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   وأنفاقتصواريخ مضادة للمدرعا..اجهة جديدةحماس تستعد لمو: المخابرات اإلسرائيلية .1
اإلسرائيلية أمس الجمعة، إن األجهزة االستخباراتية      " معاريف"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  - الناصرة

اإلسرائيلية تقول إن حركة حماس في قطاع غزة تستعد لمواجهة جديدة مع إسرائيل فـي حـال فـشلت                   
لجانبين، وأن جهد الحركة ينصب في هذه المرحلـة علـى           المفاوضات حول صفقة تبادل األسرى بين ا      

  .تعزيز قوتها العسكرية
وحسب التقديرات االستخبارات اإلسرائيلية، فإن قدرات حركة حماس باتت أفضل مما كانت لهـا قبـل                
الحرب اإلسرائيلية على القطاع مطلع العام الحالي، وهذا ينعكس من خالل مخزون األسلحة، الذي تزعم               

  . اإلسرائيلية أنها مخبأة في مخازن تحت األرضاألجهزة
 مـن   100 من مقاتليها، مقابـل      600وتدعي األجهزة اإلسرائيلية أن حركة حماس فقدت خالل الحرب          

مقاتلي حركة الجهاد اإلسالمي، وعليه، حسب األجهزة، فإن أحمد الجعبري، الذي يعتبر قائـد الـذراع                
افة الجهود لتعزيز قوة الحركة العسكرية، خاصـة فـي   العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، يصب ك 

 80مجال األسلحة، وهو يسعى إلى أن تصل مدى القذائف الـصاروخية التـي بحـوزة الحركـة إلـى             
  .أبيب كيلومترا خالل الحرب، وهذا يعني إلى الشمال من مدينة تل 40كيلومترا، بدال من 

قيقة دور سالح المـدرعات اإلسـرائيلي فـي         وجاء في تقرير الصحيفة، إن حركة حماس تنبهت إلى ح         
الحرب األخيرة، ولذلك فإنها توظف جهودا كبيرة للحصول على صواريخ مضادة للمدرعات، كتلك التي              

 إلـى عبـوات     إضافة،  2006كانت بحوزة حزب اهللا في الحرب اإلسرائيلية على لبنان في صيف العام             
  ".شاوز"تفجيرية ضخمة، من بينها إيرانية الصنع من طراز 

 الداخلية في قطـاع  األنفاقكذلك وحسب ادعاءات المخابرات اإلسرائيلية فإن حركة حماس طورت شبكة     
 إلى بناء مالجئ تحت المساجد وبعـض        إضافة إلطالق الصوارخ تحت األرض،      أنفاقاغزة، إذ جهزت    

لك المزاعم،  المنازل، من أجل استمرار قيادة المعركة في ظل الحرب، وحتى أن حركة حماس، حسب ت              
  . المجاورة، بهدف الدخول اليها وتنفيذ عمليات فيها1948 تنطلق من القطاع وحتى مناطق أنفاقاتعد 

  12/12/2009الغد، األردن، 
  

 الضفةستنكر جريمة إحراق المستوطنين مسجداً في السلطة ت .2
 اًطنين بحرق مسجدأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، قيام المستو : وليد عوض-رام اهللا 

هذا االعتداء هو انتهاك لحرية العبادة "بقرية ياسوف، جنوب مدينة نابلس، وقال في تصريح مقتضب إن 
  ."والمعتقد ولحرمة المقدسات

 محمود الهباش االعتداءات المستمرة والوحشية من قبل قطعان . والشؤون الدينية داألوقافودان وزير 
 يةسرائيلاإلوندد الهباش بالسياسة  . المسجد في قرية ياسوفإحراقها المستوطنين على المساجد، وآخر

 تؤدي تلك االعتداءات لتفاقم األزمة وعدم أنواالنتهاكات الخطيرة جدا بحق المساجد، محذرا من 
االستقرار وزيادة االحتقان بالمنطقة، وان جميع هذه المحاوالت مرفوضة بكل المقاييس واالستمرار فيها 

مة كبرى، وهي اعتداء سافر على حرمة مساجدنا ومقدساتنا، وتعتبر مخالفه لجميع القوانين يعتبر جري
  .إليها المقدسة وحرية الوصول األماكن التي تنص على حماية واألنظمة

 عن هذه الممارسات واإلسالميةوحمل الهباش المسؤولية للجهات المعنية والمنظمات الدولية والعربية 
 بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم واالنتهاكات بحق إياهم من قبل االحتالل مطالبا التصعيدية والخطيرة

  . الفلسطينيةأراضيناارض اإلسراء والمعراج وكافة 
  12/12/2009القدس العربي، 
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  فلسطين ستبقى فلسطين من النهر إلى البحر: هنية .3
ن فلسطين ستبقى من البحر إلى النهر، أكد إسماعيل هنية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة، أ: غزة

جاء ذلك خالل  .معرباً عن أمله في أن تحتفل حركة حماس بانطالقتها العام القادم في القدس المحررة
، اآلالف من أنصار حماس الذين وصلوا إلى منزله، في )11/12(مشاركة هنية مساء يوم الجمعة 

وخرج هنية بسيارته  .ى انطالقتها الثانية والعشرينمسيرات محمولة في إطار احتفاالت الحركة في ذكر
  .في المسيرة المحمولة، وهو يلوح بيده للمواطنين، وجاب معهم شوارع مخيم الشاطئ ومدينة غزة

فلسطين ستبقى فلسطين من النهر إلى البحر، وستبقى فلسطين جيالً وراء "وقال هنية في كلمة مقتضبة له 
إن شاء اهللا نحتفل باالنطالقة المقبلة في "ف القيادي الفلسطيني البارز وأضا ".جيل وموجة وراء موجة

  .يسرائيلالمحررة من االحتالل اإل" القدس
  11/12/2009 قدس برس،

  
  ويطالب بإنهاء االنقسام الداخلي"... إسرائيل"فياض يدعو النتفاضة دولية ضد مراوغة  .4

رئيس الوزراء الفلسطيني ، أن  محمد هواش،هللارام ا نقالً عن مراسلها في 12/12/2009النهار، نشرت 
 "إسرائيل"لـسالم فياض تخوف من عزلة سياسية يفرضها المجتمع الدولي على الفلسطينيين، محاباة 

، ومن وأهدافها معاودة المفاوضات من دون تحديد مرجعيات عملية السالم إلى لموقفها الداعي وتأييداً
   . في الضفة الغربية والقدسيائيلسراإلدون التوقف التام لالستيطان 
طلب عدم نشره قبل ( مع كتاب وصحافيين فلسطينيين )أول من أمس (وقال في لقاء دوري بمكتبه

 مهما للفلسطينيين وهو محطة أمراً" في شان القدس عاصمة للدولتين يمثل األوروبي البيان أن) السبت
 بتأكيده مرجعيات  وروحاً بالبيان وما تضمنه نصاًادوأش".  يبنى عليها الكثير وال ينام عليهاأيضاًمهمة 

، وما يفرضه من عمل على الفلسطينيين كي ال يخسروا هذه المعركة التي فتحتها وأهدافهاعملية السالم 
 الشديد بعد صدور البيان "إسرائيل" ضد مشروع القرار االسوجي، وضد البيان، وارتباك "إسرائيل"

  . يكون لدينا سبب للفرح والتهليل بهذا البيانأنفلسطينية من غير  المؤيد للمطالب الاألوروبي
 بنيامين نتنياهو مع زعماء دول االتحاد يسرائيلاإل رئيس الوزراء أجراها االتصاالت التي إلى وأشار

لكن فياض لم يغفل التمييز االيجابي لمصلحة المسودة االسوجية .  للتراجع عن مشروع القراراألوروبي
 يكون هناك بيان أال عند موقف الدول التي ساعدت على تخفيف لهجة البيان، وكانت تفضل ولم يتوقف

 بروكسيل للبحث في هذا الدور مع الترويكا إلىيتوجه " يسمي هذه الدول، وكشف انه أنورفض . بالمرة
  ".بطلب منهم) أمس( الجمعة األوروبية
دد الشكوك في ما يتعلق باستقرار النظام السياسي  المقبلة ستشهد تباأليام أن"من فياض " النهار"وسمعت 

  ".الفلسطيني لجهة تقويته
مبرر لالنقسام الفلسطيني، وان الخالفات السياسية الموجودة بين منظمة التحرير الفلسطينية  ال" وقال انه

". ، هي من النوع الذي يمكن التعايش معهأخرى حماس من جهة اإلسالميةمن جهة وحركة المقاومة 
هناك ...  الأمنيةتعددية سياسية نعم، تعددية : "وقال". األمنهي "حدث عن وجود مشكلة واحدة وحيدة وت

  ".فرصة للمصالحة على هذه القاعدة
 العملية السياسية بإدارةوسئل عن مشاريع لحكومته تفترق عن مشاريع الرئاسة الفلسطينية في ما يتعلق 

  للسلطة ورئيساًلتنفيذية للرئيس عباس وسياسته بصفته رئيساً ااألداةحكومتنا هي : "والتنموية، فأجاب
  ". في هذا الموضوعآخرللمنظمة، وال كالم 

الرؤوف أرناؤوط،  رام اهللا، عبدنقالً عن مراسلها في  12/12/2009الوطن، السعودية، وأضافت 
دية السلوك فياض أكد أن هناك ضرورة النتفاضة من قبل المجتمع الدولي ضد عدم ج أن لوكاالتوا
 فياض، ، قال بيان وزراء خارجية االتحاد األوروبي حول القدسوحول بشأن عملية السالم، يسرائيلاإل
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ن الفلسطينيين كانوا يفضلون الصيغة التي اقترحت بداية من قبل السويد، ولكن ما هو وارد في مواقع إ
  .مختلفة في البيان األوروبي يعادل النص السويدي

قال  سالم فياض، أن عبد الرؤوف أرناؤوطنقالً عن مراسلها،  12/12/2009 فلسطين، األيام،وجاء في 
  ".إن االحتالل لن ينتهي والدولة لن تقوم طالما نحن في حالة انقسام"

ن أاستغرب ": قال و. الحكومة ماضية في خطتها لبناء مؤسسات الدولة خالل عامينأن فياض وأكد
  ".طار العملية السلميةإحادية السلبية في علما أنهم هم من اخترعوا األحادية يون عن األسرائيليتحدث اإل

 صراحة ال اتفق مع الكالم أنا: "، وقال"الكالم عن حل السلطة الفلسطينية ال معنى له"كد فياض أن وأ
الذي يتحدث عن حل السلطة وال اعرف ماذا يعني حل السلطة من ناحية عملية ألنه يعبر عن هذا 

 هذا الكالم ينم عن فهم غير دقيق لماهية السلطة أن، واعتقد )كفشة خلق (األحيانلكثير من الموقف في ا
  ". نضاليةوأداةوطبيعتها من حيث كونها مرحلة انتقالية 

  
  بحر يدعو لطرح مبادرة سياسية تشكل برنامج وطني جامع .5

ل لرئيس المجلس  أحمد بحر، النائب األو.دعا د، أن غزةمن  12/12/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
التشريعي الفلسطيني، إلى طرح مبادرة سياسية تشكل البرنامج السياسي للقضية الفلسطينية ولشعبنا، 
خاصة بعد فشل مشروع التسوية، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة فتح ورقة المصالحة، وتثبيت 

المجلس التشريعي جاء ذلك خالل استعراض بحر، أمس، لمسيرة عمل  .مالحظات حركة حماس عليها
أربع سنوات من "في لقاء سياسي نظمته حركة حماس غرب غزة في مقر نادي الصداقة تحت عنوان 

  ".المناكفات والتعطيل ما هو مستقبل حركة حماس في المجلس التشريعي؟
من الناحية القانونية وحسب المادة " :وخالل حديثه عن مستقبل حماس في المجلس التشريعي؛ قال بحر

يبقى المجلس على رأس عمله حتى يأتي مجلس جديد ويقسم اليمين : مكرر من القانون األساسي 47
وأكد أن حماس ال تعاني من أزمة في قراراتها ورؤيتها، مشدداً على أن حماس تريد إجراء ". الدستورية

بية أمريكية انتخابات حرة ونزيهة في ظل ظروف نزيهة ومناخات مقبولة، مبيناً وجود إرادة دولية أورو
م لم يأت من فراغ، 2006وبين أن قرار دخول حماس انتخابات عام  .ية الجتثاث حركة حماسإسرائيل

إنما جاء بعد دراسة لكل الحركات اإلسالمية وعلى وجه الخصوص اإلخوان المسلمين، والتجارب التي 
  .خاضتها هذه الحركة سواء على الصعيد السياسي في مصر

بدأت المؤامرة من كتلة فتح البرلمانية، حيث بدأوا باالختطاف "ه ومنذ اللحظة األولى ولفت النظر إلى أن
 نائبا 40أكثر من ) إسرائيل(والتحقيق وإطالق النار على كتلة التغيير واإلصالح في الضفة قبل اعتقال 

قبال عشرات وتطرق بحر إلى إنجازات التشريعي على مستوى العالقات الخارجية باست". من كتلة التغيير
الوفود البرلمانية والحقوقية والعربية واإلسالمية والفنية، منوهاً إلى أن المجلس التشريعي شارك في أكثر 

  . مؤتمراً خارجياً برلمانياً عربياً وإسالمياً ودوليا15ًمن 
ألوضاع وأشار النائب األول لرئيس المجلس التشريعي إلى األهداف الدبلوماسية العربية ممثلة في شرح ا

السياسية الفلسطينية في بعدها العربي واإلسالمي، وإبراز مشروع الثوابت الفلسطينية والتمسك بنهج 
المقاومة خاصة بعد فشل مشروع التسوية، وكذلك شرح المؤامرة على القدس، والمطالبة بدعم صمود 

 الشعب، إضافة إلى أهلنا المقدسيين، وشرح معاناة األسرى والعمل على اإلفراج عنهم وخاصة نواب
  .توفير الدعم المالي والسياسي لشعبنا

 قانوناً وأهم هذه القوانين هو قانون حق 19أما على الصعيد القانوني، لفت بحر إلى أن المجلس أقر 
العودة، وقانون حماية مشروع المقاومة، وقانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس وقانون تنظيم الزكاة، 

  .راءات والجزاءاتوقوانين في اإلج
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وأكد على أن المجلس عمل على احتضان وحماية مشروع المقاومة من خالل إصدار مشروع حماية 
المقاومة، وعمل على ترسيخ وتعميق مفهوم المحافظة على الثوابت الفلسطينية من خالل سن القوانين، 

  .واتخاذ قرارات سياسية تخدم مشروع المقاومة
الحكومتين العاشرة والحادية عشرة ومنحهما الثقة، كما منح الثقة للحكومة وأوضح بحر أن المجلس دعم 

