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   االحتاللمع األمني إنهاء التنسيق ولوقف المفاوضاتة تدعو الشعبي:  النطالقتها42في الذكرى  .1

  دعت الجبهة الشعبية السلطة الفلسطينية إلى اإلعالن عن انتهاء المرحلة االنتقالية وفقاً:حامد جاد - غزة 
المفاوضات العبثية "التفاقيات أوسلو، مؤكدة بلسان عضو مكتبها السياسي رباح مهنا ضرورة التوقف عن 

  ."إسرائيل"وإسقاط االلتزامات األمنية تجاه " والضارة
في غزة، دعم  أمس  في مهرجان كبير نظمته الجبهة في ذكرى انطالقتها الثانية واألربعين،وأكد مهنا

 بما في ذلك توفير الحماية ،) ومرجعية وقراراتإطاراً(العودة بالملف الفلسطيني إلى األمم المتحدة 
  .ام االحتالل بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلةالدولية للشعب الفلسطيني وإلز

 إلى ، الفتاً"كعكة السلطة المسمومة" إياهما باتباع نهج فئوي القتسام وانتقد مهنا حركتي فتح حماس متهماً
اتهم  كما .من استمرار االنقسام" طفيلية مستفيدة"أن الحركتين تضمان في صفوفها فئات وشرائح 

لحركتين بالتوقف  احكومتي رام اهللا وغزة بانتهاك الحريات العامة ومالحقة الناس في أرزاقها، مطالباً
واكد أن الجبهة ستتصدى لقمع الحريات وللممارسات التي وصفها . عن استنزاف الشعب الفلسطيني

  . بالمشينة في غزة ورام اهللا
س في غزة منعت الجبهة من تنظيم مهرجان ولفت مهنا إلى أن الحكومة المقالة التي تديرها حما
  .انطالقتها في ساحة الكتيبة وتزيينها باألعالم الحمراء

وبعد أن دعا إلى مراجعة سياسية، حث مهنا المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لمعالجة 
لجدل القانوني  عن ا يناير القادم بعيداً/  كانون الثاني25استحقاق إجراء االنتخابات العامة في  

  .ن جذر األزمة سياسي وليس قانونياًوالدستوري أل
وأكد مهنا أن كتائب أبو علي مصطفى ستستمر في مقاومة االحتالل متحررة من أي هدنة أو تهدئة، 

 إلى اإلسراع في تشكيل جبهة مقاومة موحدة تحدد أولويات وتكتيكات الرد على جرائم االحتالل داعياً
  .المتواصلة
التجاهات الحالية للمقاومة باتجاه غير مقتنع بالمقاومة، بل ويصفها أحياناً بالعبثية ويعقد ووصف ا

وذلك في إشارة منه إلى قيادة السلطة ، االتفاقات األمنية ويقوم بالتنسيق األمني بهدف إنهاء المقاومة
نظر إلى المقاومة بطريقة  واتجاه يدعو إلى المقاومة ومارسها بشكل رائع في فترة ما، لكنه ي،الفلسطينية

  .وذلك في إشارة منه إلى حماس، استخدامية تخدم مشروعه الخاص بعيداً عن رؤية وطنية موحدة
  13/12/2009الغد، األردن، 
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  تناقض في مواقف السلطة حول البيان األوروبي الخاص بالقدس .2
 في الحلبة األوروبية "إسرائيل"خاض الفلسطينيون معركة ديبلوماسية ضارية مع :  محمد يونس–رام اهللا 

في شأن مشروع القرار السويدي الخاص بالقدس الشرقية، لكن خالفات واضحة ظهرت بين قادة السلطة 
ففيما . على نتائج المعركة المتمثلة في البيان الختامي لمجلس وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي

 الطيب عبد الرحيم الموقف الفرنسي منه، اعتبره ، وهاجم مساعده"مبهماً"اعتبره الرئيس محمود عباس 
  ."انتصاراً للحق الفلسطيني"رئيس الحكومة الدكتور سالم فياض 

 عن ى عدم الرضأولهما عاملين، إلىويعزو مراقبون التناقض الظاهر في الموقف الفلسطيني من القرار 
شرقية عاصمة للدولة الفلسطينية التراجع األوروبي عن الصيغة السويدية للقرار والتي تحدد القدس ال

 هائل على دول االتحاد، وثانيهما ضعف االتصال إسرائيليالمستقبلية، وهو ما حدث نتيجة ضغط 
  .والتنسيق الداخلي في المؤسسة السياسية الفلسطينية قبل المعركة وأثناءها وبعدها

إلى مستوى المسودة التي مبهمة وال تصل " صيغة القرار إنوفي تعقيب له على القرار، قال عباس 
  .  اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلةإلى والتي تدعو "اقترحتها السويد

المشروع السويدي ": واعتبر القرار األوروبي تراجعاً عن المواقف القديمة ألوروبا من القدس، موضحاً
القدس الشرقية، ثم جاءت الصيغة األخيرة كان جيداً كونه واضحاً في شكل ال لبس فيه في شأن مسألة 

ومع األسف بعض مواقف الدول األوروبية ليست بمستوى المواقف األوروبية السابقة في . مبهمة
  ."الثمانينات والتسعينات

وانتقد مساعد عباس موقف وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير من القرار، وقال األمين العام 
ننتقد موقف كوشنير في اجتماع وزراء خارجية االتحاد ": يم في بيان لهللرئاسة الطيب عبد الرح

األوروبي في شأن القدس، ونعتبر هذا الموقف يتناقض مع موقف الرئيس نيكوال ساركوزي الذي أعلنه 
هذا ": وأضاف. "1967مراراً، وهو أن القدس الشرقية جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

قى استياء من الشعب الفلسطيني على رغم أن الشعب الفلسطيني وقيادته يكنون الموقف لكوشنير ال
  ."احتراماً كبيراً للشعب الفرنسي وللرئيس ساركوزي وللسياسة الفرنسية تجاه الشرق األوسط

 في األيام العشرة "حرباً" خاضت "إسرائيل" إن للصحافين في لقاء في مكتبه في رام اهللا أمسوقال فياض 
 أربع هناك إنلكن فياض قال . " البيان عن مضمونهإخراج"ة التي سبقت صدور القرار بهدف األخير

ما هو وارد في مواقع مختلفة في البيان ": وأضاف. ت جغرافية وسياسية للقدس في القراراشارإ
 جغرافية للقدس، إشارات أربع تضمن البيان إذاألوروبي يعادل، من حيث المضمون، النص السويدي، 

 الكنيست، وثانياً تم أمام اللغة التي استخدمها ساركوزي في خطابه أوردتوالً الفقرة الثامنة من البيان فأ
 ضم القدس الشرقية، وثالثاً اإلشارة الواضحة في الفقرة إسرائيلالتأكيد على عدم اإلقرار بشرعية قرار 

 القدس، ورابعاً البند العاشر الذي  على1967الثانية من القرار التي تتحدث عن انطباق مفهوم حدود عام 
  . "يتحدث عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية
 انه يجمع المواقف إلى، مشيراً "غير مسبوق جماعياً"ووصف التعبير الوارد في البيان األوروبي بأنه 

لجغرافية والسياسية  ما أخذنا هذه اإلشارات اإذا": وأضاف. المؤيدة للفلسطينيين وتلك المنحازة إلسرائيل
 شيء يوازي من ناحية عملية القول إن القدس الشرقية عاصمة الدولة أيديناسوية فأعتقد انه يكون في 

 في البيان منها تأكيده ضرورة وقف االستيطان وإعادة فتح أخرى نقاط ايجابية إلىوأشار . "الفلسطينية
  .لية ضد الفلسطينيين في القدسمؤسسات القدس والتنديد بالممارسات التمييزية اإلسرائي

  13/12/2009الحياة، 
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     الحوار  لجولة جديدة منمصر  حول استضافة متناقضةأخبار  .3
 سر لجنة الوفاق والمصالحة الفلسطينية إياد السراج ه أمينأعلن ما 13/12/2009البيان، اإلمارات، نشرة 

 أمس أن التفاهم باستضافة القاهرة لحوار  نسخة منه"يونايتد برس إنترناشونال"في بيان تلقت وكالة 
تم خالل اجتماع مع "فوري بين قيادة الحركتين قبل التوقيع على الوثيقة المصرية للمصالحة الوطنية 

، الفتاً إلى أنه سيدعو قيادات الفصائل "المسؤولين المصريين برئاسة مدير االستخبارات عمر سليمان
وذكر السراج أنه ينوي التوجه إلى الضفة . "في ما تم التوصل إليهاجتماع عاجل للتباحث "والتنظيمات ل

 في مدينة رام اهللا للتباحث في هذا الموضوع، "فتح"الغربية خالل األيام المقبلة لالجتماع مع قيادة حركة 
  وهو ما"حماس" و"فتح" في التقريب بين "شوطاً طويالً"متوقعاً نجاح الجهود التي يبذلها خاصة وأنه قطع 

 . ، على حد وصفه"خالل الساعات واأليام المقبلة"سيتضح للشارع الفلسطيني 
عضو لجنة   أنكفاح زبون عن مراسلها رام اهللا 13/12/2009الشرق األوسط، ومن جهة أخرى ذكرت 

. الوفاق والمصالحة، هاني المصري قال، إن باب المصالحة بين فتح وحماس أغلق إلى إشعار آخر
 أيام، والتقى الوزير عمر 4ذي زار مع وفد من المستقلين جمهورية مصر قبل وأوضح المصري، ال

 .سليمان، أن مصر وصلت إلى قناعة بأن حماس ال تريد التوقيع
وأبلغ سليمان وفد المصالحة، أن القاهرة لن تسمح بفتح الورقة المصرية، وتغيير أي حرف فيها، بل 

ر ومحاولة للي ذراعها، وهذا ما لن يحدث ولن تقبل به فتحها بمثابة مساس بهيبة وأمن مص"اعتبر أن 
  . "مصر على اإلطالق

