ي   
  .العواصم والقصور التي يزورها أو يقيم فيها

  11/12/2009األخبار، 
  

  نتنياهو يكبل نفسه .53
 ألوف بن

قانون االستفتاء الذي قررت الكنيست يوم أمس االستمرار في تشريعه سيقيد حرية الحكومة في 
وقد اشتهر مشروع القانون اساسا بسبب . ات مع الفلسطينيين أو مع سوريا، وحتى مع لبنانالمفاوض
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أهميته في تحصين الجوالن، ولكنه سيجعل من الصعب التنازل ايضا في المستقبل عن مناطق في القدس 
 .باتفاق أو بانسحاب أحادي الجانب" مزارع شبعا"الشرقية أو حتى عن 

تقوض التسويات السياسية التي تشمل تنازالت عن مناطق »  مراحل المصادقةسلسلة من«ويحدد القانون 
 عضوا ؛ 61إقرار االتفاق في الحكومة ؛ إقراره في الكنيست بأغلبية : تخضع للسيادة اإلسرائيلية

ويحسم االستفتاء . وطرحه لالستفتاء الشعبي، حيث يسأل المصوتون إذا ما كانوا مع أو ضد االتفاق
 - )كما كان األمر في إقرار االتفاق مع األردن( عضو كنيست فأكثر لالتفاق80ولكن تأييد . يةبأغلبية عاد

 .يعفي الحكومة من إجراء استفتاء عام
إذا أقر القانون في القراءة األولى والثانية والثالثة فمن شأنه أن يغلق فجوة قانونية أتاحت التنازل عن 

فاليوم يمكن إلغاء قانون ضم . شرقي القدس بقرار أحادي الجانبالسيادة اإلسرائيلية في الجوالن أو في 
.  عضوا61الجوالن أو أجزاء منه بأغلبية برلمانية عادية، ويمكن تغيير الحدود البلدية للقدس بأغلبية 

ولكن بموجب القانون الجديد فإن أي تنازل عن فرض القانون اإلسرائيلي في اي منطقة سيتطلب استفتاء 
 .شعبيا
 الوزراء بنيامين نتنياهو الذي دعا يوم أمس مرة أخرى للعودة للمفاوضات مع الفلسطينيين، يكبل رئيس

وحسب وجهة نظر نتنياهو فإنه يجب أن تحظى االتفاقات السياسية على موافقة . نفسه بقيود تشريعية
ك يشير نتنياهو وبذل. أغلبية الجمهور وال يكفي أن تقر على يد أغلبية االئتالف الحكومي في الكنيست

للسوريين والفلسطينيين والمجتمع الدولي بأنه سيكون صعبا عليه تمرير تنازالت في أوساط الجمهور، 
ويبث رسالة إلى شركائه في المفاوضات مفادها أنه من المفضل . ويحاول تعزيز مواقفه في المفاوضات

 . التوصل إلى االتفاق بسرعة ،وقبل أن يقر القانون نهائيا
 في أواخر والية 1999الذي أقر عام » تحصين الجوالن« القانون الجديد ليكمل ويفصل قانون ويأتي

 .نتنياهو السابقة ، بعد فشل المفاوضات السرية مع سوريا بوساطة صديقه األمريكي رونالد الودر
 يجب وقد طرح مشروع القانون الجديد للتصويت بعد يوم واحد من إعالن االتحاد األوروبي بأن القدس

 وأنه ينبغي التوصل إلى ذلك عن طريق - إسرائيل وفلسطين المستقبلية–أن تكون عاصمة لدولتين 
وهذه هي المرة األولى التي تقوم بها جهة دولية ذات شأن بتحديد أن القدس أو جزء منها . المفاوضات

 .يجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية ، خالفا لموقف إسرائيل
شرقي القدس، هضبة الجوالن وبداخلها : ستفتاء للمناطق التي تخضع للقانون اإلسرائيلييتطرق قانون اال

كما أنه يعقد االنسحاب حتى من .مزارع شبعا الواقعة على سفح جبل الشيخ، التي تطالب لبنان بها
. يهااألحياء العربية من القدس المتواجدة خارج جدار الفصل، والتي بالكاد تفرض إسرائيل سيادتها عل

ولكن القانون لن يقيد االنسحاب من الضفة الغربية أو من الجزء الشمالي لقرية الغجر اللتين ال تخضعان 
 .للسيادة اإلسرائيلية

 حينما أجرى مفاوضات مع سوريا حول 1994أوجد يتسحاك رابين فكرة االستفتاء الشعبي في عام 
كل من ينسحب من الجوالن «قت االنتخابات بأن  خالفا لتصريحاته التي سب-االنسحاب التام من الجوالن
وكان االستفتاء العام يهدف حينذاك إلى إعفاء رابين من تعهده، ونقل القرار . »يتخلى عن أمن إسرائيل

  " بطاقة تعهدات"وبعد ذلك بخمس سنوات وزع إيهود باراك الذي انتخب لرئاسة الحكومة . إلى الجمهور
  

ولكن لم يتم . ت الدائمة مع السوريين والفلسطينيين لالستفتاء الشعبيتشمل تعهدا بأن تطرح االتفاقا
 .التوصل إلى اتفاقات، ولم تختبر الفكرة في امتحان عملي

  "هآرتس"
 10/12/2009، 48عرب
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