 والتي تعتبر األداة 2009الفلسطينية بالتعديل الوزاري ثالث مرات، وراقب أداء الحكومة وإقرار موازنة 
  .األهم في المراقبة على الحكومة

روف اآلن هي لصالح حركة الظ"أن  أحمد بحر أكد ، أنغزةمن  12/12/2009وكالة معاً، وأضاف 
  ".حماس فلسطينيا وعربيا ودوليا الن مشروع المقاومة يتصاعد ومشروع فريق أوسلو انتهى وال قيمة له

  
  السلطة صعدت حملة اعتقاالتها لمنع االحتفال بانطالقة حماس: الرمحي .6

جهزة األمنية في  محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، أن األ.أكد د: الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة صعدت من حملة اعتقاالت واستدعاء عناصر حركة حماس وأنصارها في األيام 
األخيرة، فيما يبدو أنه خشية من قيام أية فعاليات ولو فردية إلحياء الذكرى الثانية والعشرين النطالقة 

األجهزة "ناك حملة مسعورة من قبل ه"وأشار الرمحي، في تصريحات صحفية أمس إلى أن  .الحركة
، الفتًا إلى أن األمور وصلت الليلة الماضية إلى حد اعتقال "اعتقاالً واستدعاء في األيام األخيرة" األمنية

  .ثالثة من طلبة المدارس في رام اهللا
ة حماس، وأشار الرمحي إلى أن تصاعد الحملة يأتي قبيل حلول الذكرى الثانية والعشرين النطالقة حرك

وهو ما يعني أن السلطة تريد أن توجه رسائلها المعتادة في مثل هذه المناسبة بمنع أية فعالية إلحياء 
 ".ذكرى انطالقة الفصيل الفلسطيني األول، حسب انتخابات المجلس التشريعي

حدث في تأتي رغم إدراكها عدم وجود أي توجهات، على غرار ما "ولفت إلى أن حملة األجهزة األمنية 
األعوام األخيرة لعقد أية فعاليات في ذكرى انطالقة الحركة اإلسالمية، تجنبا لوقوع احتكاكات وإحداث 

 ".المزيد من التوتر على الساحة في ظل أجواء الترهيب والقمع المتفشية
 12/12/2009السبيل، األردن، 

  
  ود للمقاومة أمن السلطة يسلم جيش االحتالل مدفعاً وعبوات ناسفة تع:طولكرم .7

ذكرت اإلذاعة العبرية الرسمية أمس، أن قوات األمن الفلسطينية سلمت جيش االحتالل راجمة قذائف 
كما سلم األمن  .هاون من صنع محلي، كانت قد ضبطتها في منطقة طولكرم شمال الضفة المحتلة

 الفلسطيني جيش االحتالل، سبع عشرة عبوة ناسفة تم ضبطها مع الراجمة
ر في جيش االحتالل إن نشطاء فلسطينيين في المنطقة، يحاولون منذ مدة تصنيع راجمات وقال مصد

 .وقذائف صاروخية، لتهديد مدينة نتانيا ومنطقة الشارون بأسرها
  12/12/2009االتحاد، اإلمارات، 

  
   إطالقها وإعادةمركزية فتح تقرر وقف بث فضائية الحركة ": القدس العربي" .8

 مصادر في فضائية حركة فتح التي بدات البث التجريبي في شهر حزيران             أكدت:  وليد عوض  - رام اهللا 
الجمعة بان اللجنة المركزية للحركة قررت وقـف        " القدس العربي "لـ" الفلسطينية"الماضي باسم   ) يونيو(

  .بث المحطة والعمل على اعادة اطالقها بعد تخفيض التكاليف من خالل توفير المقر والتجهيزات للمحطة
ـ   بان عباس قرر اعتماد توصية تلك اللجنة حيث صدر قرار بوقف           " القدس العربي "واوضحت المصادر ل

  .الماضي) يونيو(بث تلك المحطة الذي انطلق في شهر حزيران 
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ـ ، السفير الفلسطيني السابق في القاهرة     ومؤسس المحطة   ،  وشدد نبيل عمرو   علـى  " القـدس العربـي   " ل
يبدو انهم سيعتمدون علـى تلفزيـون       "حركة فتح اال انه استطرد قائال       ضرورة ان يكون هناك فضائية ل     

في اشارة على ما يبدو الى المحطة الفضائية التي يجري العمل الطالقهـا         " السلطة او هناك تلفزيون آخر    
من االراضي الفلسطينية براس مال خاص يشارك فيه محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح                

  .ادر فلسطينية سابقاوفق ما ذكرت مص
انا اشعر باالسف لوقف بث الفضائية النه كان باالمكان انجاح هذا المشروع من خـالل               "واضاف عمرو   

  ".توفير الدعم المالي له واستقدام الخبراء لحل مشاكله
الماضـي سـيتم    ) يونيو(واوضح مصدر فلسطيني مطلع بان موظفي الفضائية التي انطلقت في حزيران            

  ".فضاء القدس لالنتاج االعالمي"م مع وقف بث المحطة التي اطلقتها شركة انهاء عمله
وحسب المصدر قررت اللجنة المركزية لفتح، وقف بث الفضائية بشكل كامل تمهيدا العادة اطالقها فـي                

  .المستقبل القريب بعد خفض التكاليف
  12/12/2009القدس العربي، 

  
  فتح قابلت ذلك بمزيد من التعنتوح الحوار حماس قدَّمت تنازالت كبيرة إلنجا: الحية .9

خليل الحية إن حركته بذلت جهـوداً       . قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د       :رضوان أبو جاموس  
قابلت ذلك بمزيد من    " فتح"مضنية وقدمت تنازالت كبيرة في سبيل إنجاح الحوار الوطني، إال أن حركة             

في مسجد الشهيد عـز الـدين القـسام         " حماسة نظمتها حركة    ة خالل ندوة سياسي   الحي. وأكد د  ".التعنت
تسعى جاهدةً لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة كمقدمٍة للشراكة السياسية         " حماس"بالنصيرات، أن حركة    

الكاملة، مشدداً على أن المصالحة يجب أن تتم على أسس سليمة ووفق برنامج وطنـي شـامل يحمـي                   
  .المقاومة ويستعيد الحقوق

، من خالل   "حماس"بإبداء مزيد من التعنت مقابل موقف       " فتح"واتهم النائب في المجلس التشريعي حركة       
. في الضفة الغربية، ومنـع د     " حماس"القيام بحمالت مالحقة واعتقاالت طالت المئات من أبناء وكوادر          

: وتـابع . ة مهـامهم  من ممارس " التغيير واإلصالح "عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي ونواب كتلة        
ألـيس مـن    : "، متـسائالً  "على الرغم من كل اآلالم، فإن المصالحة تبقى ضرورية ومصلحة فلسطينية          "

  !".المفروض تهيئة األجواء قبل المصالحة؟
  12/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  البرغوثي يدعو إلى اعتماد وثيقة األسرى لتحقيق المصالحةمروان  .10

ركة فتح، النائب األسير مروان البرغوثي، أن يطلق سراحه ضمن اتفاقية توقع عضو اللجنة المركزية لح
وقال البرغوثي إنه سيحدد قراره . التبادل التي يتم التفاوض بشأنها، ودعا إلى إنجاز المصالحة الفلسطينية

بشأن الترشح لالنتخابات الرئاسية لدى تحديد موعدها وتحقيق المصالحة، وأعرب عن إيمانه بحل 
األمريكية عن أمله الكبير وتوقعاته بأن يتم " سي ان ان"وأعرب في مقابلة أجرتها معه شبكة ". لتينالدو"

إطالق سراحه ضمن اتفاقية التبادل التي يتم التفاوض بشأنها، الفتاً إلى أن اسمه مدرج في الالئحة التي 
. 67الل وانسحابه إلى حدود وأضاف أنه يعتبر أن مفتاح السالم هو انتهاء االحت". حماس"تفاوض عليها 

قال إنه يحترم كثيراً مقاومة الزعيم اإلفريقي الكبير، آمالً " نيلسون مانديال الفلسطيني"ورداً على وصفه ب
  .أن يتمكن من المساهمة في تحقيق الحرية للشعب الفلسطيني

 تتخذ أية أحكام أو واعتبر البرغوثي أن السلطة بحاجة إلى إصالحات أكثر، وقال إنه من المؤسف أنه لم
توجه أية اتهامات للمسؤولين الفاسدين حتى اآلن، مؤكداً الحاجة إلى استرجاع نظام العدالة الشفاف 
والمستقل، ووقف انتهاكات حقوق اإلنسان، وتعزيز الحريات الشخصية وحرية الصحافة، وتعزيز القطبية 
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 أساساً صالحاً إلنهاء 2006اف عام واعتبر وثيقة األسرى التي وقعت عليها كل األطر. السياسية
وأشار إلى أن الخالف سيحل بالعودة إلى هذه الوثيقة وبتوقيع الوثيقة المصرية، والعودة إلى . االنقسام

  .االنتخابات، واحترام القانون، وإعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكداً حق الفلسطينيين بالمقاومة
  12/12/2009الخليج، 

  
  بترتيب البيت الفلسطيني وتشكيل جبهة مقاومة الشعبية تطالب  .11

البيـت  "طالبت الجبهة الشعبية أمس كافة القوى والفصائل الفلسطينية بالعمل على ترتيب            :  د ب أ   -غزة  
ودعت الجبهة في بيان بمناسبة الـذكرى       . قراطيوعبر تفعيل منظمة التحرير على أساس ديم      " الفلسطيني

ني المكونة من قادة القوى الوطنية واإلسالمية واللجنة التنفيذية لمنظمـة   النطالقها، لجنة الحوار الوط   42
  .التحرير والشخصيات الوطنية إلى لقاء عاجل من أجل استئناف جهود الحوار والمصالحة الوطنية

جبهة المقاومة في إطار تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني ، وبما يـستجيب            "وجددت الجبهة دعوتها إلى تشكيل      
قاومة االحتالل وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني باالستناد لبرنامج اإلجماع الوطني في العـودة             لتعزيز م 

وأكدت على ضرورة اإلفراج الفـوري عـن كافـة      ".وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس     
  .المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

  12/12/2009الدستور، 
 

  راق مسجد في الضفة الغربية على يد مستوطنون يهودحماس تندد بإح .12
، حيث مستوطنون يهود فجر أمسالذي قام به باالعتداء " حماس"نددت حركة :  محمد يونس-رام اهللا 
وقال رئيس .  النار في مسجد حديث وكبير في قرية ياسوف قرب نابلس شمال الضفة الغربيةأضرموا

جريمة في سلسلة جرائم "الشيخ حامد البيتاوي ان الحادث " يالحمساو"رباطة علماء فلسطين، النائب 
عنصريون وارهابيون "ووصف المستوطنين بأنهم ". االحتالل في حق االرض والمقدسات االسالمية

  ".فعلة دنيئة"، معتبرا ان حرق المسجد "وبربريون في جرائمهم التي تستهدف كل شيء مقدس عندنا
  12/12/2009الحياة، 

  
   بعد إحراق مسجد بالضفةبالحماية الدولية من إرهاب المستوطنينفتح تطالب  .13

ناشد المتحدث باسم حركة فتح، احمد عساف، األمم المتحدة واللجنة الرباعية الدوليـة، العمـل               : رام اهللا 
الجدي على توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ضد اعتداءات المستوطنين والجنـود االسـرائيليين فـي               

وقال عساف، إن جريمة إحراق  المسجد في  قرية ياسوف فجر أمـس، تثبـت بمـا                  ،  حتلةاألراضي الم 
اليدع مجاال للشك تمادي المستوطنين المدعومين من حكومة بنيامين نتنياهو وجيشه، في تحويـل حيـاة                

  .االهالي الى جحيم ال يطاق
ات على اعـالن متحـدث      وقال، انه  ليس من قبيل الصدفة وقوع االعتداء على قرية ياسوف، بعد ساع             

  .اسرائيلي رسمي، عزم حكومة نتنياهو تقديم ماليين الدوالرات على شكل مساعدات للمستوطنين بالضفة
  12/12/2009الحياة الجديدة، 

 
  حماس تزور الحريري وتهنئه بنيل حكومته الثقة النيابية  .14

، حيث بنانية سعد الحريريرئيس الحكومة الل في لبنان اسامة حمدان" حماس" ممثل حركة زار: بيروت
ونقلنا اليه تهنئة قيادة الحركة وعلى رأسها خالد مشعل ورئيس "هنأه بتشكيل الحكومة ونيلها الثقة، 

أيضاً ان " حماس"اسماعيل هنية على التشكيل والثقة، وأملنا نحن كفلسطينيين وكحركة ) الحكومة المقالة(
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نة االستقرار والتنمية لما يخدم المصلحة اللبنانية، التي تنجح الحكومة في قيادة السفينة في لبنان، سفي
  ".بدورها بال شك تخدم المصلحة العربية والفلسطينية على وجه الخصوص

على تطورات الوضع الفلسطيني وموضوع المصالحة وصفقة تبادل "وأوضح انه أطلع الحريري 
 الى الوضع الفلسطيني في لبنان األسرى، التي نسعى إلنجازها بأفضل صورة ممكنة، وتطرقنا أيضاً

وأملنا ان يتم التوصل .  اللبناني الذي كان أقر على طاولة الحوار اللبناني-وإطالق الحوار الفلسطيني 
الى صيغة تؤدي الى استقرار الوضع الفلسطيني، وان يتمكن الفلسطينيون من حمل قضيتهم بدعم أشقائهم 

طنهم من دون الكثير من العقبات التي يحاول العدو ان اللبنانيين، من اجل العودة الى ارضهم وو
  ".يصنعها

هناك مجموعة من : "، قال"ان لبنان أصبح اآلن عضواً في مجلس األمن ممثالً للعرب"واذ لفت الى 
القضايا التي يمكن ان يحملها لبنان في مجلس األمن، وكما اعتدنا فلبنان كان دائماً حامالً للهم الفلسطيني 

  ". ونرجو في ظل حكومة الرئيس الحريري ان يحمل لبنان هذا الهم بأفضل صورة ممكنةوالعربي،
  12/12/2009الحياة، 

  
  تزور نصر اهللا وتبحث مستجدات القضية الفلسطينية وأوضاع الالجئين بلبنانالقيادة العامة .15

السيد " حزب اهللا"عام طالل ناجي أمين " الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة" األمين العام المساعد لـزار
أمام المدى الذي وصلته العقلية والممارسات العدوانية اإلسرائيلية "حسن نصر اهللا، وتوقف المجتمعون 

نتنياهو التي أسقطت أوهام التسوية واستبدلتها بتسريع وتيرة االستيطان ) بنيامين(في ظل حكومة 
 ". والتهويد لكل األراضي الفلسطينية المحتلة