وأضاف . "سنلتقي العام القادم وتجدون أن حماس لم توقع بعد"ونقل المصري عن سيلمان قوله للوفد، 
وحسب المصري، فإن سليمان مصاب بخيبة أمل كبيرة وإنه منفعل بسبب . "قرارها ليس بيدها"سليمان 

تقارير للرئيس المصري ) سليمان(رفع الرجل "وقال المصري .  المفاجئ الرافض للتوقيعموقف حماس
ويرى . "والدول الكبرى تقول إن حماس ستوقع وحدث العكس، المسألة أصبحت شخصية أيضا بالنسبة له

. "أن حماس لن توقع قبل أن تحسن شروطها، وهي تتعامل بمنطق غزة باأليد وال عشرة على الشجرة"
ربما بعد إتمام صفقة شاليط، إذا رفع الحصار عن غزة، فستوقع حماس من موقع ": ل المصريوقا

حماس ال تزال تراهن على الوقت والمتغيرات التي يمكن أن تأتي لصالحها قبل إتمام "وأضاف، . "أقوى
  ."المصالحة، بما يحفظ مكانتها في النظام الفلسطيني

طرتها على غزة دون أن تصبح شريكا كامال في السلطة حماس تخشى أن تنتهي سي": وتابع القول
) الرئيس محمود(والمنظمة، وهذا يتطلب موافقة إسرائيلية وأميركية وعربية، أعتقد أن األمر ليس بيد 

 ."عباس وحده
  

   شهيد في مقابر األرقام300إسرائيل تحتجز جثامين : قراقع .4
 شـهيد  300إن ما يقارب : "ررين عيسى قراقع قال وزير شؤون األسرى والـمح" : وفـا"رام اهللا ــ  

، "إسرائيل"فلسطيني ال تزال سلطات االحتالل تحتجز رفاتهم في ما يسمى مقابر األرقام العسكرية داخل               
  .وأن هناك مئات الـمفقودين من الشهداء الفلسطينيين والعرب ما زال مصيرهم مجهوالً

ور العاروري في قرية عـارورة قـضاء رام اهللا          ، منزل الشهيد مشه   أمسوأوضح قراقع خالل زيارته     
 تعاقب األمـوات    "إسرائيل" عاماً من استشهاده، أن      33والذي قررت سلطات االحتالل تسليم جثمانه بعد        

واعتبـر قراقـع أن      .وليس فقط األحياء مرتكبة بذلك جريمة ومخالفة ألبسط القواعد والقوانين الدوليـة           
ة جماعية لذوي الشهيد ويتسبب في معاناة مـضاعفة وهـي شـكل             االحتجاز القسري للشهداء هو عقوب    

  .عنصري وسادي من أشكال التعذيب ال مثيل له في أي دولة في العالـم
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إن احتجاز الشهداء سنوات طويلة يلقى عالمات الشك واالتهام بقيام إسرائيل بإخفاء جرائم ارتكبت              "وقال  
 اعتقالهم أو من حيث سرقة أعـضاء مـن أجـسادهم            بحق الشهداء سواء من حيث إعدامهم ميدانياً بعد       

  ."وإجراء تجارب طبية على جثثهم
ورأى، أن احتجاز الشهداء دون أي مبرر أخالقي وقانوني هو تهرب من الـمسؤولية وإخفاء الحقـائق                
عن أسباب قتل هؤالء الشهداء وتركهم سنوات طويلة حتى ال يتمكن أحد من الكشف عما جرى لهم عنـد    

  .م أو ما جرى معهم بعد ذلكاستشهاده
وطالب بايالء ملف الشهداء الـمأسورين االهتمام الكافي ووضـع حـد لهـذه الــمأساة الــمفتوحة                 
والـمؤلـمة لـمئات العائالت من ذوي الشهداء، والذين ينتظرون أن يتم دفن أبنائهم في مقابر معروفة               

  .وبما يليق بكرامتهم
 "إسرائيل"الشهداء الفلسطينيين والعرب في أربع مقابر سرية داخل          تحتجز رفات    "إسرائيل"يشار إلى أن    

وتفتقد هذه الـمقابر للحد األدنـى مـن الــمقومات           .وتضع أرقاما على هذه الـمقابر بدال من األسماء       
الدينية واإلنسانية، حيث يوضع الشهداء في حفر جماعية وقريبة مـن األرض، مـا يعرضـها لـنهش                  

ة ولالنجراف خالل فصل الشتاء ويمنع االقتراب من هذه الـمقابر التي أعلـن             الوحوش والطيور الجارح  
 ".مناطق عسكرية محظورة" عنها 

  13/12/2009األيام، فلسطين، 
  

   على االحتالل إلدخال أغطية شتوية لألسرى بالضغطمطالبة  .5
اإلنسانية والحقوقية طالبت وزارة األسرى والمحررين في الحكومة المقالة المنظمات الدولية : )أ.ب .د (

.  للسماح بإدخال مالبس وأغطية شتوية ألسرى القطاع في السجون"إسرائيل"بالتدخل والضغط على 
  شهرا30ًمحرومون من زيارة ذويهم منذ ما يزيد على "وقالت الوزارة، في بيان، إن أسرى قطاع غزة 

 حاد في المالبس إذ لم تدخل يشتكون من نقص" أسيرا 760، مضيفة أن هؤالء وعددهم ”"بشكل متواص
. " بإدخال مالبس لهم سوى مرتين"إسرائيل"لهم مالبس من زوارهم منذ نحو ثالث سنوات ولم تسمح 

 المالبس مع حلول فصل الشتاء إلىوذكرت أن سياسة المنع هذه ضاعفت معاناة األسرى الذين يحتاجون 
  . اوية كسجن النقب ونفحه وبئر السبعالقارص البرودة وخاصة في السجون التي تقع في أماكن صحر

  13/12/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  وقرار حماس ليس مرهوناً ألية جهة خارجيةواشنطن تعطل المصالحة : نزال .6
 قالت حركة حماس إن قرارها ليس مرهوناً ألية جهة خارجية، مؤكدة أن :عمان -  نادية سعد الدين

  ".لسطينية ولم تربط الدعم بعدم التوقيع على الورقة المصريةإيران لم تطلب منها تأجيل المصالحة الف"
ما يزال يعطل المصالحة ما لم توافق حماس على شروط "غير أن الفيتو األميركي، بحسب الحركة 

  ".اللجنة الدولية الرباعية، األمر الذي ترفضه الحركة
 فلسطيني وال عالقة ألية موضوع المصالحة شأن"وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد نزال إن 

قرارات حماس تتخذ من قبل قيادات الحركة ومن داخل صفوفها "، مؤكداً على أن "جهة خارجية به
  ".وأطرها، وليست مرهونة ألية جهة خارجية، حتى لو كانت عربية

لقاء المسؤولين اإليرانيين بحركة حماس في دمشق "من دمشق أن " الغد"ـوأضاف نزال في تصريحات ل
، جاء في سياق زيارتهما األخيرة إلى سورية والتقائهما بعدد من الوفود والشخصيات، منها ؤخراًم

  ".حماس
كل ما سيخرج عن المجلس المركزي من قرارات خالل اجتماعه المقبل باعتباره فاقداً "نزال ورفض 
تقريباً في سابقة وزراء الخارجية العرب قرروا تمديد والية عباس قبل عام "، مضيفاً بأن "للشرعية
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خطيرة، بحيث ألول مرة يتم تمديد أو تجديد والية حاكم عربي من قبل الجامعة العربية، مما يعني تدخالً 
  ".سافراً في الشأن الفلسطيني وانحيازاً لطرف دون آخر

 في عباس يريد استخدام المركزي في مسألة التمديد، رغم تأكيده المتواتر بعدم رغبته"واعتبر أن الرئيس 
الرئيس الفلسطيني الراحل (الترشح لوالية ثانية، فهو يقول عكس ما يفعل، وينفذ ما كان ينتقده سابقاً في 

  ".عرفات بشكل دراماتيكي وبسيناريوهات سيئة) ياسر
  13/12/2009الغد، األردن، 

 
 التوقيع على ورقة المصالحة بصيغتها الحالية هو صك استسالم للمقاومة: جبريلأحمد  .7

 القيادة العامة في تصريحات له من دمشق إن - قال أحمد جبريل األمين العام للجبهة الشعبية : دمشق
التوقيع على الورقة المصرية بصيغتها الحالية هو صك استسالم للمقاومة وإنهائها لصالح برنامج محمود 

 . تتم ببوس اللحى" طوشة عرب"عباس، وإن الخالف والصراع هو بين برنامجين وليس 
مساء السبت أن فصائل المقاومة " الجزيرة"فضائية على " حوار مفتوح"ن جبريل في حوار لبرنامج بّيو

بعد فشل االحتالل في حربه على غزة نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، وانتخاب - كانت تتوقع 
ف، ولكنه لم .ت.اء م أن يراجع عباس نهجه ويدعو إلى إعادة بن- اليمين المتطرف من ليبرمان ونتنياهو

 .يفعل، بل لم يعتبر ولم يغير من سياساته
وإن االحتالل يمكن "إن االحتالل يبحث عن رد االعتبار لكيانه بعد هزيمته في غزة ولبنان، جبريل وقال 

أن يضرب سوريا في حربه القادمة؛ ألن ضرب لبنان وغزة ال يرد االعتبار له، وضرب إيران غير 
 . شاملة وطويلة المدى من أن ضرب سوريا يعني حرباً، محذراً"لممكن من قبل االحتال

  12/12/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   من أنصارها في الضفة10 تتهم أمن السلطة باعتقال حماس .8
اتهمت حركة حماس في الضفة الغربية األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال عشرة : رام اهللا

  .ا في محافظات نابلس والخليل وقلقيلية ورام اهللا خالل أربعة وعشرين ساعةمن أنصاره
إن من بين المعتقلين رؤساء وأعضاء في مجالس بلدية وقروية، : "وقالت الحركة في خبر صحفي

  ".وجمعيات خيرية، وأسرى محررون، وطالب جامعيون
 القانون والقضاء، حيث قامت بإحالة بالتحايٍل على"األجهزة األمنية في الضفة " حماس"واتهمت حركة 

  ".العديد من قياديي الحركة وأنصارها إلى القضاء المدني؛ بتهم غسيل األموال، واالنتماء إلى حماس
  12/12/2009قدس برس، 

  
  تبيح قتل األسرى يهوديةفتوى .9

، )السنهدرين( "اإلسرائيلي" أن مجمع الحاخامات "اإلسرائيلية" اليومية "يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة 
أصدر فتوى تبيح قتل جميع األسرى الفلسطينيين إذا لم يعد األسير جلعاد شاليت سالما، وذلك عقب بعض 

ونقلت .  وحركة حماس"إسرائيل"التسريبات اإلعالمية عن تراجع مسار المفاوضات غير المباشرة بين 
إن اهللا " مجلس قضائي يهودي، تقول  أعلى"السنهدرين" عن الصحيفة قولها إن الفتوى الصادرة عن "وام"

، " آخر لليهود، ويجب إغالق ملف شاليت حتى وإن كان الثمن حياته"هولوكوست"يحّرم أن يكون هناك 
الموجودين في ) األسرى ("القتلة"ودعت التخاذ إجراءات أخرى لتحريره باستهداف حياة من وصفتهم ب

 .السجون
  13/12/2009الخليج، اإلمارات، 
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   وتعنت واتهامات للشرطة بالتواطؤمسجد ياسوف إسرائيلية لجريمة حرق اترااستنك .10
بالقول إن  ومحاسبة الفاعلين لعلى طلب وزارة الخارجية األمريكية المطالب باعتقا" إسرائيل"ردت 

سلطات فرض القانون اإلسرائيلية بدأت حملة تحقيقات معمقة العتقال المشبوهين، وإن الحكومة 
نكرت هذا العمل وتنكرت له، من باب حرصها على حرية العبادة في المناطق الخاضعة اإلسرائيلية است

وأكدت أن جميع الجهات اإلسرائيلية المعنية، بما في ذلك قيادة المستوطنين في الضفة الغربية . لها
ة ، قد نشرت بيانا اعتبرت فيه إحراق المسجد إشار"السالم اآلن"وكانت حركة . استنكرت هذه الجريمة

من المستوطنين المتطرفين إلى أنهم سيجعلون من الفلسطينيين ومقدساتهم ضحية لكل خطوة سياسية 
وقال يريف أوفنهايمر، رئيس الحركة، إن المستوطنين يحاولون فرض . وقانونية تتخذ في المستوطنات

 فرض القانون أجواء إرهاب على المنطقة كلها وعلى الحكومة اإلسرائيلية بشكل خاص حتى ال تقدم على
وكلما تقدم الحكومة على خطوة كهذه، يحاول المستوطنون المتطرفون االنتقام . وتزيل البؤر االستيطانية

.  عالية لالنتقام"الئحة أسعار"وباالعتداء على المسجد يضع المستوطنون . باعتداء دام على الفلسطينيين
  .اب أكبر لعمليات إره"هذه األسعار"وحذر من أن يرفع المستوطنون 

وقال . وأصدر الحاخام اليكيم لبنون، بيانا باسم رجال الدين اليهود في المستوطنات، استنكر فيه الجريمة
إن رجال الدين اليهود مثلما يستنكرون االعتداءات الفلسطينية على اليهود، يستنكرون االعتداءات على 

لكنس اليهودية في القدس وقطاع غزة الفلسطينيين، ومثلما يستنكرون االعتداءات الفلسطينية على ا
يستنكرون االعتداء على مسجد ياسوف ويطلبون إبقاء المعابد اليهودية واإلسالمية خارج دائرة الصراع، 

  .ألن مثل هذه االعتداءات تفتح حلقة من العداء واالنتقام ال نهاية لها
حاد القومي اليميني المعارض، في المقابل، رفض النائب ميخائيل بن آري، عضو الكنيست عن حزب االت

لقد جفت ": وأضاف. وقال إن قلبه ال يحرقه على مثل هذا العمل. إدانة جريمة االعتداء على المسجد
دموعي من البكاء على رفاقي الذين قتلهم العرب، وانطفأ قلبي من إحراق المعابد اليهودية في قطاع 

الحكومة اإلسرائيلية ضد المستوطنين، فإن وإذا كان هناك يهودي أوجعه قلبه من إجراءات . غزة
مسؤولية إحراق المسجد تقع على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك وليس 

عمال تافها قام به "وأصدر قادة المستوطنات بيانا مماثال اعتبروا فيه إحراق المسجد . "على المستوطنين
ما يسمى "وقالوا في بيانهم إن . "ذين غضبوا على تجميد االستيطانبعض أصحاب األطوار الغريبة ال

ولم يستبعدوا أن تكون العملية قد نفذت بمبادرة . "بإحراق المسجد ما هو إال إحراق بعض السجاد والكتب
 .عناصر مرتبطة بالشرطة اإلسرائيلية بهدف االستفزاز والتحريض على المستوطنين

  13/12/2009الشرق األوسط، 
  

   تسرع إقامة مدينة لليهود المتزمتين في المثلث"إسرائيل" .11
أقر المجلس القطري للتنظيم والبناء فـي إسـرائيل، منتـصف األسـبوع     : وادي عارة ـ حسن مواسي 

الماضي، تسريع إقامة مدينة يهودية على أراضي قرى المثلث الشمالي في وداي عاره، لليهود المتزمتين               
م وزارة الداخلية اإلسرائيلية جبرائيل ميمـون حـدود المدينـة الجديـدة             ، حيث أقر مدير عا    )الحريديم(

جنوب أم الفحم، إلى جانب توصيته توسيع منطقة نفـوذ          " حريش"المخصصة لليهود المتزمتين في منطقة      
، "عيـرون ـ وادي عـاره   "لجنة التنظيم الخاصة التي أقيمت من اجل المدينة المرتقبة بالقرب من مفرق 

 اعتراض سكان مدن المثلث الشمالي وقراه، إذ إن إقامتها يعنـي التهـام المزيـد مـن                  على الرغم من  
األراضي العربية والمسطحات التابعة للمجالس والبلديات العربية، التي تعاني من نقص حاد في احتيـاط               

  .األراضي
ا تهيئتهـا  وستقام هذه المدينة على مساحات واسعة بالقرب من مفرق عيرون ـ وادي عاره، تقرر مؤخر 

  .للمدينة اليهودية المتزمتة
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ويتزامن قرار مجلس التنظيم والبناء مع مصادقة الكنيست األربعاء الماضي، بالقراءة التمهيديـة علـى               
في الجليل والنقب، بهدف    " البلدات اليهودية "في  " لجان قبول "اقتراح قانون عنصري جديد يقضي بتشكيل       

ـ   بلدات، حيث أكده المبادرون القتراح القانون على ضرورة الحفاظ          من السكن بهذه ال    48منع فلسطيني ال
  .على الطابع اليهودي لهذه البلدات

مالئمة المواطن لنهج الحياة وللنسيج االجتماعي للمجمـع  "تفحص "ويجيز مشروع القانون لهذه اللجان أن    
اح مشادات كالمية بين    كما جاء في نص القانون، وقد شهدت جلسة الكنيست خالل بحث االقتر           " التعاوني

أعضاء الكنيست اليمينيين المؤيدين للمشروع وبين األعضاء المعارضين، الذي يأتي أساسا ضد فلسطيني             
والذي أكد أن لكـل مـواطن       " قانون قعدان "، ولاللتفاف على قرار المحكمة العليا المعروف باسم         48الـ

 .الحق األساسي بالعيش في أي مكان
  13/12/2009المستقبل، لبنان، 

  
  1967جندي إسرائيلي يخطط لتسليم مصر دفاتر يوميات لجنود مصريين قتلوا في حرب  .12

يعرض جندي إسرائيلي على مصر أن تتسلم منه مجموعة من التذكاريات التي كان والده قد جمعها من 
ن كالم ويتضح م .1967جثث الجنود المصريين الذين استشهدوا خالل الحرب اإلسرائيلية العدوانية عام 

 في إطار وحدة 1967هذا الجندي، الذي يفضل عدم نشر اسمه أو اسم والده، أن والده حارب في سنة 
فاختار هو أن . واعتاد الجنود اإلسرائيليون يومها على أخذ تذكاريات من الحرب إلى بيوتهم. مظليين

كن بهذه الطريقة من جمع وتم. يفتش في جيوب جثث الجنود المصريين ويحتفظ لنفسه بما يعثر عليه فيها
دفاتر يوميات، وبطاقات هوية، أو بطاقات تجنيد، أو صور ألفراد العائلة، : الكثير من التذكاريات، مثل

  .وغيرها
 أدى إلى صعوبات في "تذكاريات"ويبدو أن هذا الجندي ندم على فعلته، حيث إن احتفاظه بما سماه 

فقرر . م يحاسبه على ما سرقه من جيوب الضحاياالتعرف على شخصيات بعضهم، فضال عن أن أحدا ل
فهو إن سلمها . ولكنه، كما يقول نجله اليوم، خشي من ردود الفعل. أن يعيد ما أخذه إلى عائالتهم

. وإذا سلمها للمصريين، ال يعرف كيف سيكون رد فعلهم. للسلطات اإلسرائيلية سيتعرض للمساءلة
 سنة على العملية، من دون أن يتوصل إلى 40 مرور من وتوفي قبل سنة ونصف السنة، أي بعد أكثر

. وأبلغها برغبته في تسليم التذكاريات إلى أصحابها. ولكنه أشرك زوجته في هذا الهم. قرار بشأنها
وقال إنه إضافة إلى احترامه . وحمل نجله هذه الوصية، وهو أيضا جندي في جيش االحتياط اإلسرائيلي

وأضاف، في حديث مع موقع اإلنترنت التابع .  هي قيمة التذكارياتلوصية والده، يعرف أيضا ما
وفي حرب لبنان األخيرة كتبت ذكريات في . أنا أيضا جندي" اإلسرائيلية "يديعوت أحرونوت"لصحيفة 