باستغراب أمام التسريبات المريبة لفكرة تحويل الفلسطينيين في لبنان إلى جالية اغترابية، "ا كما توقفو
واعتبروا ذلك مؤامرة خطيرة تندرج في سياق تصفية القضية الفلسطينية وإسقاط حق العودة وفرض 

لمواجهتها بكل قوة التوطين بصورة التفافية مقنّعة، بما يشكل مؤامرة تستدعي اللبنانيين والفلسطينيين معا 
وحزم، وأولى الخطوات في هذا المجال هي إعطاء الالجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية واالجتماعية بما 

 ". يليق بوضعهم اإلنساني ويحفظ شخصيتهم وهويتهم وقضيتهم
  12/12/2009السفير، 

  
  نيوفد قيادي يبحث في القاهرة ودمشق سبل استئناف الحوار الوط: الديموقراطية .16

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن وفداً قيادياً منهـا سـيبحث فـي العاصـمتين                 :حسن جبر 
وقال صالح زيدان، عضو المكتب      .المصرية والسورية خالل األيام المقبلة، سبل استئناف الحوار الوطني        

جبهة سافر، أمس، عبـر     إن الوفد الذي يضم أعضاء في المكتب السياسي لل        " األيام"السياسي للجبهة، لـ    
وأكـد أن الوفـد      .معبر رفح إلى القاهرة ودمشق للقاء كافة األطراف التي لها عالقة بالحوار الـوطني             

سيلتقي مسؤولين مصريين يتابعون الحوار الوطني، الفتاً إلى أن الوفد سيركز على الحـوار واسـتئناف                
اء االنقسام واسـتعادة الوحـدة الوطنيـة،        الجهود إلجراء الحوار على أساس نقاش الورقة المصرية إلنه        

 .مشيرا إلى أن لديهم مواعيد مركزية واتصاالت سياسية في القاهرة ودمشق
 12/12/2009األيام، فلسطين، 

  
  "التجميد" آالف مستوطن خالل 10 آالف وحدة سكنية و3 البناء سيتواصل في أكثر من :بيغين .17

بنيامين بيغين إن " الهيئة الوزارية السباعية"لعضو في قال الوزير المتشدد ا:  أسعد تلحمي-الناصرة 
البناء سيتواصل في " آالف مستوطن جديد، وأن 10المستوطنات ستشهد خالل فترة تعليق البناء إضافة 

  ".  آالف وحدة سكنية جديدة خالل األشهر العشرة3أكثر من 
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بصورية قرار الحكومة تعليق البناء بنيامين بيغين " ليكود"من جهته، أقر الوزير اليميني القطب في 
) بناء(لسنا بصدد تجميد : "جزئياً، وقال في اجتماع في تل أبيب مساء أول من أمس مفسراً القرار

بالمعنى الكامل للكلمة، وبالتأكيد ليس كما أرادته الدول العربية وليس كما رغبت الواليات المتحدة 
  ".وأوروبا في بداية األمر

، )المحاذية لبلدات فلسطينية مأهولة شرق الجدار الفاصل(يز بين المستوطنات النائية وتابع أنه ال يم
 داخل الجدار وهي موضع إجماع إسرائيلوالمستوطنات في التكتالت االستيطانية الكبرى التي ضمتها 

ائمة الق(لذلك تم شمل تلك المستوطنات "صهيوني بضمها إلى حدودها رسمياً في إطار التسوية الشاملة، 
التي ستحظى بموازنات حكومية (ضمن الخريطة الجديدة لمناطق األولوية الوطنية ) في قلب الضفة

واعتبار المستوطنات النائية (ولو وافقنا على التمييز بينها . ال نميز بين مستوطنة وأخرى). كبيرة
مستقبلية حتى قبل بدء لتوصلنا إلى اتفاق في شأن الحدود ال) مرشحة للتفكيك في إطار التسوية الدائمة

  ". مفاوضات الحل الدائم
  تعزز قوتها" حماس"

  12/12/2009الحياة، 
  

  "الزنانة" تصنع نوعاً متطوراً من طائرات "إسرائيل" .18
أكملت بنجاح أعمال اختبار ، يةسرائيلي امس، أن الصناعات الجوية اإلسرائيلذكرت إذاعة الجيش اإل
 ".الزنانة"والتي يسميها الفلسطينيون " 250جالف ستريم "من طراز ، الطائرة الخاصة بال طيار

. سيتم تسليمها للمشترين خالل األيام القليلة القادمة، وأفادت اإلذاعة أن الطائرات األولى من هذا الطراز
ية حتى اآلن، اثنا عشر طلباً لشراء هذا النوع من سرائيلوأضافت أنه قدم إلى الصناعات الجوية اإل

ويشار إلى أن بإمكان هذه . ي تبلغ كلفة تصنيع الواحدة منها خمسةً وعشرين مليون دوالرالطائرات، الت
 الطائرة النفاثة السريعة، التحليق لمدة خمس عشرة ساعة متتالية دون أي انقطاع

  12/12/2009االتحاد، اإلمارات، 
  

  لخطيرةالطيبي يحمل باراك مسؤولية إحراق المستوطنين مسجدا وباراك يصفه بالخطوة ا .19
ي إيهود باراك والجيش سرائيلي، أحمد الطيبي وزير الدفاع اإلسرائيلحمل النائب في الكنيست اإل :رام اهللا

إحراق المستوطنين مسجدا في قرية ياسوف قرب مدينة نابلس شمال  ي المسؤولية الكاملة عنسرائيلاإل
ى الخطورة إلى هذه األعمال التخريبية وأدان باراك االعتداء، وقال إنه ينظر بمنته. وسط الضفة الغربية

التي قال إنها ترمي إلى عرقلة وتخريب جهود الحكومة لدفع عجلة العملية السلمية من أجل مستقبل 
ية بالعمل من أجل اعتقال سرائيلوأضاف باراك أنه أصدر تعليماته إلى األجهزة األمنية اإل. إسرائيل

 . حقهمالفاعلين واستنفاد اإلجراءات القانونية ب
 12/12/2009الشرق األوسط، 

 
  خطة جديدة للتحايل على قرار التجميد الجزئي للتوسع االستيطاني .20

أن قادة المستوطنين في الضفة الغربية قرروا خطة " الشرق األوسط"علمت : نظير مجلي - تل أبيب
 وبموجب هذه .جديدة لاللتفاف على قرار الحكومة بتجميد البناء في المستوطنات بشكل جزئي ومؤقت

الخطة، ستقوم كل عائلة قادرة في المستوطنات باستضافة عائلة يهودية أخرى من العائالت الراغبة في 
 .االنضمام إلى المشروع االستيطاني

الشريك في االئتالف الحكومي الذي يقف خلف " البيت اليهودي"وقال النائب أوري أوروباخ، من حزب 
دث عن تجميد للبناء ولكنه ال يمنع دخول مستوطنين جدد إلى هذه الخطة، إن قرار الحكومة يتح
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وأنه يتوقع . وأكد أن فكرة استضافة المستوطنين الجدد تلقى حماسا شديدا في المستوطنات. المستوطنات
 .تدفقا لمئات وربما آالف المستوطنين في الفترة القريبة، تجاوبا مع هذه الخطة

 12/12/2009الشرق األوسط، 
 

  يةسرائيلاإلقيم الصهيونية شرط للقبول في الوظائف الكبيرة في وزارة المعارف الوالء ل .21
من خالل رسالة بعثها الى وزيـر التربيـة والتعلـيم           ) عدالة(كشف مركز   :  زهير اندراوس  -الناصرة  

ي، غدعون ساعر والمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز ان وزارة التربية والتعلـيم اوردت              سرائيلاإل
يع المناقصات لقبول موظفين جدد في الوظائف الكبيرة في الوزارة التي نشرت مؤخرا، ان معيار               في جم 

  .ية شرط ملزم للقبول بهذه الوظائفسرائيلالوالء لقيم المجتمع والثقافة اإل
ويظهر في جميع المناقصات التي اصدرتها الوزارة مؤخرا، تحت بند المالءمة الشخـصية، شـرط ان                

ويعني هذا الـشرط انـه      . ية والثقافة العامة  سرائيلصاحب موقف ايجابي من قيم الثقافة اإل      'يكون المتقدم   
ي هـي   سـرائيل على المتقدم ان يكون مواليا لقيم الصهيونية الن الثقافة السائدة والمهيمنة في المجتمع اإل             

 في المناقـصات    واالغرب من ذلك هو ان هذا الشرط يرد ايضا        . الثقافة اليهودية الصهيونية فقط ال غير     
المعدة خصيصا للعرب، وفي وظائف معينة تمت اضافة شرط اكثر حدة وهو التماشي مع قيم المجتمـع                 

  .اليهودي
  12/12/2009القدس العربي، 

  
   عميقة بين الطرفينأزمة تُقّر بفشل المحادثات مع الفاتيكان وتعترف بوجود أبيبتل  .22

يـسرائيل  (ي، اني ايالون، من حزب      سرائيلارجية اإل اعترف نائب وزير الخ   : زهير اندراوس  - الناصرة
يـديعوت  'بوجود ازمة عميقة بين الدولة العبرية والفاتيكان، وجاءت اقوال ايالون لموقع صـحيفة              ) بيتنا

ي الـذي سـافر الـى    سـرائيل على االنترنت الجمعة، واضاف نائب الوزير قائال ان الوفد اإل      ' احرونوت
فتا الى انّه لم يتوصل الى اي تفاهمات مع الفاتيكان، ال بل اكثر من ذلـك،                الفاتيكان عاد بخفي حنين، ال    

  .اقّر ايالون، اننا عدنا كثيرا الى الوراء، وكل ما كنا قد اتفقنا عليه بات في مهب الريح، على حد تعبيره
امـالك تابعـة    ي بانّه يعارض وبشدة قيام سلطات الدولة العبرية بمصادرة          سرائيلوابلغ الفاتيكان الوفد اإل   

  .للكنيسة بحجة البناء للجمهور
  12/12/2009القدس العربي، 

  
   مسجد ياسوف جنون وكفر ونحن سنعيد ترميمه إحراق:حاخام يهودي .23

 قال الحاخام اليهودي مناحيم فرومان ان العمل الذي اقدم عليه مستوطن باالعتداء على مسجد -القدس
يعبر سوى عن جنون وكفر يهين الديانة اليهودية قبل ان ياسوف ال يمثل المستوطنين وال اليهود وال 

ان مجموعة من المستوطنين " كشف فرومان "معا"وفي اتصال مع  ".يهين الديانة االسالمية ويسيء لها
 بداوا بتجميع انفسهم باعداد كبيرة للعرض على القرية الفلسطينية ياسوف ان -وهو واحد منهم-اليهود

   ".ة اعمار المسجد كنوع من التكفير عن الجريمة التي ارتكبها المستوطنيذهبوا ويساعدوا في اعاد
  4/12/2009وكالة معاً، 

  
   لرئاسة منتدى كيمبرلي الدولي"إسرائيل " المتحدة تختارلألممالجمعية العامة  .24

ر  المتحدة باغلبية كبيرة من االصوات الليلة الماضية على اختيالألممصادقت الجمعية العامة : بيت لحم
 لرئاسة منتدى كيمبرلي الدولي المعني بمكافحة المتاجرة بالماس الدامي اي الماس الخام الذي إسرائيل

  .تقف وراء استخراجه جهات تمارس العنف وانتهاك حقوق االنسان واالضطهاد
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 رئيسة لهذا المنتدى الذي بدأ إسرائيلورفضت الجمعية العامة لالمم المتحدة مطلب سوريا بعدم تعيين 
 في بلدة كيمبرلي بجنوب افريقيا حيث قررت بعض الدول المصدرة للماس العمل 2000عمله في عام 

  على عدم المتاجرة بالماس الدامي
  12/12/2009وكالة معاً، 

 
  ية تجند عمالء ناطقين بالفارسيةسرائيلالمخابرات اإل .25

دعو فيه إلى تجنيد ناطقين أو ، إعالنا ي)الشاباك (إسرائيلنشر جهاز المخابرات العامة في : تل أبيب
" الشاباك"، حيث إن إسرائيلوقد أثار هذا اإلعالن استغرابا في . ناطقات باللغة الفارسية في صفوفه

لكن مصادر مطلعة .  وفي المناطق الفلسطينية وليس في إيرانإسرائيلمسؤول عن األمن الوقائي داخل 
يرانية تجنيد جواسيس لصالحها من المواطنين قالت إن هدف هذا التجنيد هو مكافحة المحاوالت اإل

وقالت هذه المصادر إن . 48يين، خاصة من اليهود المهاجرين من إيران أو من عرب سرائيلاإل
  . ية واإليرانية تديران حربا شرسة في المعلومات وتجنيد الجواسيسسرائيلالمخابرات اإل

 12/12/2009الشرق األوسط، 
 

  تظاهرة لنشطاء السالم في القدس ا وأجنبيا في  متضامنا فلسطيني16إصابة  .26
 فلسطينياً ومتضامناً أجنبياً بجروح ورضوض وحاالت اختناق بعدما تدخلت شرطة 16أصيب : )وكاالت(

  .االحتالل لتفريق تظاهرة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح في القدس المحتلة
في الحي رافعين شعارات تطالب  من مؤيدي السالم، أمس، على وقع قرع الطبول 150وسار نحو 

. بإخراج المستوطنين من الحي وإعادة السكان المقدسيين إلى بيوتهم التي أخرجتهم منها سلطات االحتالل
إن الشرطة اعتقلت نحو عشرين متظاهراً، بعد "وقال شهود عيان من الذين أخرجهم االحتالل من بيوتهم 
". تظاهر الذي يرفض االعتقال بالغاز على عينيهأن نشرت وحدات خاصة ومقنعين، وكانت ترش الم

استخدمت الشرطة جزءاً من بيت عائلة رفقه الكرد الذي أسكنت فيه مستوطنين "وأضاف الشهود 
  ".كمعتقل

12/12/2009الخليج،   
  

     ألف مقدسي يواجهون خطر النزوح60.. لفلسطينيينااألمم المتحدة تحذر من تجاهل حقوق  .27
أكدت منظمات األمم المتحدة العاملة في األراضي الفلـسطينية         : الرؤوف أرناؤوط  عبد – القدس المحتلة 

ي في مواجهة أزمة كرامة اإلنسان والمتمثلـة فـي          سرائيلأن الفلسطينيين الذي يقبعون تحت االحتالل اإل      
تضييق واستنزاف أسباب العيش، يعانون من التجاهل المستمر لحقوق اإلنـسان األساسـية واالعتمـاد               

سري على المساعدات الدولية األمر الذي يؤثر على كافة جوانب حياتهم اليومية،وحذرت من أن مـا                الق
 ألف فلسطيني مقدسي يواجهون خطر النزوح بسبب احتمالية هدم منازلهم من قبل السلطات              60يقدر بـ   