. "ولو قتلت في الحرب، كنت أود لو سلم هذا الدفتر إلى أهلي، ال أن يقع بأيدي جنود العدو. دفتر يوميات
وفكر هو أيضا .  هو أيضا البحث عن وسيلة لتسليم المواد إلى عائالت الجنود المصريينولذلك، بدأ

بتسليمها إلى الجيش اإلسرائيلي، ولكنه تراجع ألنه يريد ضمان أن تصل إلى العائالت المصرية بشكل 
وفكر في التوجه إلى السفارة المصرية في تل أبيب، لكنه خشي من رد . مضمون، حتى يريح ضميره

  .، لكي يهتم به)ynet(واختار بالتالي أن يسلم الموضوع إلى موقع الصحيفة اإللكتروني . عل المصريينف
  13/12/2009الشرق األوسط، 

  
  لكافة مسيحيي العالم لحماية القدس" وقفة حق" فلسطين يطلقون وثيقة مسيحيو .13

راضي الفلـسطينية امـس،     أطلقت مجموعة من الشخصيات الدينية واالكاديمية المسيحية في اال        : القدس
الكّل يـتكلّم اليـوم     " على أنه في حين أن       فيها واأكد،  وثيقة في ختام لقاء نُظم في دار الندوة في بيت لحم          

ما زال ذلك كلّه حتى اآلن كالماً فقط، بينما الواقـع           "فانه  " على السالم ومسيرة السالم في الشرق األوسط      
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اضي الفلسطينّية وحرمانُنا حّرّيتَنا وكّل ما ينتج عن ذلك مـن           على األرض هو االحتالل اإلسرائيلّي لألر     
جزء من هذا الواقع أيضا هو االستخفاف اإلسـرائيلّي بالـشرعّية الدولّيـة             "واشارت، الى ان     ".عواقب

وحقوق اإلنسان ممتهنة، وبالرغم    . وقراراتها، والعجز العربّي وعجز األسرة الدولّية أمام هذا االستخفاف        
 ولفتـت   ".ارير المختلفة للجمعّيات المحلّّية والعالمّية لحقوق اإلنسان، فإّن الظلم ما زال مـستمرا            من التق 

 أّن األسرة الدولّية كانت سبباً رئيساً فيه لرفضها التعامـل           واعتبرت االنقسام بين الفلسطينّيين،     الوثيقة إلى 
بالطرق الديموقراطّية الشرعّية في انتخابات     على نحو إيجابّي مع إرادة الشعب الفلسطينّي التي عّبر عنها           

  .2006عام 
  13/12/2009األيام، فلسطين، 

  
  حقوقية تحذر من إبعاد الشخصيات القيادية عن القدس المحتلةمؤسسة .14

من إجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي المتّبعة مؤخراً، والتي تم " مؤسسة المقدسي"حذّرت  :رام اهللا
يد من الشخصيات القيادية الدينية والوطنية من مدينة القدس المحتلة والداخل الفلسطيني بموجبها إبعاد العد

 .ومن موظفي األوقاف اإلسالمية، عن المسجد األقصى وعن البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة
صادر عن وطالبت سائر الشخصيات التي تم إبعادها بكسر القرار وعدم االمتثال له، ألنه غير قانوني، و

  .جهة محتلة وبالتالي فهو باطل
  12/12/2009 قدس برس

  
   غزةفيونروا تسلم أول منزل موقت من الطين لفلسطيني األ .15

سلمت وكالة االونروا منزالً صنع من الطين المقوى امس الى عائلة فلسطينية فقدت :  أ ف ب- غزة 
اء مئات المنازل المماثلة موقتاً لمن دمرت بيتها في جباليا شمال قطاع غزة حيث ستبدأ الوكالة قريباً ببن

مدير عمليات الوكالة جون غينج  وفي هذا السياق، طالب .بيوتهم خالل الحرب االسرائيلية على القطاع
الدول المانحة بدفع جزء من االموال التي تعهدتها خالل المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ في مصر 

، مشدداً على ضرورة ان "ل استمرار الحياة الى حين فتح المعابرمن اج"العادة اعمار قطاع غزة، وذلك 
ن هذا المنزل وهو إ عدنان ابو حسنة "اونروا"قال الناطق باسم من جهته و ."فوراً" المعابر "سرائيلإ"تفتح 

نموذج لمئات المنازل الموقتة التي "من الطين المقوى والمخلوط بثالثة في المئة فقط من االسمنت، 
واوضح ان كلفة المنزل الواحد من  ."من دمرت بيوتهم من الالجئين الفلسطينيين في الحربستبنى ل

 تقدمت الوكالة ألف دوالر، الفتاً الى ان 15 الفا و12 متراً مربعاً تراوح ما بين 80الطين ومساحته نحو 
ان هذا المشروع وأكد ابو حسنة  . منزال120ًبطلب الى جمعية الهالل االحمر االماراتي لتمويل بناء 

 ألف اسرة فلسطينية فقدت بيوتها في قطاع غزة، 60ليس بديال من مشروع اعادة االعمار الخاص بـ "
  ."وانما هو مشروع اليواء المشردين موقتا في ظل االمطار واالجواء الصعبة

  13/12/2009الحياة، 
  

  فلسطينية تتسلم جائرة فرنسية رغم التحريض الصهيونيمنظمة .16
ت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية إنها تسلمت جائرة الجمهورية الفرنسية لحقوق االنسان قال :غزة
 خالل حفل أقيم في مقر معهد الدراسات السياسية في باريس، وذلك تقديراً لدورها في الدفاع 2009لعام 

المجموعات شبكة إن تحريض الوقالت . عن حقوق االنسان والحريات العامه في األراضي الفلسطينية
الصهيونية ضدها قد باء بالفشل، مشددةً على أنها ستستمر في نهجها المدافع عن قيم الحق والحرية 

  .والعدالة
  13/12/2009الخليج، اإلمارات، 
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   خالل قصف مدفعي إسرائيلي لمناطق حدوديةفلسطينياستشهاد : غزة .17

ينة دير البلح، بعد ظهر أمس، عـن        أعلنت مصادر طبية في مستشفى شهداء األقصى بمد        :فايز أبو عون  
استشهاد مواطن متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في وقت سابق من يوم أمـس، فـي قـصف                   

وكان النـاطق بلـسان      .مدفعي إسرائيلي استهدف منازل المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة          
 إلطالق النار، ما اضطرها إلى الرد       إن دورية عسكرية إسرائيلية تعرضت    "من جهته   جيش االحتالل قال    

 مركـز   بـين إلى ذلـك،     .أن يكون أحد من جنود الدورية قد ُأصيب        نافياً   ".على مصادر النيران بالمثل   
خـالل العـام    قد وصل     غزة عدد القتلى في المناطق القريبة من حدود قطاع       أن  الميزان لحقوق اإلنسان    

 من بينهم   21 من األطفال، واعتقال     6 من بينهم    19بة   أطفال، عالوة على إصا    4 من بينهم    8 إلى   2009
  . من األطفال12

  13/12/2009األيام، فلسطين، 
  

 والحرمان من أدنى الحقوق " العزل" تعاني من  فلسطينيةأسيرة .18
أكدت الحركة الشعبية لنصرة األسرى أن األسيرة وفاء سمير البس تعاني من العزل في سجن  :غزة

اعتقلت على معبر بيت حانون في كانت األسيرة قد و . يوم100منذ أكثر من  قالرملة ومن أدنى الحقو
  . عاما12ًم، وتقضي حكماً بالسجن لمدة 2005 /6 /20شمال قطاع غزة  بتاريخ 

  13/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

 "البيوت المحروقة"سكان القدس يعانون من سياسة  .19
في مدينة القدس العربية المحتلة وضواحيها من يعاني المواطنون الفلسطينيون :  ردينة فارس- غزة

صلف الحياة ومزيد من المعاناة على مختلف األوجه من ممارسات المستوطنين اليهود المدعومين من 
 وذكر في هذا .قوات االحتالل، وذلك باالعتداء عليهم واحتالل منازلهم وهدمها ومصادرة ممتلكاتهم

فوح تلة عالية في قرية بيت صفافا قرب القدس جنوب مدينة  تقطن على س،عائلة فلسطينيةالصدد أن 
 تكافح مالحقات ومضايقات متواصلة من قبل الجنود اإلسرائيليين والمستوطنين الذين يدعون ،بيت لحم

  .بأنهم يملكون البيت التي تقطنه العائلة
  13/12/2009عكاظ، 

  
  نيةوفاة طفلة يرفع عدد وفيات أنفلونزا الخنازير إلى ثما: غزة .20

 أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة، أمس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء اإلصابة بفيروس             : غزة
  . حاالت، وذلك بعد وفاة طفلة كانت مصابة بفشل كلوي8أنفلونزا الخنازير إلى 

   13/12/2009األيام، فلسطين، 
  

   يطالب مبارك بفتح المعابر بين مصر وغزةالحص .21
، الـرئيس   "منبر الوحـدة الوطنيـة    " سليم الحص في تصريح باسم        الوزراء اللبناني األسبق   ناشد رئيس 
 النظر في الموقـف الـذي       إعادة،  )حسني مبارك ( عن الشقيقة الكبرى مصر      األولالمسؤول  "المصري  

ة  الممتدة بين غز   األنفاق للكشف عن    األجهزة مزودين احدث    أميركييناتخذته حكومته باالستعانة بخبراء     
والحدود المصرية تمهيداً لهدمها وبناء جدار فوالذ فاصل بعمق عشرين متراً وطول احد عشر كيلومتراً،               

تعميـق  " هذا الموقف من شـأنه       أنورأى   ". غزة إلى واألسلحةبهدف منع دخول المواد الغذائية والطبية       
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راً من الشقيقة مصر فـتح      كان منتظ : " وأضاف ". غزة المحاصرون  أهلحال المعاناة الشديدة التي يعيشها      
 أنوسأل هل يجـوز      ".إنسانية لم يكن لدواع قومية فلدواع       إن على مصراعيها بين مصر وغزة       األبواب

 مـن الـشقيقة الكبـرى       أخيتعرض مواطن عربي في غزة للجوع واالختناق ويكون المسؤول عن ذلك            
  ".مصر، رائدة العروبة؟

  13/12/2009النهار، لبنان، 
  

   يدين تدنيس المغتصبين مسجد ياسوف في سلفيت " منظمة المؤتمر اإلسالمي"لـ العام األمين .22
 السبت االعتداء أمسالبروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو  منظمة المؤتمر اإلسالمي"دان األمين العام لـ

وقال  . الذي تعرض له مسجد قرية ياسوف في الضفة الغربية المحتلة على يد المغتصبين الصهاينة
إن تدنيس المسجد وحرق المصاحف فيه وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه ضد اإلسالم : "أوغلو

والمسلمين؛ هو اعتداء سافر على حرمة المقدسات، ويؤكد الحاجة الماسة لتدخل المجتمع الدولي من أجل 
  )". نيفاتفاقية ج(بوقف اعتداءاتها وااللتزام بأحكام القانون الدولي و" إسرائيل"إلزام 

  12/12/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  إسرائيل أكبر ملّوث للمناخ في المنطقة:  قمة كوبنهاغنإلىرئيسة وفد سورية  .23
 بأنها "إسرائيل"اتهمت وزيرة الدولة السورية لشؤون البيئة كوكب الداية :  ابراهيم حميدي- كوبنهاغن 

ا نفايات كيماوية في هضبة الجوالن السورية المحتلة  بسبب دفنهاألوسط في الشرق "أكبر ملّوث للمناخ"
  .2006عام ) يوليو( التي تسببت بها خالل حرب تموز "بقعة النفط"وحربها على قطاع غزة قبل سنة و

 الورقة إنوقالت الداية ، وكانت الحكومة السورية اقرت الورقة الوطنية لعرضها على قمة كوبنهاغن
الوضع في سورية كما في العالم في شأن التغيرات المناخية، بما في ذلك إبراز " تتضمن أنها إلى إضافة

 تتطرق إلى الجرائم التي فإنهانقص األمطار وتراجع المساحات المزروعة وزيادة البقعة المتصحرة، 
ارتكبها المعتدي الصهيوني على األرض والشجر والبشر في الجوالن السوري المحتل وفي غزة وسائر 

سطينية المحتلة، إضافة إلى ما نتج عن حربه على لبنان من بقع نفطية في البحر األبيض األراضي الفل
  . "المتوسط واألضرار المترتبة على هذا العدوان

  13/12/2009الحياة، 
  

   باعتقال منفذي االعتداء على مسجد ياسوف"إسرائيل" تطالب واشنطن .24
في وسعها في سبيل اعتقال المستوطنين الذين  بذل ما "إسرائيل"طلبت وزارة الخارجية األميركية من 

وقالت الخارجية األميركية في . أحرقوا المسجد الكبير في قرية ياسوف قرب نابلس وتقديمهم للمحاكمة
رسالة عاجلة إلى الخارجية اإلسرائيلية إن جريمة إحراق المسجد يجب أن تلجم فورا، حتى ال تؤدي إلى 

بيل إلى ذلك هو في اعتقال المجرمين وتلقينهم درسا يكون عبرة تدهور األوضاع في المنطقة، والس
  .للمتطرفين، الذين ال يألون جهدا لتدمير عملية السالم في المنطقة

  13/12/2009الشرق األوسط، 
  

  الفاتيكان يهدد بقطع العالقات مع إسرائيل لرفضها تسليم ممتلكات الكنيسة .25
 عاما، هددت مصادر في الفاتيكان 15المستمرة منذ نحو إثر فشل جولة جديدة من المحادثات في روما 

 والتوجه للقضاء واألمم المتحدة، السترجاع ممتلكات الكنيسة في "إسرائيل"أمس بقطع العالقات مع 
 تماطل في تسوية "إسرائيل"وقالت هذه المصادر إن .  نفسها"إسرائيل"القدس الشرقية المحتلة وفي 
وهناك القاعة . فهنالك ممتلكات للكنيسة ال يتاح لها التصرف بها. ور واضحةالقضايا العالقة رغم أن األم
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 تسليمها بحجة "إسرائيل"وترفض . التي يعتقد أن السيد المسيح تناول مع تالمذته العشاء األخير فيها
يضاف لذلك جباية الضرائب من األديرة والكنائس، علما بأن األماكن . وجود قبر النبي داوود تحتها

 ال توافق على منح اإلعفاء بشكل مطلق، وتريد أن "إسرائيل"قدسة معفاة في جميع دول العالم، لكن الم
وتطالب الكنيسة بتعهد إسرائيلي بوقف مصادرة األراضي . يبحث كل طلب على حدة مرة في السنة

  . ترفض مثل هذا التعهد"إسرائيل"الوقفية التابعة لها، لكن 
السخرية أن ما حصل ال يمكن اعتباره أزمة، ولكن المفاوضات وصلت وأعلن أيلون، أمس، بشيء من 

وأبلغ أن لقاء آخر بينهما سيعقد في أوساط شهر مايو . إلى الباب الموصود، والطرفين اتفقا على أال يتفقا
  .القادم لمواصلة البحث في هذه القضايا) أيار(

 أن ممثلي الكرسي البابوي يشعرون بأن  مرتبطة بالفاتيكان، أمس،"إسرائيل"وذكرت مصادر كنسية في 
المسألة تتعدى قضية ممتلكات، وأن هناك استخفافا من طرف الحكومة اإلسرائيلية بالفاتيكان ومكانته لدى 

من غير المستبعد أن يبادر الفاتيكان " إلى تغيير هذا الشعور، فإنه "إسرائيل"فإذا لم تبادر . العالم المسيحي
لوماسية وغيرها مع إسرائيل والتوجه إلى وسائل أخرى لتحصيل ممتلكات الكنيسة إلى قطع العالقات الدب

  ".من أيديها
  13/12/2009الشرق األوسط، 

  
   في الشرق األوسط2025إنّه العام : تقرير مستقبلّي .26

  أسامة العارف
جل  حين علمت أن منظمة التحرير الفلسطينية أخذت بخيار التفاوض مع إسرائيل أل2025كان ذلك سنة 

تحقيق أماني الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته على جزء من أراضي فلسطين، كما علمت أن حركة 
 ال تزال تأخذ بخيار المواجهة العسكرية كأسلوب وحيد للوصول ليس فقط إلى إقامة دولة "حماس"

د عليها فلسطينية على جزء من فلسطين، بل لتحرير كل األراضي الفلسطينية التي وضعت إسرائيل الي
  .1948سنة 

كما علمت أن القيادة السياسية الصهيونية أضحت في أيدي اليهود الروس وأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
كما . من أصول روسية، وقد جرى تحجيم دور اليهود االشكيناز القادمين من شرق أوروبا ووسطها

عربية كافة ومستمرة في عمليات علمت أن الحكومة اإلسرائيلية ال تزال متعنتة في وجه المطالب ال
  .توطين اليهود في الضفة الغربية

، كما تدعم الدول العربية األخرى المسماة "حماس"كذلك علمت أن سورية وإيران ال تزاالن تدعمان 
 والمنظمة تطورت من عالقات "حماس"إال أنني علمت أن العالقة ما بين . معتدلة منظمة التحرير
 تصادمية طابعها التنسيق في مواجهة العدو الصهيوني، على رغم الخالف في تناحرية إلى عالقة غير

  .وجهات نظرهما
كما علمت أن منظمة التحرير أقدمت على طرد جميع العناصر الفاسدة في السلطة ومنعتهم من االشتغال 
اذ بالعمل السياسي بقرار من المحاكم، وأبلغت حكومات الدول العربية بوجوب مساعدتها على اتخ

وطلبت المنظمة من الدول العربية . قراراتها السياسية باستقاللية ومن دون تدخل ما عدا إسداء النصائح
  .الحليفة لها مساعدتها مالياً من دون أن تقترن المساعدات بشروط سياسية

وكذلك األمر بالنسبة الى حماس، إذ طلبت من حليفتيها إيران وسورية أن تكون مساعداتهما لها غير 
  .مشروطة بشروط سياسية تتعلق بمصالحهما في مواجهة المجتمع الدولي

 أنه طالما تبنت الدولتان المشار إليهما المطالب المحقة للشعب العربي الفلسطيني كما "حماس"واعتبرت 
  .، فإن عليهما أالّ تربطا تأييدهما للحركة وللشعب الفلسطيني بمصالحهما"حماس"تعبر عنها حركة 
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 توصلتا إلى تسوية تاريخية بينهما تقوم على وضع مصالح الشعب "حماس"يادتي المنظمة و ويبدو أن ق
الفلسطيني برمته بالدرجة األولى في تحديد خطة كل منهما السياسية، وأن يكون لكل منهما الحق بالتنافس 

ذه التسوية لكن ما يشاع سراً من أن ه. على كسب ود الشعب الفلسطيني تنافساً يخلو من لغة التخوين
التاريخية بقيت سراً ولم يجر تعميمها على قواعد كال الفريقين، إذ تعهد كل طرف بوضعها موضع 

  .التطبيق من دون اإلعالن عنها لئال تنكشف للسلطة اإلسرائيلية فتزول الفائدة المتوخاة منها
ا يخدم مصلحة  تستخدمان اختالف وجهات النظر بينهما بم"حماس"وهكذا صارت كل من المنظمة و 

 تستخدم موقف المنظمة الذي تعتبره تسووياً ألجل حض حلفائها على "حماس"فـ . القضية الفلسطينية
 لتفرض على إسرائيل "حماس"تقوية مواقعها في مواجهة المنظمة، في حين أن األخيرة تستند إلى موقف 

عها لدى الشعب العربي  في تقوية مواق"حماس"سياسة تحوي تنازالت تؤدي إلى قطع الطريق على 
  . الفلسطيني

وبعدما كان األخيرون يبدون . وقد أدت تلك السياسة إلى تسهيل مهمات المنظمة في مفاوضة اإلسرائيليين
والسبب أن المنظمة أبلغتهم أن استمرارهم في . تعنتاً واضحاً تجاه مطالب المنظمة، أصبحوا أكثر مرونة