ـ                سرائيلاإل تيطان ية وذلك لعدم توفر رخص البناء أو بسبب عمليات اإلخـالء كنتيجـة لنـشاطات االس
  .يسرائيلاإل

السبب للمستوى الحالي من الحاجة إلى المساعدة اإلنسانية في األراضي           في تقرير،  وأرجعت المنظمات، 
ية المطبقة في سياق احتاللها     سرائيلي،والسياسات اإل سرائيلالفلسطينية المحتلة، إلى الصراع الفلسطيني اإل     

  .وكذلك الصراع الداخلي الفلسطيني المستمر،
من السكان يعانون من انعدام األمن الغذائي،       % 40أشار التقرير إلى أن ما يقارب        بة لقطاع غزة،  وبالنس

من المياه المزودة إليهم والتي تعتبر غير آمنة وغير صالحة للـشرب،كما أدى الحـصار               % 90وحوالي  
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ة النظام الصحي   ي األخير إلى إضعاف وتقويض قدر     سرائيلواالنقسامات الفلسطينية الداخلية والعدوان اإل    
  .في غزة

أما بالنسبة للضفة الضفة الغربية، فقد ذكر التقرير أن عوائق التنقل تعيق من عملية وصـول المرضـى                  
% 10والطاقم الطبي إلى المرافق الصحية، وبالتحديد إلى المستشفيات في القدس الشرقية،وأن ما يقارب              

لمياه، حيث تدفع هذه المجتمعات الفقيرة مبالغ       من السكان يقطنون في مجتمعات ال تمتلك شبكات خاصة ل         
  .تصل إلى عشرة أضعاف معدل سعر مياه الشبكات،من أجل الحصول على صهاريج مياه

 في الضفة الغربية سجلت الفرق الميدانية لمكتب تنـسيق          2009وأضاف التقرير أنه حتى نهاية سبتمبر       
 مبنى للفلسطينيين، مما أدى إلى      225ر وهدم االحتالل    تدمي) أوتشا(الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة      

وحذر من أن آالف الفلسطينيين يتعرضون إلى خطر        .  فلسطينيا أكثر من نصفهم من األطفال      515نزوح  
 طفالً في حي الشيخ جراح      20 فلسطينيا، من ضمنهم     53ية  سرائيلالنزوح والتهجير،فقد أخلت القوات اإل    

 فلسطينيا آخر يواجهون خطر اإلخالء القـسري نتيجـة          475ضافة إلى   ،إ2009في القدس الشرقية في     
  .لمخططات التوسع االستيطاني في هذه المنطقة

وأشار التقرير إلى أن الوضع في القدس الشرقية يستمر في التدهور،حيث إن غالبية الشعب الفلسطيني ال                
لمدينة ظروفاً معيشية صعبة بسبب عدم      تزال تمنع من الدخول إلى المدينة، بينما يواجه الفلسطينيون في ا          

التكافؤ في توزيع المصادر وتعريض اآلالف منهم لخطر النزوح إما من خالل عمليات اإلخالء أو هـدم                 
 .  المنازل

11/12/2009الوطن، السعودية،   
  

   الضفة فيإصابة العشرات إثر قمع االحتالل مسيرات .28
المغلف بالمطاط الى جانب عشرات آخرين أصيب تسعة فلسطينيين بالرصاص الحي و: )وكاالت(

أصيبوا باالختناق بالغاز السام والمدمع، وجراء تعرضهم للضرب، اثر قمع االحتالل، أمس، لمسيرات 
  .مناهضة للجدار واالستيطان في نعلين وبعلين والمعصرة بالضفة الغربية

12/12/2009الخليج،   
  

 توطنين مسجدا في نابلساالحتالل يقمع تظاهرة فلسطينية بعد إحراق المس .29
تحول الغضب الفلسطيني بعد إحراق المستوطنين مسجدا في قرية ياسوف قرب مدينة نابلس  :رام اهللا

فقام آالف من . يةسرائيلشمال وسط الضفة الغربية، إلى مواجهات احتجاجية محدودة مع الشرطة اإل
منه، النيران التي أضرمها في محتوياته الفلسطينيين بأداء صالة الجمعة أمام المسجد الذي دمرت أجزاء 

مستوطنون اقتحموا المسجد فجر أمس، وخلف المستوطنون وراءهم على أرضية المسجد، شعارات مثل 
 .وأخرى نازية» سنحرقكم جميعا«

ية سرائيلوتظاهر الفلسطينيون قرب مستوطنة تفوح التي يعتقد أن الفاعلين أتوا منها، لكن الشرطة اإل
 .ة بعدما أصابت بعضهم برضوضفرقتهم بالقو

12/12/2009الشرق األوسط،   
  

  ية إسرائيلبالضفة كأراضٍ ) C(حكومة نتنياهو تتعامل مع مناطق : تقرير .30
فـي  ) C(ية أصبحت تتعامل مـع منـاطق        سرائيلأن الحكومة اإل  " مركز أبحاث األراضي  "أكد   :طوباس

حتياط استيطاني للمـستوطنات والتجمعـات      وا) إسرائيل(الضفة الغربية المحتلة كأراضٍ مضمومٍة إلى       
  . ية هناكسرائيلالسكنية اإل
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وقال مدير المركز جمال العملة، في تقرير نشر، أمس، عقب انتهاء المهلـة التـي وضـعتها سـلطات                   
إن ما يحـدث    : "االحتالل ألصحاب المنشآت المهددة بالهدم في قرية العقبة شرق مدينة طوباس باألغوار           

ية الهادفة إلى تفريغ األرض الفلـسطينية مـن أهلهـا           سرائيليثبت مجددا اإلستراتيجية اإل   في قرية العقبة    
  ".وزرع المستوطنين اليهود بدالً منهم

ية تلتقي مع المؤسسة االستيطانية والمحاكم القـضائية لتكمـل          سرائيلإن المؤسسة العسكرية اإل   : "وأضاف
وأشار التقرير إلـى أن سـلطات       ". راضي بحججٍ مختلفةٍ  سيناريوهات هدم المنازل الفلسطينية وقضم األ     

االحتالل سلمت عددا من سكان قرية العقبة تسعة إنذارات تقضي بوقف العمل في منزلَين لمواطنَين مـن            
القرية، وسبعة إنذارات أخرى تقضي بهدم مساكن ومنشآت كاستمرارٍ للحملة التي تستهدف القرية التـي               

  .اسيةتخضع إلجراءات تعسفية ق
وأشار التقرير إلى أن قسما من هذه المنشآت يقع داخل حيز المنطقة التي جرى إقرارها مـن المحكمـة                   

% 3؛ وذلك بناء على توصيات جيش االحتالل بتحويل         2008مارس عام   /ية العليا في شهر آذار    سرائيلاإل
  .احة اإلجمالية للقريةمن أراضي العقبة إلى منطقة يسمح البناء فيها من مجمل المس)  دونمات105(

ونوه إلى أنه بموجب القرار الجديد يرتفع عدد المنشآت المخطَرة بوقف البناء في قرية العقبة منـذ عـام                   
  .من المنشآت في العقبة% 95 منشأة تشكل 48 حتى اليوم إلى 1997

12/12/2009صحيفة فلسطين،   
 

  خالل أسبوع  فلسطينيا 36واعتقال  توغالً 23 :الضفة .31
ي في سرائيل قوات االحتالل اإلنفذتهاالتوغالت التي  وثق المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: اهللارام 

، الجاري) ديسمبر(أرجاء الضفة الغربية خالل األسبوع الممتد من الثالث وحتى التاسع من كانون األول 
 ستة وثالثين تطفت، واخثالثاً وعشرين عملية توغل على األقلنفذت تلك القوات وأظهر التوثيق أن 

  .مواطناً، من بينهم خمسة أطفال وامرأة
11/12/2009قدس برس،   

  
 "األونروا"ـمن الفلسطينيين يتمسكون ب% 92: استطالع .32

أجرت ثالث مؤسسات تعنى بشؤون الالجئين الفلسطينيين وهي؛ مركز العودة : ردينة فارس -غزة 
) واجب(، وتجمع العودة الفلسطيني )رها بيروتمق(، منظمة ثابت لحق العودة )مقره لندن(الفلسطيني 

التابعة ) األونروا(، في الذكرى الستين لتأسيس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )مقره سورية(
كوكالة دولية ) أونروا(لألمم المتحدة؛ استطالعا حول معرفة مدى تمسك الالجئين الفلسطينيين بوكالة الـ 

  .إلنسانية لالجئينمعنية بتقديم الخدمات ا
وجرى االستطالع الميداني في مخيمات وتجمعات الالجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان في شهر 

 . ديسمبر الجاري16ونشر بتاريخ . أكتوبر الماضي
 في المائة غير 67 في المائة أكدوا تمسكهم بوكالة األونروا، لكن 92وجاء في نتائج االستطالع أن 

 في المائة منهم يرى أن هناك تراجعا كبيرا في خدمات األونروا المقدمة 64ونروا، وراضين عن أداء األ
وقد جاء االستطالع في ظل بيئة سياسية مستنكرة لما تتعرض له وكالة غوث .لالجئين الفلسطينيين

 منذ وتشغيل الالجئين الفلسطينيين من ابتزاز مالي أدى إلى وصول ميزانية األونروا إلى أدنى مستوى لها
 .تأسيسها

12/12/2009عكاظ،   
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   يعتزمون المشاركة في المسيرة العالمية لكسر حصار غزة48فلسطينيو  .33
 ومؤسساتهم، للمشاركة في مسيرة عالمية كبرى تهدف لكسر 48تستعد جمعيات فلسطينيي : الناصرة

  .الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة
، أنها تعتزم المشاركة في "قدس برس" وكالة 48ينيي وأخبرت قيادات وتجمعات جماهيرية من فلسط

، وتتوجه صوب قطاع غزة، في آخر 1948مسيرة تنطلق من أنحاء متفرقة من األراضي المحتلة سنة 
  .أيام السنة الجارية، ضمن حدث عالمي ضخم سيجري في هذا الصدد

الجاري، في المسيرة ) ديسمبر(ومن المقرر أن تحتشد الجماهير يوم الحادي والثالثين من كانون األول 
، شمال قطاع غزة، والذي تغلقه سلطات االحتالل ضمن تشديدها الحصار )إيريز(عند معبر بيت حانون 

  .على المليون ونصف المليون فلسطيني في القطاع
11/12/2009قدس برس،   

  
   يدعو الستثمار المكاسب الفلسطينية لفضح االحتاللالصوراني .34

دعا مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بغزة راجي الصوراني إلى  : طه عبد الرحمن-القاهرة 
لالحتالل في الضغط " جولدستون"استثمار المكاسب التي حصل عليها الفلسطينيون مثل إدانة تقرير 

  .  األسرى ووقف جرائمها بحق الشعب الفلسطينيإلطالق سراح" إسرائيل"الدولي على 
إن مثل هذه المكاسب التي يحصل عليها الفلسطينيون ال يمكن لها أن تكون " الخليج "ـوقال الصوراني ل

ووصف حالة . على حساب المقاومة، من دون إغفال ألهمية سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان
إال أنهم حولوا السجون إلى مدارس لتخريج الكوادر التنظيمية "األسرى في سجون االحتالل بأنها صعبة 

وقال إنه من العار أن . كما شدد على ضرورة إنهاء ملف المعتقلين في سجون رام اهللا وغزة". والحزبية
  ".وصمة عار في الجبين الفلسطيني"يظل هذا الملف قائما، معتبراً أنه 

12/12/2009الخليج،   
  

   في غزة مركز للتوقيف فيسجين فلسطينيوفاة  .35
أحد السجناء من خان يونس، جنوب قطاع غزة، في مركز ) 11/12(توفي مساء الجمعة : خان يونس

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن فريد أبو شحمة، المعتقل في أحد مراكز التوقيف  .للتوقيف في القطاع
  . بعد مالبسات الوفاة وأسبابهاولم تتضح. التابعة للحكومة في غزة، توفي بعد نقله إلى المشفى

11/12/2009قدس برس،    
   

  فلسطيني من بيت لحم يقاضي الكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين  .36
رفع الشاب الفلسطيني ايمن ابو عيطة من مدينة بيت لحم دعوى قضائية ضد الممثل ساشا : رام اهللا

في فيلم اعده » كإرهابي« متهماً اياه بتقديمه ، أمام القضاء االميركي،»برونو«بارون كوهين، نجم فيلم 
وأفاد المحامي حاتم .  ماليين دوالر110وقال انه يطالب كوهين بتعويض قدره . منتصف العام الحالي

. أبو أحمد وكيل أبو عيطة إن كوهين اساء استخدام المقابلة التي اجراها مع موكله وصوره فيها كإرهابي
، »كتائب شهداء االقصى« عادية مع موكله، لكنه عرفه بأنه قيادي في وأضاف ان الممثل أجرى مقابلة
  .وهو امر غير حقيقي ومختلق

الذي تدور أحداثه حول المراسل » برونو«وكان كوهين أثار جدالً واسعاً حول العالم بعد تقديمه فيلم 
عة فلسطينية ويسعى الممثل في الفيلم من اجل خطفه من جانب جما. النمسوي المثلي الجنس برونو

كتائب «مسلحة، ويظهر في أحد المشاهد وهو يستخف بأيمن أبو عيطة الذي وصف بأنه قيادي في 
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ويظهر كوهين في مقابلة مع أبو عيطة متحدثاً بألفاظ بذيئة عن أسامة بن الدن الذي وصفه . »األقصى
  .بأنه ملك بالنسبة الى الفلسطينيين، فيما لم يرد عليه ابو عيطة

12/12/2009الحياة،   
  

  " غولدستون" عن تقرير ا إلكترونياموقعيطلق مركز العودة الفلسطيني في لندن  .37
أطلق مركز العودة الفلسطيني في لندن موقعـاً الكترونيـاً جديـداً خاصـاً بتقريـر                 :)وكاالت (– لندن

ط األنظار  ية على قطاع غزة، وذلك في إطار السعي لتسلي        سرائيل، المتعلق بجرائم الحرب اإل    "غولدستون"
على التقرير من مختلف جوانبه، باإلضافة إلى رصد التفاعل اإلعالمي واألنشطة التي صاحبت تـشكيل               

  .وردود األفعال التي رافقت صدوره ووقائع التصويت عليه" غولدستون"فريق 
باللغـة اإلنكليزيـة،    " goldstone-report.org"وأوضح مركز العودة في بيان صحفي، أن إنشاء موقع          

لمتابعة كل ما يطرأ على الساحة الفلسطينية في محاولة لتقديم معلومات           "يأتي ضمن أنشطته وإستراتيجيته     
  ".وتحاليل توضح وجهة نظر أصحاب القضية ولكسب الرأي العام الغربي والعالمي