 ليس في غزة فقط بل "حماس"البها قد يؤدي إلى تقوية مواقع هذه السياسة الرافضة لكل ما يسهل مط
  .حتى بين فلسطينّيي الضفة الغربية

وقد أخذت إسرائيل هذه اإلشارة في االعتبار، إذ ال مصلحة لها في أن يقوى التيار الداعي إلى تدمير 
دان التي يقيمون إسرائيل في أوساط الشعب الفلسطيني، ألن ذلك يضعف سياسة استقدام اليهود من البل

فالحكومة اإلسرائيلية لم تنس أن الغالبية الساحقة من اليهود الذين هاجروا من . فيها إلى أرض الميعاد
لبنان وسورية ومصر إلى إسرائيل قاموا بهجرة ثانية إلى كندا وأميركا الجنوبية والشمالية، وهم يقومون 

إال أن طريقة عيشهم في .  يقوموا به في إسرائيلبدور اقتصادي مهم في تلك البلدان كان حرياً بهم أن
إسرائيل وما رافقها من قلق على حيواتهم وأمنهم جعلتهم يرفضون التضحية بأمنهم الشخصي على 

  .حساب قضية الشعب اإلسرائيلي في إقامة الدولة اليهودية، وفضلوا أن يقوموا بهجـرة يهودية مضادة
مثلي منظمة التحرير أثناء المفاوضات التنسيق لمواجهة العدو كما علمت أن اإلسرائيليين طلبوا من م

، إال أن ممثلي المنظمة أشاروا بعدم إمكان ذلك ذاتياً ألن الطرف الفلسطيني "حماس"المشترك حركة 
الذي يدخل في تحالف مع إسرائيل ضد طرف فلسطيني آخر مآله االندثار، وأن الحل الوحيد إلضعاف 

الب منظمة التحرير التي بحد ذاتها ستلقى قبوالً من قاعدتها الفلسطينية مما  هو في تحقيق مط"حماس"
  .سيؤدي إلى توسيعها

 أعارت اهتماماً جدياً بوضع العرب "حماس"ليس هذا فحسب، إذ إن التسوية التاريخية بين المنظمة و 
ا منفرداً في مواجهة داخل إسرائيل، واتفقتا على أن يأخذ في االعتبار ما يقومان به معاً أو كل منهم

السلطة اإلسرائيلية ما يمكن أن ينعكس على وضع هؤالء اإلسرائيليين العرب، ألن ما يهم هؤالء تقوية 
فإذا أمكن توسيع قاعدة المعارضين للسياسة . األصوات اليهودية في إسرائيل المعادية للصهيونية

ة القوى السياسية بما ينعكس إيجاباً على تقوية اإلسرائيلية اليمينية أصبح في اإلمكان تحقيق تغّير في نسب
المعارضة العربية اليهودية ويؤدي إلى التخفيف من غلو الحكومة اإلسرائيلية في نهجها اليميني الذي 

  .يستقوي بوجود أكثرية حالية في مجلس الكنيست مؤيدة لها
ر مناخ أفضل لعملهما عبر ومن جهة أخرى علمت أن التسوية التاريخية بين المنظمتين أدت إلى توفي

 من طرح إسالمية الدولة الفلسطينية ألنه يؤدي إلى جعل طرح الحكومة اإلسرائيلية "حماس"تخفيف 
وأن التخلي عن هذا الطرح من شأنه أن يضعف التيار القائل . يهودية إسرائيل أمراً يستوجب قبول اليهود

 يهودية مع تزايد الحجم الديموغرافي لعرب - ة بيهودية إسرائيل، ما يفتح طريق دولة في فلسطين عربي
  .إسرائيل
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كما فهمت أن حماس وافقت على طروحات المنظمة بأن األولوية لمواجهة إسرائيل وليس التبشير الديني 
 قبضتها على المجتمع الفلسطيني في غزة بحيث تركت للقاعدة "حماس"باإلسالم، مما أدى إلى إرخاء 

حجاب أو خلعه، وتخلت عن منعها النساء من السباحة وتركت كل واحد حرية الخيار في ارتداء ال
وذلك أدى إلى إعادة أواصر الصلة بين . يمارس حريته كما يريد ضمن الشروط األخالقية التي يراها

مسيحّيي المهجر والشعب الفلسطيني، ما يشجع رجال الدين المسيحيين في العالم والمنظمات المسيحية 
شعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه طالما أن هناك تخلياً عن محاولة أسلمة المجتمع على دعم نضال ال
  .الفلسطيني بالقوة

وعلمت من مصادر ثقة أن دروز إسرائيل لعبـوا دوراً في التـوصل إلى هذه التسوية التاريخية 
  حدة هي استمرارية الفلسطينية إذ أبـلغـوا الطرفين المتواجهين أن الدروز كانت تجمعهم دوماً قضية وا

 المسيحي حولهم والذي نجحوا فيه منذ بداية الدعوة - المجتمع الدرزي ضمن المحيط الصاخب اإلسالمي 
الدرزية، وأن السبب في نجاحهم هذا هو موقفهم بترك األمور ألحزابهم المتعارضة في تحديد مواقفها 

حرية لهما باتخاذ المواقف المناسبة حتى لو السياسية وآخرها الحزبان اليزبكي والجنبالطي، وذلك بترك ال
  .أدى ذلك إلى الخصومة القتالية بينهما، ورفض سياسة اتهام كل طرف الطرف اآلخر بالتخوين

وكل ذلك شرط أن يدعم الطرف المنتصر منهما الطرف الخاسر عند انتهاء الخالف، فتكون في ذلك 
  .المجتمعات الموجودين فيها لإلبادةمحافظة على الوجود الدرزي وعدم تعرضهم كأقلية في 

 على ارتفاع مستوى وعيهم بقضية الحق التي يذودون عنها كل "حماس"فبارك اهللا منظمة التحرير و 
على طريقته، ما يؤدي إلى طرح إمكان تحقيق خطوات جيدة للوصول إلى نتائج معقولة يكون لها تأثير 

  .سطينيفي وقف المذابح اإلسرائيلية للشعب العربي الفل
   كاتب ومحام لبناني

  13/12/2009الحياة، 
  

  غموض الموقف األوروبي حول القدس دائرة مرّبعة .27
  حسن شامي

وقد . يحلو للبعض أن يصف الموقف الصادر عن االتحاد األوروبي بخصوص القدس بأنه تدوير للزوايا
وبي بأنه نوع من يكون أقرب إلى الصواب أن يوصف بيان وزراء الخارجية في دول االتحاد األور

والحديث عن تدوير للزوايا ليس سوى صيغة منقحة . تربيع الدوائر أو، إذا شئتم، من تدوير المربعات
لتسوية بين دول االتحاد المذكور، وهي تسوية تعتمد صراحة على الغموض وتقطع الطريق أمام أّي 

وبهذه الطريقة العبقرية . رائيليينمسعى لتثبيت مرجعية قانونية دولية للتفاوض بين الفلسطينيين واإلس
يكون بعض دهاقنة السياسة الخارجية األوروبية قد عثروا على اللياقة المطلوبة للتنّصل من أّي مسؤولية 

  . محتملة عن الوقائع المعلنة والكثيرة لدفن فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة
 السلوك المتأنّق والمراوغ لترك األمور على غاربها وصوالً إلى ال مبالغة في القول إننا أمام عّينة عن

ويرجح في الظّن أن الحيلة البالغية التي تّم العثور . الوأد السياسي والرمزي للمسألة الفلسطينية برمتها
ذلك . عليها لن تحتاج إلى جهد كبير لتسويقها في صورة متن من متون سياسة متوازنة وواقعية وعقالنية

إحراج الدولة : المطالبة ببعض التوضيح تكاد تكون معدومة، والخالصة التي تفرض نفسها واضحةأّن 
  .العبرية، مجرد إحراجها وليس الضغط عليها، ممنوع، وعلى الفلسطينيين أن يتدبروا أمرهم، فهذا قدر

استقرار الغموض غير أّن هذا الكالم المتشائم ال يقلّل من أهمية التعرف على المسالك التي أفضت إلى 
ومع أّن الهوامش تكون أحياناً أصدق من المتون، فإننا سنبقى موقتاً في المتن . غير البناء متناً سياسياً

المزعوم، وهو عبارة عن موقف صدر قبل أربعة أيام عن وزراء خارجية سبع وعشرين دولة أوروبية 
رية وفلسطينية، ويوجه نداء عاجالً إلى يدعو إسرائيل إلى القبول بأن تكون القدس عاصمة لدولتين، عب
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 في ما يخّص "لن تعترف بأّي تغيير غير متفاوض عليه"وتؤكّد هذه الدول أنها . استئناف المفاوضات
ويرى البيان األوروبي أّن الطريق الوحيد لتحقيق . الوضع السابق على احتالل وضّم القدس الشرقية

من المعلوم ربما أّن هذه . دس كعاصمة مستقبلية لدولتينسالم حقيقي هو التفاوض حول حّل لوضع الق
الصيغة الغامضة جاءت كتعديل لالقتراح السويدي الذي طلب في صيغته األولية بأن تكون القدس 

تدوير "الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المحتملة، األمر الذي أثار غضب اإلسرائيليين واستدعى 
التحاد األوروبي للمعنيين باألمر وللتفاوض المفترض بينهم مهمة حسم وبهذا المعنى يترك ا. "الزوايا

  . الموضوع والفصل فيه
ويبدو، بحسب بعض المعلقين الفرنسيين، أّن الرغبة في تهدئة األمور هي التي حملت األوروبيين على 

يدي الذي أعلن فخالفاً للمشروع السو. اعتماد صياغة غير واضحة لتعريف الدولة الفلسطينية المستقبلية
بدقة ووضوح أّن الدولة هذه تشمل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، جاء النّص النهائي المنقح 

ويبدو أّن . "وقابلة للحياة] إلسرائيل[مستقلة وديموقراطية ومحاذية "والمعّدل ليقول إنها يجب أن تكون 
الي الذي ال يريد إحراج أحد بدعوى أّن سجاالً حصل بين وزير خارجية السويد ووزير الخارجية اإليط