  12/12/2009صحيفة فلسطين،                                                             
  

   الفلسطينيينالخدمات الصحية لالجئين" األونروا"مع بحث ت" ارة الصحة اللبنانيةوز" .38
برئاسة سلفاتور لومباردو يرافقـه     " األونروا"بحث وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة مع وفد منظمة           

 نائبه روجر دافيز ورئيسة قسم الصحة سهى إسماعيل والمستشارة الصحية منى عثمان الخدمات الصحية             
  . المقدمة لالجئين الفلسطينيين

تم االتفاق مع خليفة على توقيع إتفاق خاص مع المستشفيات الحكومية           "ولفت لومباردو بعد اللقاء إلى أنه       
األونروا ستقوم بدفع تكاليف للحصول على خدمات       "، وأعلن أن    "لتقديم خدمات إستشفائية أفضل لالجئين    
  ".نروا بخدمة عدد أكبر من الالجئينجيدة ومميزة بأسعار تفضلية وتسمح لألو

ما توصلنا إليه اليوم بعد اجتماعات مطولة مع األونروا هو اعتمـاد وسـيلة لتـأمين                "وأوضح خليفة أن    
التمويل المالي المعقول لتأمين الطبابة في المستشفيات الحكومية، واإلتفاق الذي توصلنا إليه هو أن تقـوم           

  ".إلستشفاء على أن تقوم وزارة الصحة بالتسهيالت الالزمةوكالة غوث الالجئين بتغطية كلفة ا
كذلك بحثنا في ما يتعلق بمرضى السرطان واألمراض المزمنة وتمكـين الفلـسطينيين مـن               : "وأضاف

الحصول على نفس األسعار والحسومات التي تحصل عليها وزارة الـصحة اللبنانيـة، علـى أن تـدفع          
 25هذه الخطوة مهمة جدا ألنها تـوفر        "، مشيرا إلى أن     "بواسطتهااألونروا ثمنها ويتم معالجة المرضى      

  ".في المئة من كلفة الفاتورة اإلستشفائية في هذا المجال
 باستقبال المرضى عمليا عبر تحويلهم مـن        1/1/2010المستشفيات الحكومية ستبدأ منذ     "وأكد خليفة أن    

وع األول بعد أن أكون قـد أطلعـت رئـيس           األونروا، والتوقيع الرسمي على االتفاق سيكون في األسب       
  ".الجمهورية ورئيس الحكومة على مضمونه

وزارة الصحة ال تتحمل أي نسبة مالية، فهي تساهم فقط بالتسهيالت عبـر المستـشفيات               "وشدد على أن    
 علماً بأن األونروا ستقوم بدفع أكثر من سعر الكلفة، وستقوم المستشفيات بتقديم كل الخـدمات              . الحكومية

  ".الصحية من دون أن تبغي الربح في هذا المجال
وكان خليفة رأس اجتماعا إداريا بحضور مدير عام الوزارة وليد عمار لرؤساء المصالح والدوائر فـي                

  .الوزارة لدرس المشاريع المستقبلية التي تعتزم وزارة الصحة تنفيذها في العام المقبل
12/12/2009المستقبل،   
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  أنفلونزا الخنازير في غزةوفاة حالة سابعة ب .39
 أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة مساء اليوم الجمعة ارتفاع عدد حاالت الوفاة -غزة 

 في قطاع غزة إلى سبع حاالت، ، المسبب باسم إنفلونزا الخنازير،"1إن1إتش/إيه"جراء اإلصابة بفيروس 
 .ة حال52بينما وصل عدد اإلصابات بالفيروس إلى 

11/12/2009القدس، فلسطين،   
  

 القريب تنفي احتمال االنسحاب منها في "إسرائيل"و..  رفضا لتقسيم البلدة"الغجر"مظاهرات في  .40
على األنباء التي نشرت ومفادها تعقيباً  مختار قرية الغجر، حسين الخطيب، أفاد:  نظير مجلي-تل أبيب

) يونيفيل(مها للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان  ستنسحب من الشق الشمالي لقريته وتسلإسرائيلأن 
ن أهالي قريته لن يقبلوا بهذا االنسحاب بأ أمس، "الشرق األوسط"في نهاية هذا الشهر في تصريح لـ

، إسرائيلويعدون سلسلة إجراءات احتجاجية بهدف منعه، منها التوجه لمحكمة العدل العليا في . الجزئي
  . إسرائيلالمنوي ضمهم إلى لبنان داخل الجزء المتبقي مع وإقامة خيام للمواطنين 

 وجاء ،وتوجه إلى الحكومة اللبنانية طالبا أن تتخلى عن القرية برمتها حتى تمنع جريمة التمزيق والتقسيم
ية أيوب قرا، أن الحديث عن سرائيلذلك في وقت أعلن فيه نائب وزير التطوير اإلقليمي في الحكومة اإل

 . غير واقعي وبعيد عن المنطقانسحاب قريب
 من الجزء اللبناني وتسليمه إلى قوات اليونيفيل إسرائيلوفي أعقاب نشر أنباء عن احتمال انسحاب 

التابعة لألمم المتحدة في نهاية الشهر الحالي، خرج أهالي الغجر أمس في مظاهرة احتجاج كبيرة أعلنوا 
الي الغجر سوريون وما زالوا يحتفظون بأوامر التجنيد وقال الخطيب إن أه. فيها رفضهم لهذا االنسحاب

  . 1967ي في عام سرائيلاإلجباري للجيش السوري التي أرسلت لهم قبل االحتالل اإل
 12/12/2009الشرق األوسط، 

  
  الجواسيس في لبنان :تقرير .41

فـي لبنـان،    ذكر تقرير سري أعدته بعثة دبلوماسية خليجية عاملة في لبنان، حجم التدخل المخـابراتي               
 الصهيوني، األكبر حجماً بين عدد من الغربية واألوروبيـة، فـي مقـدمتها فرنـسا                -تحديداً األميركي   

وبريطانيا وروسيا وألمانيا، ومؤخراً إيطاليا بسبب تواجد جنودها ضمن قوات اليونيفيل، باإلضـافة إلـى     
  . والحزبية، وأيضاً الفلسطينيةالعدد الكبير للدول العربية، مع تعدد األجهزة اللبنانية الرسمية 

، )األمن الدولي في لبنان   (التقرير الذي رفعته البعثة المذكورة إلى عاصمة بالدها بصيغة دراسة عنوانها            
فندت في فقراته وإلى حد دقيق أطر عمل هذه المخابرات في لبنان وأساليبها، وتوسعت في دور الموساد                 

، وقاعدته األساسية مقـر     CIA الغطاء الكامل والموحد مع       تحت 2005ي الذي يعمل منذ عام      سرائيلاإل
السفارة األميركية في بلدة عوكر القريبة من بيروت، وأن رجال الموساد يدخلون إلى لبنـان بجنـسيات                 
فرنسية وألمانية وهولندية، ويتخذون عدداً من الشركات التجارية، تحديداً اإلعالنية والترويجية والسياحية            

 لتغطية عملهم، وأنهم ال يغادرون مكان إقامتهم إال ليالً، وأن كل فرد منهم يعمـل لوحـده                  الدولية، مظلة 
بعيداً عن رفاقه، ويقوم باالتصال بعمالئه المحليين مباشرة، ومع كل عميل على حدا، وأن القليـل مـن                  

ل أو فـي حالـة      ي يتصل بالسفارة األميركية في لبنان، إما لجهة التنسيق العاج         سرائيلعمالء الموساد اإل  
المحاصرة األمنية االضطرارية، وأن هؤالء ال يتصلون بالسفارات التي يحملون جنسياتها، وال يلتقـون              

  . أحداً من رعاياها في لبنان، وأن إقامة الفرد منهم في لبنان ال تتعدى الخمسة أيام
هرة، وأيضاً الثاني بعد مصر     وحدد التقرير دور المخابرات األميركية في لبنان بأنه المركزي لها بعد القا           

في حجم اإلنفاق وكم المهام، ووصف رجال السياسة واإلعالم وبعض االقتصاديين بأنهم المـصدر األول   
الذي مقره جزيرة قبـرص يقـوم بتقـاطع المعلومـات           " الحصاد" في لبنان، وأن فريق      CIAلمعلومات  
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كمـا  . بنان، وعن قوى الفلسطينية في المنطقة     األميركية والصهيونية الواردة عن المقاومة اإلسالمية في ل       
النـشاط  "بالتجمعات والمنظمات التـي تـدعي       " الحصاد"أورد التقرير حجم االختراق الذي أحدثه فريق        

، أمالً في قدرة هذه الجمعيات على اختراق المقاومة في لبنان وفلسطين، لتأمين نـشاط ضـد                 "اإلسالمي
في شـهر تمـوز ـ    " الحصاد" أعادا صياغة فريق CIAاد والـوخلص التقرير إلى أن الموس. المقاومة

، وأن إدارة الجهازين فـي كـل مـن          ) أميركان 2يين و إسرائيل 4( خبراء   6يوليو الماضي، وأضافا إليه     
واشنطن وتل أبيب المحتلة تعول كثيراً على هذا الفريق في جمع المعلومات الصغيرة والكبيرة عن حزب                

ين؛ األول الستثمار الهام منها في العمليات العسكرية واألمنية، والثانية الختيار ما            اهللا، لتحويلها إلى اتجاه   
  . هو يصلح لبث اإلشاعات عن حزب اهللا، وأيضاً لتحريض فريق من اللبنانيين عليها وعلى سالحها

واردة وختم التقرير بالحجم غير الفاعل للمخابرات العربية في بيروت، والتي تكتفي بتسجيل كل شاردة و              
تتحرك في لبنان إلبالغها إلى رؤسائها في العواصم العربية، وأكد في النهاية على أن الـساحة اللبنانيـة                  
أصبحت ميدان مواجهة للعمل المباشر للمخابرات األميركية والصهيونية ضد حركة المقاومة اإلسـالمية             

ثافة إطالق خطابـات االنقـسام      في فلسطين ولبنان، وأن حدتها تنبئ بخطر يحدو نحو هذا البلد، تحت ك            
  . حول المقاومة وسالحها، والتي كان بنيامين نتنياهو أول من إطالق نيرانها مطلع األسبوع المنصرم

  11/12/2009جريدة الثبات، 
  

  لدينا مالحظات على البيان األوروبي وأطراف تنازلت في مواقفها من المستوطنات: أبو الغيط .42
زير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تصريحات أمس، مالحظات أبدى و:  أحمد رحيم–القاهرة 

على البيان األوروبي في خصوص التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، معتبراً أن هناك أطرافاً أوروبية 
لكنه رأى مع ذلك في البيان ". تنازلت في مواقفها ورؤيتها تجاه قضايا المستوطنات والقدس الشرقية"
وأوضح أن محادثات الرئيس حسني مبارك مع نظيره الفرنسي ". جابية يمكن البناء عليهاعناصر إي"

التشاور وتنسيق المواقف للعمل على تنشيط جهود تحقيق السالم في "نيكوال ساركوزي ستتناول أساساً 
  ".الشرق األوسط

 12/12/2009الحياة، 
  

  دينة القدس موسى يعبر عن ارتياحه للبيان األوروبي بشأن وضع معمرو  .43
عبر األمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، عن ارتياحه للبيان الصادر عن االتحاد  :القاهرة

وقال موسى في تصريحات للصحفيين في القاهرة، بالتزامن مع القمة . األوروبي بشأن مدينة القدس
عبر عن "مجمله، معتبراً أن البيان األوروبية التي انطلقت أمس الخميس، إنه مرتاح للبيان في عمومه و

مواقف رئيسية بصرف النظر عن اختالف الصياغات بين المقترح األصلي للسويد، وبين ما صدر في 
  ".صورته النهائية

  11/12/2009قدس برس، 
  

  شيخ األزهر يدعو للتمسك بالقدس عاصمة لفلسطين .44
لمتحدة والدول األوروبية بممارسة محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر الواليات ا. طالب د: القاهرة

لالستجابة لنداء السالم، والتخلي عن سياسة العدوان " إسرائيل"الضغوط السياسية واالقتصادية على 
 والبد من وقفة إسرائيللم يعد لدى العرب والمسلمين صبر على ممارسات "وقال . واالستيطان والمماطلة

، إن الرئيس األمريكي الذي أطلق وعودا أشاعت "الخليج"وقال لـ". معها حتى يعم السالم في المنطقة
التفاؤل في العالم اإلسالمي البد أن يعمل بكل جدية على تنفيذ وعوده وأن يتخذ المواقف والقرارات التي 

وأشاد طنطاوي . ببالده وبالعالم كله، ولديه القدرة على أن يفعل ذلك" إسرائيل"تحد من غطرسة واستهتار 
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الدول األوروبية قالت "روبي الذي صدر مؤخراً بشأن القدس وجعلها عاصمة لدولتين، وقال بالقرار األو
بحق الفلسطينيين في القدس ونحن كعرب ومسلمين لن نتنازل عن هذا الحق، ولن نفرط في القدس مهما 

  ".ومارست من عدوان وإرهاب" إسرائيل"فعلت 
  12/12/2009الخليج، 

 
  في منطقة رفح المصريةواجز الفوالذية شهود يؤكدون البدء بغرس الح .45

أكد سكان في منطقة رفح المصرية، المحاذية للحدود مع قطاع غزة، أمس، أن السلطات المصرية 
 . شرعت في وضع حواجز معدنية داخل األرض لمنع التهريب عبر األنفاق

حواجز المعدنية ، عن أحد سكان قرية صرصوية جنوبي رفح أنه تم وضع ال"فرانس برس"ونقلت وكالة 
  .  مترا تحت سطح األرض30 أو 20على عمق 

  12/12/2009السفير، 
  

  إجراءات أمنية مصرية مشددة على طول الحدود مع غزة .46
واصلت السلطات األمنية المصرية، أمس، تكثيف إجراءاتها األمنية على طول الحدود مع قطاع : وكاالت
ءات األمنية المصرية غير عادية عقب التقارير ونفى مصدر أمني مصري، أن تكون هذه اإلجرا. غزة

  .عن بناء الجدار الحدودي المصري
  12/12/2009الخليج، 

  
  يسرائيل اإل-األمم المتحدة تعتمد تسعة قرارات بشأن الصراع العربي .47

 قرارات  ٩اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة بأغلبية األصوات        :  وكاالت األنباء  - فلسطين، واشنطن   
  ، "المسائل السياسية الخاصة بإنهاء االستعمار"ي ضمن توصيات لجنة سرائيل اإل-ق بالصراع العربيتتعل

 الـسلطة القائمـة     ، اعتمدته األمم المتحدة، كررت الجمعيـة العامـة مطالبتهـا          الذيووفقا للقرار األول    
 تمس حقوق   التيية  رائيلس الممارسات اإل  فياللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق     «باالحتالل، بأن تتعاون مع     

  . » المحتلةاألراضي في وغيره من السكان العرب الفلسطينياإلنسان للشعب 
وطبقا لقرار ثانٍ، أكدت الجمعية العامة انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، على               

 تحتلهـا  التـي يـة األخـرى    العرباألراضياألرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى   
  . ١٩٦٧ منذ إسرائيل

 الفلسطينية، بمـا فيهـا      األراضي فيية  سرائيلوفى قرار ثالث، أكدت الجمعية العامة أن المستوطنات اإل        
 المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السالم والتنميـة االقتـصادية            السوريالقدس الشرقية، والجوالن    

  . واالجتماعية
 األراضـي  جميع أنحاء    فيية  سرائيل والتام لجميع أنشطة االستيطان اإل     الفوري بالوقف   وكررت مطالبتها 

 هذا الصدد إلى تنفيذ قرارات مجلس األمن        في المحتل، ودعت    السوريالفلسطينية المحتلة وفى الجوالن     
  . ذات الصلة

 التيالتدابير واإلجراءات   وطبقا للقرار الرابع كررت الجمعية العامة لألمم المتحدة التأكيد على أن جميع             
 الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تعتبر انتهاكـا لألحكـام ذات             األراضي في إسرائيلاتخذتها  

 ذلـك   فـي  برفع القيود االقتصادية والقيود على حرية التنقل بما          إسرائيلوطالبت  . الصلة باتفاقية جنيف  
  . غزة تصل إلى حد فرض حصار على قطاعالتيالقيود 
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 أن تكـف عـن فـرض الجنـسية          إسـرائيل وفى قرار خامس عن الجوالن، طلبت الجمعية العامة من          
 المحتل، وأن تكف أيضا عن التدابير القمعيـة         السوري الجوالن   فيية على المواطنين السوريين     سرائيلاإل
  .  تتخذها ضد سكان اإلقليم المحتلالتي

عـن تقـديم    «أوصت بها اللجنة السياسية، من بينها قرار         قرارات أخرى    ٤كما اعتمدت الجمعية العامة     
، وضرورة استمرار أعمـال وكالـة غـوث وتـشغيل الالجئـين             »المساعدة إلى الالجئين الفلسطينيين   

جميع " إسرائيل"وعارضت الواليات المتحدة و   . ، وأهمية القيام بعملياتها دون عوائق     )أونروا(الفلسطينيين  
  . اكتفت الواليات المتحدة باالمتناع عن التصويت عليهالذيناء قرار األونروا هذه القرارات السابقة باستث

12/12/2009المصري اليوم،   
  

  "إسرائيلصنع في "منتجات الضفة الغربية لن تحمل عبارة : بريطانيا .48
السلطات البريطانية التي تعتبـر المـستوطنات       أن  : وكاالت عن   12/12/2009األيام، فلسطين،   ذكرت  
 عائقاً في عملية السالم، استبعدت مقاطعة منتجات المستوطنين لكنها نـصحت التجـار الـذين                اليهودية

   .يبيعون منتجات الضفة الغربية بتوضيح مصدرها
ية سرائيلالحكومة تعتبر ان وجود وتنامي المستوطنات اإل      "واعلن وزير الزراعة هيالري بن في بيان ان         

  ".وسطيشكل عائقاً كبيراً للسالم في الشرق اال
وفي الوقت نفسه ان موقف الحكومة الواضـح هـو أننـا نعـارض مقاطعـة  او المنتجـات                    "وأوضح  

ية سـرائيل ان المستوطنات اإل  "على نصه على    " األيام"وشدد تعميم حكومي بريطاني حصلت       ".يةسرائيلاإل
ولي، وهذا يـشمل    في أي مكان داخل األراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر غير قانونية بموجب القانون الد            

المستوطنات في كل من القدس الشرقية وفي الضفة الغربية، وتوسيعها يمثل عقبة أمام عملية السالم، كما                
  . أنها مصدر حقيقي لغضب الشعب الفلسطيني ولتزعزع إيمانه بالتزام  بالسالم

 اختيار منتجاته   بهذه التوصيات التي ستساعد المستهلك على     " حملة التضامن مع فلسطين   "ونوهت جمعية   
وعبرت في الوقت نفسه عن أسفها لكون الحكومة البريطانية لم تذهب الى حـد الـدعوة الـى مقاطعـة       

تشكل تقدماً في الوضع الحـالي لكـن        "ن تلك التوصيات    أواعلنت الجمعية في بيان     .منتجات المستوطنات 
 "تلك المنتجات تنتجها مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير شرعية

أن ناشطون فـي بريطانيـا رحبـوا        ): ب. أ( من لندن نقالً عن وكالة       12/12/2009 الحياة،   أضافتو
ألن » إسـرائيل صنع في   «بإصدار تعميم بريطاني يؤكد أن منتجات الضفة الغربية يجب أال يكتب عليها             

  . الضفة ليست ضمن الحدود الدولية المعترف بها للدولة العبرية
ندعم حق المستهلك في معرفة أصـل       : "اإلغاثية باربرا ستوكنغ  " أوكسفام"منظمة  وقالت المدير التنفيذي ل   
التجارة مع المستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية،         "وأضافت أن   ". البضائع التي يشتريها  

ي ومن الواضح أيضاً من عملنا التنموي ف      . تسهم في دعم اقتصادها وتخدم مسعى إضفاء الشرعية عليها        
  ".قرى الضفة أن المستوطنات حرمت فلسطينيين كثيرين من حقوقهم وأفقرتهم

 
  رئيس حكومة سابق في هولندا يؤسس مجموعة لتنفيذ حمالت للدفاع عن الفلسطينيين .49

أسس رئيس الوزراء الهولندي السابق دريس فان آخت، مجموعة لتنفيـذ           :  عبد اهللا مصطفى   -بروكسل  
 . ينيين، باإلضافة إلى شخصيات هولندية بارزة أخرىحمالت للدفاع عن حقوق الفلسط

إن القانون الـدولي ينتهـك فـي الـصراع          » منتدى الحقوق «وتقول المجموعة الجديدة التي تحمل اسم       
ويعتزم المنبر ممارسة ضغوط دبلوماسية على       .  الفلسطيني، على حساب الفلسطينيين غالبا     -ي  سرائيلاإل

 . بناء المستوطنات، وهدم الجدار الفاصلالحترام القانون الدولي، لوقف 
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. »اهدموا الجـدار  «الماضي، أطلقت في هولندا مبادرة شعبية بعنوان        ) تشرين األول (وفي أواخر أكتوبر    
ويرى القائمون على المبادرة، أن الجدار يعتبر وصمة عار ويتنافى مع القانون الدولي، ويمثل عقبة فـي                 

هولندا، قال الناطق الرسمي باسم المبادرة الدبلوماسـي الهولنـدي          وفي تصريحات إلذاعة    .  وجه السالم 
إننا نوجه مبادرتنا إلى البرلمان كي يأمر الحكومة بفرض عقوبات مـشددة علـى               «: السابق يان فاينبرخ  

 .»في حالة لم تشرع في هدم جدارها
12/12/2009الشرق األوسط،   

  
 ميتشل يزور الشرق األوسط الشهر القادم .50

ـ    أك: القدس أن المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط        " األيام"دت مصادر فلسطينية مطلعة ل
السيناتور جورج ميتشل سيقوم بزيارة الى المنطقة في الشهر المقبل، وبعد فترة األعياد، ولكن ليس هناك                

  .تحديد لموعد محدد لهذه الزيارة
ال على اتصال متواصل مع األطراف سواء هاتفياً او         المبعوث االميركي ما ز   "وأشارت المصادر الى ان     

حتى اآلن ليس لدى المبعوث االميركي ما يمكـن         : وقالت المصادر ". من خالل مساعده السفير ديفيد هيل     
  ".ية ولذلك فهو يواصل االتصاالتسرائيل اإل-أن يطرحه من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية 

12/12/2009األيام، فلسطين،   
  

  صالحة الوطنية مجمدة حتى إشعار آخرالم .51
  هاني المصري

لم يجد وفد لجنة الوفاق والمصالحة الذي قام بزيارة الى القاهرة، وكنت عضوا فيه، والتقى الوزير عمر                 
ال بد ان يكون مـن وجهـة        (سليمان، منفذا يسمح باستئناف الحوار سوى الدعوة لحوار وطني فلسطيني           

وصل الى تفسير مشترك للورقة المصرية وكيفية تطبيقها على قاعدة عـدم            للت) نظري شامال وليس ثنائيا   
  .فتحها واضافة اية بنود او مالحق لها

فالوزير المصري اكد بشكل قاطع وحازم على عدم استعداد مصر لفتح الورقة المـصرية، وتغييـر أي                 
ضية، واعتبر ان فتحهـا     حرف فيها ألنها محصلة للحوار الوطني الثنائي والشامل على مدى االشهر الما           

بمثابة مساس بهيبة وأمن مصر ومحاولة للي ذراعها، وهذا ما لن يحدث ولن تقبـل بـه مـصر علـى                     
في الوقت نفسه اكد سليمان ان مصر لن تتخلى عن دورها القومي تجاه القـضية الفلـسطينية                 . االطالق

ة الشعب الفلسطيني بالتوصل الى حل      حتى تحقيق انهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وانهاء معانا        
يحقق الحقوق واالهداف الفلسطينية، واضاف، ان ابواب مصر ستبقى مفتوحة امام جميع القادة والفصائل              
والفعاليات الوطنية، بما فيهم حركة حماس، لمناقشة ملف المصالحة الوطنية وأية قضايا اخرى، وانها لن               

مسؤولية عدم تحقيق المصالحة الوطنية، حتى ال تقطـع         " ماسح"تدفع باتجاه صدور قرار عربي بتحميل       
  .شعرة معاوية معها، ودون التخلي عن ضرورة التوقيع على الورقة المصرية كما هي دون تعديل

لقد لمسنا اثناء اللقاء مع الوزير سليمان أن قيادة مصر غاضبة جدا وتشعر بـالمرارة بعـد اتـضاح ان                    
فحماس قدمت الذريعة وراء االخرى للتهرب من التوقيع علـى          . نية اآلن ال تريد المصالحة الوط   " حماس"

، وبعـد   "حمـاس "الورقة رغم ان لديها مالحظات عليها اكثر مـن          " فتح"الورقة المصرية بعد ان وقعت      
" حمـاس "موافقة بقية الفصائل رغم مالحظاتها عليها ورغم أن مصر اخـذت بـالكثير مـن مطالـب                  

نتخابات وتشكيل لجنة فصائلية بدال عن حكومة وفاق وطني واقرار النظـام            وخصوصا بالنسبة لتأجيل اال   
المختلط بالنسبة لالنتخابات، فالمسألة لم تعد اآلن مسألة نصوص وانما نفوس ومدى توفر االرادة لـدى                

  .النجاح المصالحة" حماس"



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1636:         العدد       12/12/2009 السبت :التاريخ

عالن العديد من قـادة     الورقة دون تعديل، والتي ظهرت بعد ا      " حماس"لقد تراجعت االحتماالت بأن توقع      
فـتح  "، وان "سوء فهم "، وان ما حدث     "ستوقع عليها ) حماس"(في الضفة الغربية وقطاع غزة بأن       " حماس"

  ".الورقة سيدخلنا في عش دبابير نعرف كيف سندخل اليه وال نعرف كيف سنخرج منه
التي اشـاعها عزيـز     لن توقع الورقة قبل تعديلها، تبخرت االمال        " حماس"فبعد تصريح خالد مشعل بأن      

له، فيما يدل على ان هناك قرارا قـد اتخـذ فـي             " حماس"، وانضبطت   "حماس"الدويك وغيره من قيادة     
، وانه ال رجعة عنه على االقل على المدى المنظور، ما لم تطرأ تطورات، او ما لم يقـدم سـلم         "حماس"

  .تنزل حتى اآلنلكي تنزل عن رأس الشجرة التي صعدت اليها ولم تعرف كيف " حماس"لـ
لتفسير عدم توقيعها الورقة المصرية بقرار تأجيل تقرير غولدستون، هـذا الخطـأ             " حماس"لقد تذرعت   

عن الرئيس ابو مـازن،     " الشرعية والجنسية "يوجب سحب   " خيانة وطنية "،  "حماس"الفادح، الذي اعتبرته    
  ".الخيانة"فكيف ستوقع ورقة وتعقد مصالحة مع زعيم ارتكب هذه 

د التراجع عن تأجيل اقرار تقرير غولدستون، واقراره فعال في المجلس العالمي لحقـوق االنـسان،                وبع
، واخذت تتذرع لتبرير عدم توقيعها بأن لديها مالحظات على الورقة المصرية، وان             "حماس"اسقط في يد    

لمـصرية لـم    وكانت قد طرحتها سابقا، وتم األحذ بها، ولكـن الورقـه ا           . هذه المالحظات ليست جديدة   
  .تتضمنها بما يخل بالتوازن المطلوب

، والتي تتعلق بإضافة كلمات تؤكد اهمية التوافق الـوطني،          "حماس"وعلى اهمية المالحظات التي تقدمها      
عند االشارة الـى    " ملزمة"سواء عند تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات، اواللجنة العليا األمنية وإضافة كلمة            

ادي المؤقت الذي سيتولى تطبيق ما يتفق عليه بخصوص اصـالح واعـادة تـشكيل               قرارات االطار القي  
للتنصل من التوقيع خصوصا بعد التزام مصر       " حماس"المنظمة، اال انها تبقى مالحظات شكلية تستخدمها        

عدة مرات، آخرها من قبل الوزير سليمان في لقائه وفد لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية، بأن مالحظات                
  .ستؤخذ بالحسبان عند تطبيق الورقة المصرية" سحما"

وإذا أضفنا لذلك بأن الورقه ال تقدم حال شافيا، وانما هي المدخل المتاح لمواصلة الحوار الوطني الهادف                 
ال تزال تراهن على الوقت والمتغيرات التي يمكن        " حماس"النجاز المصالحة الوطنية، فهذا يدل على ان        

تمام المصالحة، مثل اتمام صفقة تبادل االسرى بما يجعـل شـروط المـصالحة              ان تأتي لصالحها قبل ا    
  .الوطنية لصالحها، وبما يحفظ مكانتها في النظام الفلسطيني

تخشى ان يؤدي تطبيق الورقة المصرية الى تطبيق نقطة واحدة منها اجراء االنتخابات، لكي              " حماس"ان  
الشرعية عنها دون ان تضمن تحولها الى شريك كامل في          يتم انهاء سيطرتها االنفرادية على غزة ونزع        

  .السلطة والمنظمة
" فتح"تأسيسا على ما سبق فإن انجاح الحوار الوطني يتطلب معرفة وتلبية ما أمكن من مخاوف ومصالح                 