اإلقدام من بروكسيل على تقرير ما ينبغي أن يكون عليه وضع القدس سيكون مصدر إحباط وخيبة أمل 
المسؤولة ] األوروبية[صوت الدول "وبالطبع رحبت الديبلوماسية اإلسرائيلية برجحان كفة . للمتفاوضين
  ."والمتوازنة

ي في زمن الصناعة اإلعالمية لما ينبغي أن يكون أو أن يفرض حدثاً، عبارة نأتي اآلن إلى الهوامش، وه
عن أخبار صغيرة ومقتضبة تترك للراغبين في تأريخ ماضي األيام القادمة أن يستوقفوها بعض الشيء 

لدينا، مثالً، التقرير السنوي األخير الصادر عن القنصليات األوروبية في . للبحث في حمولتها الداللية
 الفرنسية التي عرضت باقتضاب "لوموند"لقدس الشرقية والذي ال ينشر أبداً، بحسب ما أشارت صحيفة ا

فقد جاء فيه أّن إسرائيل واصلت خالل العام الجاري، .  الوثيقة-شديد مقاطع قوية الداللة من التقرير
اف الجماعة باللجوء إلى وسائل عملية، ضّمها غير الشرعي للقدس الشرقية وذلك من طريق إضع

الفلسطينية في المدينة والحيلولة دون النمو المديني للفلسطينيين وعبر فصل القدس الشرقية عن سائر 
وتقول هذه الوثيقة إّن اإلستراتيجية اإلسرائيلية المتبعة على المدى الطويل بخصوص . الضفة الغربية

صمة فلسطينية في القدس الشرقية، والجاري تطبيقها بوتيرة متسارعة، تضعف إمكانية قيام عا"القدس 
ويلحظ التقرير أّن . "كما أنها تواصل سياسة متعمدة تهدف تدريجياً إلى جعل حّل الدولتين أمراً مستحيالً

خطط "ثالثين في المئة من السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية قد انتزعت منهم أمالكهم ويتحدث عن 
وقد استخدمت إسرائيل في هذه المعركة سياسة االستيطان . "العربلترجيح كفة اليهود ديموغرافياً على 
النشاط االستيطاني هذا "وفي ما يشبه الخالصة ترى الوثيقة أّن . لتعزيز سيطرتها على القدس الشرقية

يلحق الضرر بحصيلة المفاوضات حول الوضع النهائي للقدس ويجعل من المحال إنشاء عاصمة 
  . "ةفلسطينية في القدس الشرقي

ومن المفترض أن . التقرير الديبلوماسي األوروبي هذا صدر قبل اجتماع وزراء الخارجية في بروكسيل
يستند هؤالء إلى متنه الصريح كي يستوحوا منه موقفاً أكثر انسجاماً مع مقدماته، وهذا ما يفصح عنه 

تراق بين المقدمات والنتائج في يمكننا أن نجد تفسيراً لهذا االف. االقتراح السويدي الذي لم يعش طويالً
من ذلك زيارة زعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني إلى باريس قبل . بعض األنشطة والتصريحات

من الخطأ اتخاذ موقف مسبق حول "عشرة أيام حيث قابلت رئيس الجمهورية الفرنسي لتقول له إنه 
  . "القدس

 قبل أسبوعين، "فيغارو" أعرب، في مقابلة مع صحيفة وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر قد
  . عن اعتقاده بأن عملية السالم في الشرق األوسط لم تمت لكنها جريحة
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وهو يتفهم صدمة الرئيس الفلسطيني الناجمة عن الغمغمة الدولية حيال االستيطان وضرورة تجميده 
على نتانياهو أن يفعل شيئاً يسمح بعودة بالكامل كشرط الستئناف المفاوضات، ويشير إلى أنه ألّح 

ويضيف . التفاوض وأّن هذا األخير فعل ذلك باقتراحه تجميد االستيطان عشرة أشهر في الضفة الغربية
كوشنير أنه ينبغي أن تكون القدس عاصمة للدولتين، بالضبط كما جاء بعد أسبوعين في بيان االتحاد 

  . األوروبي حول القدس
  13/12/2009الحياة، 

  
  الجودة في مواجهة العجز عن الفعل: السويديةالوثيقة  .28

  بالل الحسن
 المقدمة إلى لقاء وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي "الوثيقة السويدية"ثارت ضجة كبيرة حول 

المنعقد في بروكسل، والتي تناولت تحديد سياسة االتحاد من قضايا التفاوض والتسوية الفلسطينية ــ 
ثارت الضجة أوال في إسرائيل، التي أعلنت شن حملة دبلوماسية داخل أوروبا إلقناع دولها . ةاإلسرائيلي

 .برفض الموافقة على الوثيقة عند التصويت عليها
وفي نوع من الهزة االرتدادية، انتقلت الضجة إلى أوروبا، فتقدمت دول لتلعب دور الوسيط، بين ما 

وهنا تقدمت فرنسا، وبما لها من وزن أوروبي، القتراح . ائيلتقترحه السويد وبين ما تعترض عليه إسر
ثم انساقت معها أوروبا كلها، فوافقت على الوثيقة السويدية بصيغتها . صيغ الحلول الدبلوماسية الوسط

 .الفرنسية
أما الموقف العربي، فقد عبر عن . وفي النهاية، واصلت إسرائيل اإلعالن عن عدم ارتياحها للنتيجة

لمبادرة السويدية، ثم عبر عن فرحه بالطبعة الفرنسية للمبادرة، بينما عبرت السلطة الفلسطينية طربه ل
وحصل كل ذلك عربيا من دون اإلقدام . بلسان سالم فياض عن إعجاب ال حد له بالموقف األوروبي

 .على شن حملة دبلوماسية تقف في وجه الحملة الدبلوماسية اإلسرائيلية
وثارت . حول الوثيقة السويدية؟ ثارت بسبب بند أساسي واحد يتعلق بمدينة القدسلماذا ثارت الضجة 

بسبب تعارض االقتراح السويدي حول القدس مع سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، وهي السياسة التي 
، وهي لن تكون على طاولة 1967إن القدس عاصمة إسرائيل، وهي تم ضمها إلى إسرائيل عام : قالت

وثارت الضجة أيضا بسبب الجري اإلسرائيلي السريع إلحداث تغييرات في . مع الفلسطينيينالمفاوضات 
وقد عّبر . القدس تؤكد السيطرة اليهودية عليها، وتقطع بالتالي مجال التفاوض بشأن وضعها النهائي

داد الجري اإلسرائيلي السريع عن نفسه، بسحب حق المواطنية، وحق اإلقامة، من سكان القدس، واإلع
وصل الجري اإلسرائيلي السريع . إلبعاد اآلالف منهم عن مدينتهم، أو اعتبارهم سكانا أجانب مقيمين فيها

إلى حد احتالل البيوت وطرد السكان من غرف نومهم، ودخول إسرائيليين فورا الحتالل المنزل بدال من 
أمام أنظار العالم، قد استفز وال شك أن هذا الجري اإلسرائيلي الذي كان يجري . سكانه الفلسطينيين

 التي تحولت إلى عالمة "الوثيقة السويدية"الكثيرين، حكاما وجماهير، فكان أن ولدت من رحم ذلك 
 .سياسية فارقة في المواقف الدولية من إسرائيل

ولكن هل كانت الوثيقة السويدية تعبيرا عن موقف أوروبي جديد، أم أن اصطدامها المباشر مع موقف 
 و هو الذي أدى إلى إشعال النار؟نتنياه

، اليوم الذي 13/6/1980في الجواب على هذا السؤال ال بد أن نعود قليال إلى الوراء، وبالتحديد إلى 
لقد رسم هذا البيان، مع بيانات قبله . "بيان البندقية"أصدرت فيه الدول األوروبية البيان الذي حمل اسم 
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وكان جوهر الموقف . ضوع التسوية السياسية بين العرب وإسرائيلوبيانات بعده، سياسة أوروبا تجاه مو
 :األوروبي في حينه يقوم على األسس التالية

ويشمل ذلك مدينة  (1967 أن على إسرائيل أن تنهي احتاللها لألراضي الفلسطينية التي احتلتها عام - 1
 ).القدس، وإن كان البيان لم يسمها

 
ت التي بنتها إسرائيل، وكذلك التغييرات الديمغرافية التي أحدثتها،  اإلعالن عن أن المستوطنا-  2

ويشمل ذلك بشكل أساسي، (واألراضي التي وضعت يدها عليها، تُعتبر كلها غير شرعية وغير قانونية 
منطقة "ما فعلته إسرائيل في القدس، وحول القدس، حيث كان االستيطان يتركز آنذاك في تلك المنطقة، 

 ).، وإن كان البيان لم يذكر اسم القدس عند الحديث عن هذه القضايا"ىالقدس الكبر
 
 الدعوة إلى حل القضايا كلها بالمفاوضات، مع ضرورة االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، التي -  3

 .كانت آنذاك في عرف إسرائيل، منظمة إرهابية وغير قانونية
 

.  ولكنه كان على الصعيد العالمي مقبوال وموافقا عليهشكل هذا الموقف األوروبي هزة داخل إسرائيل،
فال أحد كان يعترض حتى تلك اللحظة على أن الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، مناطق 

 .محتلة، والتسوية السياسية تعني االنسحاب منها بالكامل
لكن بوضوح أكبر، يتالءم مع وقد تتالت المواقف األوروبية بعد ذلك، مؤكدة نفسها بأشكال مختلفة، و

، وبعد انعقاد مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن التي 1992ففي عام . وضوح نيات المواقف اإلسرائيلية
سبقت اتفاق أوسلو، كانت إسرائيل قد بدأت اإلعالن عن موقفها من القدس، فقدمت المجموعة األوروبية 

وطالب . "ربية المحتلة بما فيها مدينة القدساالنسحاب من األراضي الع"اقتراحا يطالب إسرائيل بـ
وقال االتحاد . "بوقف عملياتها وإجراءاتها في شرقي القدس"االتحاد األوروبي إسرائيل في بيان رسمي 