وبقية الفصائل واألحزاب، وبقية قطاعات الشعب الفسطيني، من خالل الحرص على التوصـل             " حماس"و
  .د القواسم الوطنية المشتركة التي تجعل الجميع يخرج رابحا دون منتصر وال مهزومالى اتفاق يجس

تأتي دعوة خالد مشعل األخيرة لتنظيم ملتقى وطني من أجل االتفاق على البرنامج الوطني لتبرهن علـى                 
  .ان المسألة أكبر بكثير من مجرد مالحظات شكلية على الورقة المصرية

على الحصول على بوليـصة تـأمين       " حماس"بالورقة المصرية، وانما بحرص     فالمسألة ال تتعلق اساسا     
على ما يضمن الحفاظ على دورها في النظام الفلـسطيني،          " حماس"لدورها في المستقبل، واذا لم تحصل       

  .فإنها لن تكون في عجلة من امرها بالنسبة للمصالحة
ا الفاعلة في السلطة والمنظمـة، ليـست        فحماس تدرك تماما ان المصالحة الوطنية التي تضمن مشاركته        

  .ي وأميركي وعربي وإقليمي ودوليإسرائيلقرارا فلسطينيا فقط، وانما هي قرار 
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 وأميركـا والمجتمـع     إسرائيلوفي هذا السياق يمكن االستنتاج بسهولة انه اذا لم تنضج شروط اعتراف             
على المـصالحة   " حماس"فكيف ستقدم   الدولي بحماس بحيث يقبل مشاركتها الفاعلة في السلطة والمنظمة          

  الوطنية؟
ال " حمـاس "ي العربي والدولي من خالل تأكيد سـليمان علـى أن            سرائيللقد اتضحت اهمية التوافق اإل    

تستطيع المشاركة في الحكومة الفلسطينية القادمة، ولو بوزير واحـد دون ان توافـق الحكومـة علـى                  
  .التزامات منظمة التحرير الفلسطينية

 يعني أن الوحدة الوطنية على اساس برنامج وطني قادر على االقالع محليا وعربيا ودوليا شرط                ان هذا 
  .حاسم لتقليص تأثير العوامل الخارجية على الوضع الداخلي الفلسطيني ونجاح المصالحة

 نفسها  دون اتفاق وطني باألغلبية في االنتخابات القادمة أو بأقلية مؤثرة، ستجد          " حماس"كما يعني أن فوز     
في جميع األحوال ممنوعة من تشكيل حكومة بمفردها، ومن المشاركة في حكومة وفاق وطني، او فـي                 

على التزامات المنظمة وشـروط     " حماس"حكومة وحدة وطنية، اال اذا وافقت الحكومة التي ستشارك بها           
  .الرباعية الدولية

شر من خالل المشاركة بحكومـة تلتـزم        على التزامات المنظمة، وإن بشكل غير مبا      " حماس"ان موافقة   
 ونبـذ   إسـرائيل  فحماس اذا كانت مستعدة لالعتـراف ب       .بهذه االلتزامات تعتبر بمثابة انتحار سياسي لها      

العنف والتقيد باالتفاقيات، بشكل مباشر أو غير مباشر، تكون قد تخلت عن روحهـا وبرنامجهـا، ولـن         
طيع ان تذهب مباشرة الى حكام واشنطن وتل ابيب وتعقد          تكون بعد ذلك بحاجة للقاهرة أو غيرها بل تست        

  .الصفقة معهم
على الرغم مما تقدم ليس هناك ما يمنع من اختبار الفكرة التي طرحتها لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية                 
بعد لقائها بالوزير سليمان، والتي تدعو الى بدء حوار وطني بهدف التوصل الى تفسير مشترك للورقـة                 

  .على التوقيع عليها" حماس" يساعد المصرية
ان طريق المصالحة الحقيقية ال بد ان يمر باالتفاق على مرجعية واحدة تحدد األهداف والثوابت الوطنية                
وأشكال النضال األساسية، وتعيد االعتبار للبرنامج الوطني الذي بدونه ال يمكن انهاء االنقـسام وحالـة                

وهو وحده الذي يضع اإلطار المناسب الذي يمكـن ان          . در القرار التعددية في السلطات والبرامج ومصا    
  .تجري االنتخابات في سياقه

ان الذهاب الى االنتخابات دون توافق وطني على المرجعيـة والبرنـامج وقواعـد العمـل الـسياسي                  
  .والديمقراطي واالجتماعي صعب جدا، واذا حدث لن يقدم حال، وانما يعمق االنقسام الفسطيني

برنامج الوطني الفلسطيني عليه أوال ان يجسد األهداف والحقوق الوطنية ويحظى ثانيا بثقة وتأييـد               ان ال 
الشعب الفلسطيني ويكون ثالثا منسجما مع الشرعية العربية والدولية حتى يستطيع النضال الفـسطيني ان               

  .يحصل على اقصى دعم ممكن
ة وفاق وطني تكـون منـسجمة مـع الـشرعية           ان من متطلبات االنتصار وانهاء االنقسام تشكيل حكوم       

الدولية، أي تستند في برنامجها الى القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، بعيدا عن النص مباشرة على                
  .التزامات المنظمة وشروط اللجنة الرباعية الدولية

ـ إن االصرار على وضع شروط ظالمة على الحكومة الفلسطينية دون وضع اية شروط علـى                  رائيلإس
 باالتفاقيات وال تقيدها بااللتزامات السابقة وفي وقت وصلت المفاوضات الثنائية الى            إسرائيلودون التزام   

فالقانون الدولي ينص على مبدأ التبادليـة فـي تطبيـق           . طريق مسدود مبالغة مخلة يجب االقالع عنها      
  !!!! اآلخر بالتزاماتهاالتفاقيات ويسمح ألي طرف اال يطبق التزاماته اذا لم يلتزم الطرف

 12/12/2009األيام، فلسطين، 
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  قيادة بال خيارات .52
  نقوال ناصر

بافتراض حسن النية، تبدو القيادة المفاوضة في منظمة التحرير الفلسطينية اليـوم كقيـادة فقـدت كـل                  
لقيـادة  الذي كان يسوغ استمرارها في ا، الخيارات، وفي مقدمتها طبعا خيار التفاوض وهو الخيار الوحيد    

حتى اآلن، وبافتراض سوء النية، تبدو هذه القيادة كمن يحرص على زج شعبها في حالـة مـن اليـأس                    
تمهيدا للقبول مكرها بأي حل على اإلطالق يريحه من العذاب الوطني طوال ما يزيد علـى قـرن مـن                    

قت لكي ترحـل هـذه      االستنتاج بأنه قد حان الو    ، الزمان، وفي كلتا الحالتين يبدو أمرا منطقيا ومشروعا       
طالما انعدمت الخيارات التي تؤهلها للقيادة، أو يرحل برنامجهـا الـذي أوصـل              ، القيادة طوعا بكرامة  

  .القضية الوطنية وشعبها إلى الوضع الراهن
فأي خيار أبقت هذه القيادة يمكنه أن يمنح شعبها بعض األمل في خالص وطني قريب أو حتى في األمد                   

  الطويل؟
في هذه  " يإسرائيلشريك  "إن عملية التفاوض وصلت إلى طريق مسدود، وإنه ال يوجد           : لقيادةتقول هذه  ا   

العملية، وإن الراعي األميركي لهذه العملية انحاز إلى موقف دولة االحتالل ورضخ لها وخـذل قيـادة                 
" الفيتـو "ض  المنظمة التي راهنت عليه، وإن الشرعية الدولية ممثلة في األمم المتحدة محكومة بحق الـنق              

األميركي وهي شرعية بال أسنان إال المخالب األميركية، وإن الكفاح المسلح أسلوب عفا عليه الزمن بعد                
أن فقد ظهيره الدولي بانهيار االتحاد السوفياتي وظهيره العربي باإلجماع العربي على الـسالم كخيـار                

لمقاومة لم يعد خيارا بعـد أن اخـتلط         استراتيجي، خصوصا بعد االحتالل األميركي للعراق، وإن خيار ا        
سبتمبر في الواليات المتحـدة، وإن االنتفاضـة كـشكل          / باإلرهاب بعد هجمات الحادي عشر من أيلول      

للمقاومة كانت نتائجها عكسية، وإن العصيان المدني ليس خيارا ألنه سيكون موجها ضد سـلطة الحكـم                 
ا ضد االحتالل بعـد أن حـول الحـاكم العـسكري            الذاتي التي تقودها المنظمة أكثر مما سيكون موجه       

لالحتالل هذه السلطة إلى واجهة له بتحويل بعض مهام إدارته المدنية إليها، ومع ذلك فإنها تعد شـعبها                  
بدولة وعدا يبدو كالسراب طالما لم تعد تملك الحد األدنى من الخيارات الواقعية التي قد تجعل الوفاء بـه                   

  .ممكنا
لهذه القيادة الممثلة في حركة فتح ال تبدو في حال أفضل من قيادتهـا، فهـي تـشجع                  " ةالقاعدة الشعبي "و

قيادتها على وضع شروط تعجيزية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية التي كانت الـسر فـي نجـاح فـتح                    
والحركة الوطنية الفلسطينية، وتتضاعف مسؤولية الحركة عندما ال تكون هذه الشروط نابعة من الـذات               

فروضة أصال من دولة االحتالل نفسها، فهذه الحركة التي انقلبت على االستراتيجية الوطنية التـي               بل م 
حملتها إلى قيادة شعبها طوال حوالي أربعين عاما تبدو اليوم كمن فقد قدرته على استلهام خيارات وطنية                 

يض عن ذلك بالبحث عـن  من عذابات شعبه يبني عليها استراتيجية وطنية أساسها الوحدة الوطنية، ليستع     
، كما قال عباس زكـي رئـيس وفـد حركـة فـتح      "خطط  استراتيجية فلسطينية على المستوى الدولي      "

كهذه، ليعود الوفد مـن     " خطط" الذي زار الصين مؤخرا بحثا عن        –المفترض أنها المرجعية لهذه القيادة      
رة طويلـة قاعـدة دعـم ال ينـضب          البلد الصديق الذي سيدخل التاريخ الوطني الفلسطيني كبلد كان لفت         

الستراتيجية فلسطينية وطنية، ال دولية، أثبتت نجاعتها ونجاحها، فانتزعت اعتراف العالم بوجود شـعب              
فلسطيني وبوجود ممثل شرعي لهذا الشعب، قبل أن تفرض هذا االعتراف على دولة االحـتالل نفـسها                 

ل الوطن المحتل، حتى تخلت الحركة عـن هـذه          وقبل أن تنقل االنتفاضة األولى هذا االعتراف إلى داخ        
تكثيف تدريب الفلسطينيين في الدبلوماسـية والتعلـيم        "االستراتيجية، ليعود وفدها من الصين باتفاق على        

  "!العالي
ال بل إن هذه القيادة تبدو مصرة على أن تغلق عامدة متعمدة الخيار الوحيد المفتوح والمنطقي والمتوقـع                  

 والمتمثل في الحق المشروع للشعب الفلسطيني فـي االنتفاضـة ضـد االحـتالل           في مثل هذه الظروف   



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1636:         العدد       12/12/2009 السبت :التاريخ

والوضع الراهن، فعندما سئل وزير خارجية هذه القيادة رياض المالكي في موسكو أثنـاء زيارتـه لهـا                  
توقع استطالع أخير للرأي أجراه معهد األمن الوطني        ، مؤخرا عن احتمال حدوث انتفاضة فلسطينية ثالثة      

أن يمثل حدوثها تهديدا أكبر لدولة االحتالل في حال غياب هذه القيادة ممثلة فـي رئيـسها                 ، ييلسرائاإل
محمود عباس، بدا المالكي في جوابه كمن يأخذ من دروس التاريخ القريب العبر التي تخـدم اسـتمرار                  

 األولى والثانية، لهذا    أعتقد أننا أخذنا دروسا من االنتفاضتين     : "الوضع الراهن وبقاء هذه القيادة فقط بقوله      
السبب لن نلقي بشعبنا في مغامرة خطرة ونعرض مستقبلنا للخطر بانتفاضة قد تكـون نتائجهـا مهلكـة                  

في ظل هذه الظروف، نحن أمام طريق مسدود، والمخرج الوحيد لنا هو أن             : "، ليضيف "لشعبنا وإنجازاته 
" خيـار "، كما قال المالكي، معبرا عـن        "ينطلب من مجلس األمن الدولي أن يأمر بتطبيق القانون الدول         

المالذ األخير للمنظمة والسلطة، متغافال أو غافال عن الدرس التاريخي الذي ال يجدر بأي وزير خارجية                
فلسطيني أن يكون غافال أو متغافال عن حقيقة أن هذا الطريق كان بدوره مسدودا أمام الشعب الفلسطيني                 

  .1947ة غاصبة لحقوق هذا الشعب ووطنه التاريخي عام منذ منح شرعية دولية إلقامة دول
وإذا كانت كل الخيارات التي تراها هذه القيادة مسدودة هي موضع جدل وطني ساخن، وكانت الـدروس                 
التي تستخلصها هذه القيادة من االنتفاضتين األولى والثانية تتناقض تماما مع العبـر التـي يستخلـصها                 

نت األسباب الموضوعية لالنتفاضة الثالثة قد نضجت فعال والعقبة الرئيسية          الشعب الفلسطيني منهما، وكا   
أمامها هي هذه القيادة نفسها التي تحرص كل القوى الحريصة على منع اندالع انتفاضة كهذه على بقـاء                  

ـ "هذه القيادة لهذا السبب بالذات، وبالتالي فإنها غنية عن البيان، وال تستحق اإلسهاب فيها، فإن                 رج المخ
الذي أخذ المالكي إلى موسكو، وحمل وفد فتح إلى بيجين، وجعل عباس يتفوق علـى الـرئيس                 " الوحيد

األميركي باراك أوباما في عدد الجوالت الدولية التي قام بها جدير بالتوقف عنده، وإن كـان المجـال ال         
  .يسمح باالستفاضة فيه

 الفلسطينية المعاصرة إلى المرحلـة التـي سـبقت          يعيد الحركة الوطنية  " المخرج الوحيد "فاالرتهان لهذا   
وكانت مسوغ وجودها والسر في النجاحات التي حققتها بقدر ما كـان التراجـع عـن هـذه                  " انطالقتها"

" االنطالقـة "ألم تكـن    ، االنطالقة هو السر في إخفاقاتها التي أوصلت الحال الوطني إلى وضعه الراهن           
 المتحدة والمجتمع الدولي والعجز العربي واإلسالمي فـي المقـام           إعالنا عن اليأس الفلسطيني من األمم     

في تقرير مصيرهم فوق أرضهم وفي المنـافي      " المستقل"األول وقرارا بأن يمتلك عرب فلسطين قرارهم        
والشتات؟ وألم يفتح ذاك اإلعالن وذاك القرار أمام الشعب الفلسطيني خيارات منحته حرية االختيار بينها               

نها؟ فلماذا تستسهل القيادة المفاوضة تأجيل الوحدة الوطنية ومخزن خياراتها لتجد نفسها بـال              واالنتقاء م 
  !خيارات وتعيد الحركة الوطنية إلى المربع األول عندما كانت خياراتها مستوردة وليست صناعة وطنية

  12/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  فلسطينيو لبنان وجدل جديد إثر زيارة الرئيس الفلسطيني .53
  ياسر الزعاترة

:  هي ،أربعة ملفات تحدثت عنها الدوائر اإلعالمية والسياسية قبل وصول الرئيس الفلسطيني إلى بيروت            
 دعم لبنان لقرار السلطة إعالن دولة من جانب واحد          ،جوازات سفر السلطة لالجئين الفلسطينيين في لبنان      

 ، ترتيب أوراق حركة فتح في لبنان      ،يفي مجلس األمن بوصفها عضوا غير دائم في مجلس األمن الدول          
  .وأخيرا بيع ممتلكات المنظمة وفتح المسجلة على ما يبدو بأسماء بعض األشخاص في لبنان

 وهنا يمكن القول إن حكاية جواز السفر لالجئين الفلـسطينين      ،ما يعنينا في هذه السطور هو الملف األول       
 أوساط السلطة نفسها قبل حوالي أسـبوعين مـن           وإنما جاءت بتسريب من    ،في لبنان لم تنبت من فراغ     

 األمر الذي يشير إلى أنها كانت أشبه ببالون اختبار هدفه جس نبض الموقف اللبناني حيال توجه                 ،الزيارة
  .من هذا النوع
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 السـيما   ، أن الموقف المؤكد من خيار جواز السفر هو الرفض         ،يدرك العارفون بتعقيدات الساحة اللبنانية    
 أكان  ،الذي يعلنون رفضه على الدوام    " التوطين" بالنسبة لعدد من فرقاء الساحة اللبنانية سوى         أنه ال يعني  

 والتي تراه تهديدا للبنية الطائفية والمذهبية الحساسة فـي          ، أم مسايرة لألطراف الرافضة    ،قناعة بالرفض 
  .لبنان

ولمـا علـم    . لق بهذا الملف  من هنا كان السؤال األول الذي واجه الرئيس منذ وصوله بيروت هو المتع            
 لـم   ،الرجل من مستشاريه كما يبدو حجم االستنفار الذي تعيشه الساحة اللبنانية ضد خيار من هذا النوع               

  .يكن منه غير التأكيد على أن قضية الالجئين ستبقى على ما هي عليه حتى نهاية المفاوضات
 في وقت يدرك فيه الجميع أن أية        ،ودةوالحال أن قضية جواز السفر هي بالفعل تعبير عن شطب حق الع           

 ونتذكر أن جزءا من تفاهمات عباس األولية        ،48تسوية مهما كانت لن تتضمن حق العودة ألراضي عام          
مع أولمرت كانت تنص على عودة ثالثين ألفا من الالجئين تحت مسمى لم شمل العائالت خالل عـشر                  

   يعودون خالل ذات المدة،، لكن أولمرت عاد وقلصها إلى عشرة آالف شخص،سنوات
 إذ  ،يشار هنا إلى أن إنشاء دائرة لشؤون المغتربين في السلطة كانت تمهيدا لخيار التوطين بمسمى آخـر                

 وأقلـه  ، بدل تجسيد حقهـم فـي العـودة   ،سيتحول الالجئون إلى مغتربين أو جاليات في أماكن وجودهم    
  .يخص كل فرد على حدةاالعتراف بذلك الحق وترك مسألة تجسيده بالفعل أمرا 

يشير (قد ينطوي األمر على بعض التسامح حيال عودة البعض إلى مناطق الدولة العتيدة في حال قيامها                 
 لكـن   ،) تماما كما هو الحديث عن كونها منزوعة السالح        ،ذلك إلى اتفاق ضمني على سيادتها المنقوصة      

رفض أكثر الالجئين العـودة إلـى دولـة          في حين ي   ، ليست واردة  48العودة إلى األراضي المحتلة عام      
بعد االعتراف ببقاء الكتل االستيطانية الكبيرة تحـت مـسمى تبـادل    (في الضفة وقطاع غزة   " كانتونات"

  48،بدل العودة إلى أراضيهم التي شردوا منها عام ) األراضي
 يجعل مـن    ،دة أو أخرى تشطب حق العو     ، فإن صعوبة الحديث عن تسوية نهائية سريعة       ،أيا يكن األمر  

 في لبنان اولوية بالنسبة لهـم ولـسائر المعنيـين           نالفلسطينيوملف الوضع البائس الذي يعيشه الالجئون       
 مع العلم أن الرئيس الفلسطيني قد تحدث في مؤتمره الصحفي           ، في ظل تمييز بالغ القسوة ضدهم      ،بهمهم

الوعد الذي لم يزل يتردد منذ ربـع         وهو   ،األخير قبل نهاية زيارته عن وعود بتحسين أوضاعهم المدنية        
 كما هو حال حزب اهللا الذي ضمن هـذا          ،قرن دون جدوى رغم مناشدات قوى فاعلة في الساحة اللبنانية         

  .المطلب في وثيقته السياسية التي أعلنت مؤخرا
 وقد كان جيدا لو بادر الـرئيس إلـى          ،من المأمول بالطبع أن يصار إلى حراك حقيقي على هذا الصعيد          

 بدل القول إنه لن يحتمل رؤية المأساة كما نقلت عنـه            ،زيارة مخيم نهر البارد الذي يعيش مأساة حقيقية       
 مع العلم أن وضع المخيم هو الدليل األبرز على عـدم            ،بعض المصادر بحسب صحيفة األخبار اللبنانية     
  .وجود نوايا لتحسين أوضاع الالجئين في لبنان

 فتعذيب الالجئين الفلسطينين في لبنان ال       ،لبناني جديد حيال هذه القضية    من المأمول أن يصار إلى موقف       
 السيما أن المطلوب ال يعدو أن يكون تحـسين          ،يمكن أن يكون تعبيرا عن الحرص على القضية وأهلها        

  .شروط الحياة المدنية ال أكثر وال أقل
  12/12/2009الدستور، 

   
  ن للتطرفمن الذي يدفع الفلسطينيي: وروبا ضد السالمأ .54

  دوري غولد
المبادرة السويدية لالعتراف االوروبي بشرقي القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، ليست المـرة االولـى              

  . امام ناظريها محاولة اوروبية لزعزعة مكانة عاصمتها والتشكيك فيهاإسرائيلالتي تشهد فيها 
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الي في اطار اوسـلو علـى التبـدد،         ، اوشك االتفاق االنتق   1999 قبل عشر سنوات في الرابع من ايار        
والسلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات تدارست امكانية االعالن مـن طـرف واحـد عـن الدولـة                  

كلما اقترب الموعد ازدادت الحيرة في اوساط القيادة الفلسطينية بصدد هـذا البيـان احـادي           . الفلسطينية
  .الجانب وحدود تلك الدولة

 من كانون االول  21الفلسطينية في الـ    " الحياة الجديدة "سلو، كتب في صحيفة      ابو العالء احد مهندسي او    
 بان اسس الدولة الفلسطينية التي كانت قد وضعت خصوصا قضية الحدود التي حـددت ضـمن                  1998

  .1947 في عام 181قرار التقسيم الصادر عن االمم المتحدة رقم 
يا طوال عشر سنوات تحت وصاية االمم المتحدة، حيث         ، القدس كلها اعتبرت كيانا دول     181 وفقا للقرار   

سيكون بامكان المواطنين في اطارها التصويت ان كانوا يريدون االنضمام للدولة اليهوديـة او العربيـة                
 جـسما  –" Corpus Separatum"الكيان الدولي سمي باالحرف الالتينيـة  . اللتان سيتم تشكيلهما الحقا

  .منفصال
 وعندما كانت المانيا رئيسا دوريا لالتحاد االوروبـي ارسـل سـفيرها فـي               1999 في االول من اذار     

ية مذكرة شفوية جاء فيها ان االتحاد االوروبي يصادق على موقفـه            سرائيل لوزارة الخارجية اإل   إسرائيل
خالل ايام قالئل نقل عن ابو العـالء فـي          . المعروف بصدد وضع مدينة القدس الخاص كجسم منفصل       

تؤكد ان القدس بـشطريها شـرقا       "قوله ان الرسالة االوروبية     " االيام"طة الفلسطينية الرسمية    صحيفة السل 
  ".وغربا هي ارض محتلة

ياسر عرفات شرع بحملـة     .  بهذه الطريقة تسبب االوروبيون في واقع االمر بتطرف الموقف الفلسطيني         
 وبينما كـان    242 اي ذكر للقرار      من دون  – كاساس الدولة الفلسطينية     181باالعتراف الدولي بالقرار    

ف في االمم المتحدة ناصر القدوة، رسالة لكوفي عنان طالب فيها           .ت.عرفات في نيويورك ارسل ممثل م     
بان توضح لالسرة الدولية الخطوات التي اقدمت عليها بصورة غير قانونية من خالل فـرض                "إسرائيل

 بما يتجاوز االراضي التي خصصت للدولة       1948 قوانينها وانظمتها على االراضي التي احتلها في عام       
  ".181اليهودية في القرار 

ف للتراجع عن حملتها القائمـة علـى        .ت. دفعت م  1999ية الفعالة في عام     سرائيل ولكن الدبلوماسية اإل  
ولكن ما اتضح هو ان االوروبيين قد       .  في موازاة قرار احادي الجانب باقامة الدولة الفلسطينية        181قرار  
  .يين والفلسطينيين بدل من جسرهاسرائيلببوا بتعميق الفجوات بين اإلتس

 الذي  1980بدءا من بيان البندقية الصادر في عام        .  لالوروبيين تاريخ تصريحات مقلقة في قضية القدس      
  .1967 احادية الجانب الساعية لتوحيد شطري المدينة بعد عام إسرائيلرفض خطوات 
 الـى جانـب     –الوروبيون على مسؤولية جديدة كأعضاء في الرباعيـة         ، حصل ا  2002 ولكن منذ عام    

 بهدف مساعدة االطراف المتنازعة للتوصل الـى  –الواليات المتحدة وروسيا وأمانة االمم المتحدة العامة        
وزير الخارجية السويدي كـارل بيلـدت يعـرف بيـان           . ي الفلسطيني سرائيلحل متفق عليه للصراع اإل    

 حيث اجمعت االطراف على مبدأ عدم تدخل طرف         2008 التاسع من تشرين الثاني      الرباعية الصادر في  
  .ثالث في المفاوضات الثنائية

 االن ومن خالل اشهار جزرة التأييد لتحويل شرقي القدس لجزء مـن المدينـة الفلـسطينية، يتـسبب                  
، إسـرائيل شرة مـع    السويديون بافتراض مستشاري ابو مازن بانهم ان عزفوا عن مسار المباحثات المبا           
النتيجة المباشرة هي   . فسينجحون في خلق اجواء سياسية تؤدي لتدخل خارجي من طرف  ثالث لصالحهم            

اضف الى ذلك ان    . إسرائيلان السويديين قد اضعفوا رغبة ابو مازن بالعودة الى طاولة المفاوضات مع             
ذلك النه من الـذي يحتـاج       . رائيلإسخلق مبدأ الرباعية قد تسبب بالحاق ضرر بمصداقية اوروبا بنظر           

  الرباعية التي ال تستطيع حتى االلتزام بالتعهدات التي اخذتها على عاتقها؟
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 ليس من الممكن تجاهل اوجه الشبه بين االثار المترتبة على المبادرة السويدية الحالية وعلى المباحثـات                
بـدال مـن تـسهيل      : 1999روبي في عام     والفلسطينيين، وبين مبادرة االتحاد االو     إسرائيلالجارية بين   

  .المباحثات يقومون بعرقلتها وتشجيع الفلسطينيين على المسار احادي الجانب
 اليوم قد اصبح واضحا ان اصرار ادارة اوباما على تجميد االستيطان قد دفع ابو مازن لتحويـل هـذا                   

 ترفض عن حق    إسرائيل. االن شرطا لم يكن قائما حتى       –التجميد الى شرط مسبق الستئناف المباحثات       
لشدة االسف المبادرة السويدية ستؤدي فقط الـى        . فكرة سريان اشهر التجميد العشرة على شرقي القدس       

وهذا االمر سيؤدي الى ابعاد فـرص       . تصلب موقف ابو مازن المطالب بالتجميد ايضا في شرقي القدس         
  .استئناف المفاوضات

الدعوة الـى تحويـل     .  صيغة االقتراح السويدي بعض الشيء      في اخر المطاف خفف االتحاد االوروبي     
 فـي   1967القدس الى عاصمة للدولتين ما زالت على حالها واالتحاد االوروبي اعتبر خطوط حزيران              

هـذه  . القدس النابعة من اتفاق الهدنة، حدودا دولية صلبة غير قابلة للتغيير من دون موافقـة الجـانبين                
  .على الصراع السياسي المستقبلي حول البلدة القديمة واماكن اخرى في القدسالصياغة قد تلقي بظاللها 

هناك .  ان تستخلص عبرة هامة من النقاش داخل االتحاد االوروبي بصدد مستقبل القدس            إسرائيل بامكان  
ية  انـشغلت فـي      سرائيلهنا ايضا الدبلوماسية اإل   ". العاجل يؤجل المهم   "إسرائيلمثل شائع في حكومات     

  .ور عاجلة على حساب مصالح طويلة المدى مثل الحفاظ على القدس الموحدةام
 موجودة ضمن االجماع، من المهم عدم قبول تأييد العالم باعتبـاره            إسرائيل ايضا عندما بدى ان مواقف      

  .مسألة بديهية
مـصالح   قبل التداول في المبادرة السويدية نشأ اصطفاف من سياسيين اوروبيين سابقين لمـنح دعـم لل               

 للـدفاع عـن     إسرائيلفي مواجهة هذا الواقع من المطلوب بذل جهود مبرمجة من قبل دولة             . الفلسطينية
هذا امر يجب ان يتم من خالل التأكيد على الصلة التاريخية العميقـة بـين الـشعب                 . حقوقها في القدس  

تـسليم بالتنـازالت     قد تبدو كطرف مـستعد لل      إسرائيلوان لم يحدث ذلك فان      . اليهودي وبين عاصمته  
  .الصعبة التي تقترحها اوروبا حتى في اوساط اصدقائها المقربين

  " اليومإسرائيل"
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  .المحتلة بقرية ياسوف، جنوب مدينة نابلس مستوطنون يحرقون مسجداً