 .األوروبي في بيانه إن اإلجراءات اإلسرائيلية غير قانونية وتتناقض مع القانون الدولي
، هدفها تأكيد ضم القدس إلى إسرائيل، وتأكيد "يوم القدس"م  احتفاالت باس1995وأقامت إسرائيل في عام 

أن القدس عاصمة إسرائيل، ولكن االتحاد األوروبي قرر جماعيا عدم المشاركة في االحتفاالت 
 .اإلسرائيلية، وكانت الرسالة واضحة تقول إن إسرائيل ال تعترف بسيادة إسرائيل على المدينة

 وتؤكد، أن الموقف األوروبي المعارض والرافض لسيطرة إسرائيل كل هذه المواقف المتتالية، أكدت
على القدس، موقف قديم، وتم تثبيته في أكثر من مناسبة، وعلى مدى خمسة عشر عاما، فما الذي حدث 

 ؟"الوثيقة السويدية"إذا حتى تثور كل هذه الضجة حول 
وعند .  بصفتها هذه"الوثيقة"داد وهي أقدمت على إع. إن السويد حاليا هي رئيسة االتحاد األوروبي

الصياغة، فإن وزير الخارجية السويدي لم يفعل سوى استجماع المواقف األوروبية المتتالية منذ عام 
وكان طبيعيا أن يحدث تغيير في صياغة الكلمات، بحيث تأتي الكلمات الجديدة متالئمة .  حتى اآلن1980

ضم القدس، والقدس : ياسية السائدة هي بحسب إسرائيلوالكلمات الس. مع الكلمات السياسية السائدة
وما كان من وزير الخارجية السويدي إال أن . عاصمة موحدة إلسرائيل، ورفض التفاوض حول القدس

أعاد صياغة الموقف األوروبي الثابت، بما يتناسب مع مفردات الموقف اإلسرائيلي، وكان أن تم بناء 
 باإلضافة إلى المسائل األخرى حول "شرقية عاصمة لدولة فلسطينالقدس ال"على ذلك تسجيل صيغة أن 

ضرورة إنهاء االحتالل، وإنشاء الدولة الفلسطينية، وتغيير تعامل االحتالل مع سكان القدس، ووقف 
 .الحصار المفروض على قطاع غزة، إلخ
حدة، وفي التغيير واالستنتاج المنطقي هنا هو أن أوروبا المو. وعلى ضوء كل هذا ال بد من استنتاج

وفي هذا التراجع . الذي طرأ على بند القدس بالذات، قد تراجعت عن مواقفها المتتالية المعلنة والمعروفة
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لم تذهب أوروبا نحو النقيض، إنما أبقت األمور في موقف وسط، داعية إلى اعتبار القدس عاصمة 
ة، التي قد تكون جيدة وقد تكون سيئة، وفي هذه الصيغة المطاط. لدولتين، وإلى حل المسائل بالتفاوض

، ثم يفتح التفاوض باب المطالبة اإلسرائيلية باقتطاع أرض 1967يضيع تحديد معالم القدس المحتلة عام 
 في 2000هنا وأرض هناك، وتثور الخالفات من جديد، وقد تفشل المفاوضات ثانية كما فشلت عام 

 .مفاوضات كامب ديفيد
إن الموقف األوروبي هام من ناحية التأكيد . ألهمية العملية للموقف األوروبيتبقى نقطة أخيرة حول ا

على أن المواقف المؤيدة إلسرائيل تاريخيا، لم تعد قادرة على مواصلة تأييدها للمطالب والتطلعات 
ولكن الموقف . اإلسرائيلية التي ال تنتهي من جهة، والتي تتناقض مع القانون الدولي من جهة أخرى

وروبي لم يكن قادرا في الماضي، كما أنه غير قادر اآلن، على أن يحول نفسه إلى سياسة ضاغطة األ
وفعالة تملك آليتها الخاصة بها، فهي عاشت دائما تحت سقف الموقف األميركي، وكثيرا ما منعتها أميركا 

هو الموقف وها . من رفع سقف تحركها السياسي العالمي، وأبقتها في إطار اإلعالن عن المواقف
األوروبي يبرهن مرة أخرى، على جودته، وإنما أيضا على عجزه عن تجاوز الموقف األميركي، وقصة 

 .الموقف األميركي أصبحت شائعة ومعروفة
  13/12/2009الشرق األوسط، 
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  رامي خوري
  عبد الرحمن الحسيني: ترجمة

اإلسرائيلي - وأن حضرت مئات االجتماعات والمؤتمرات والندوات حول صنع السالم العربيسبق لي 
في مراحل حياتي الراشدة على مدار السنوات األربعين الماضية، وإلى درجة أصبح بمقدوري معها أن 

 في األخبار الجيدة هي أن اإلسرائيليين والعرب يرغبون. أقول إن كانت هناك أخبار جيدة وأخبار سيئة
أما األخبار السيئة فهي أنه ال تتم، في األثناء، . التوصل إلى نهاية سلمية متفاوض عليها للنزاع بينهما

ترجمة هذا التوجه للتفاوض على السالم والتعايش إلى اتفاقية دائمة بسبب الرفض اإلسرائيلي بحث 
  . الموضوع المحوري المهم بالنسبة للفلسطينيين والمتعلق بوضعهم كالجئين

تعزف جهود الواليات المتحدة هذا العام، والتي انصبت على التفاوض من أجل استئناف المفاوضات، 
ويبدو أن الوقت قد حان لإلقرار بأن المحاوالت التي جرت لتفادي وتلميع أو . على وتري هذين الواقعين

 بوصفها 1948-1947تأجيل التوصل إلى االمساك بالتطورات التي وقعت في فلسطين في عامي 
وفي الوقت الراهن، تبدو فرص االتفاق على حل موضوع الالجئين . ستحطم كافة أمارات التقدم أو األمل

إسرائيلي شامل من - ومع ذلك، فإن فرص تحقيق سالم عربي. الفلسطينيين ضئيلة، لكنها ليست معدومة
  . دون حل موضوع الالجئين تظل عدومة بشكل مطلق

طراف النزاع كافة، كما ولكل أولئك في الخارج ممن يمدون يد المساعدة لحله، لقد حان الوقت بالنسبة أل
 واللذان 1948- 1947ثمة شيئان حدثا في عامي . حتى يصلوا إلى تراض حول هذه الحقيقة البسيطة

يتوجب البت فيهما بشكل متزامن وجاد إذا ما أريد التوصل إلى اتفاق سالم دائم بين العرب 
قد انتصرت الصهيونية، وتم، من وجهة نظرها، تأسيس دولة إسرائيل كوطن للشعب ل: واإلسرائيليين

اليهودي؛ وفي المقابل، تشتت المجتمع القومي الفلسطيني وأجبر نصف الشعب الفلسطيني على اللجوء 
إلى المنفى، سواء عن طريق التطهير العرقي الصهيوني المتعمد أو عبر الديناميكيات العادية للحرب، 

  .ي دفعت بالمدنيين إلى الهرب مؤقتا إلى أماكن أكثر أمناوالت
وهكذا، فإن حال دائما للنزاع يجب أن يستجيب، بالتزامن، للمطالب المحورية للصهاينة والوطنيين 

ويلزم اتباع . وعندما حدث هذا بين مصر واألردن وإسرائيل، ساد السالم الدائم. الفلسطينيين والعرب
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 الفلسطينيون والسوريون واللبنانيون إلى اتفاقيات سالم مع إسرائيل، وهو ما نفس الطريقة حتى يتوصل
أما بالنسبة للفلسطينيين، فهناك الموضوع المضاف . يتضمن عودة األراضي المحتلة في مقابل التطبيع

، والذين يصل عددهم، سوية مع 1948- 1947 ألف الجئ منذ عامي 750الكامن في حل مشكلة حوالي 
  .  مليون نسمة4.5إلى حوالي ساللتهم، 

. كان التحدي الذي حير الجميع حتى اآلن هو كيفية مواءمة النزعة الصهيونية مع النزعة العربية
وبعبارات أخرى، كيف يكون للعرب أن يقبلوا بإسرائيل كدولة يهودية في معظمها في حين تقف إسرائيل 

وقد قبل العرب جميعهم . ات إلنهاء تلك المشكلةبدورها وراء التسبب في لجوء الفلسطينيين لتتخذ إجراء
وفي . من السكان% 80بوجود دولة إسرائيلية ذات أغلبية يهودية، كما هي اآلن، حيث يشكل اليهود 

المقابل، لم يتحرك اإلسرائيليون قيد أنملة باتجاه اتخاذ قرارات قانونية وسياسية وأخالقية يترتب عليهم 
 في حل مشكلة الالجئين نظرا ألنهم كانوا الطرف الرئيس المتسبب في اتخاذها للعب دورهم المركزي

  . خلق هذه المشكلة
لقد أزف الوقت ألن يرتدي وسطاء السالم األجانب والالعبون المحليون الرئيسيون ثياب الجدية في البت 

إن التفوق . ادلفي القضايا المحورية إذا أرادوا تحقيق تقدم على الطريق نحو تحقيق اتفاق سالم دائم وع
العسكري اإلسرائيلي الحالي لن يجلب إلسرائيل السالم الدائم واألمن، ألن الفلسطينيين ببساطة لن يختفوا 

وفي كل مرة أقابل فيها . أكثر مما اختفى اليهود الذين كانوا قد نفوا إلى بابل إلى غير رجعة- من التاريخ 
 أصبح 1948- 1947أن عمر المنفى الفلسطيني منذ العام صديقا يهوديا أو وسيط سالم أجنبيا، أذكّرهما ب

حيث ولد - سنوات من عمر النفي اليهودي البابلي في القرن السادس قبل الميالد 6 أو 5اآلن أطول 
  . األمل الصهيوني وفكرة العودة إلى وطن األسالف اليهودي أول األمر

ة، بالسعي إلنهاء نفينا عبر التأكيد على الذات لقد مر الفلسطينيون بنفس التجربة، بعد ألفين وخمسمائة سن
وفي الغضون، يركز اتجاه التفكير الفلسطيني السائد على . والهوية الوطنية، مع الصبر والعمل الجاد

وكما أظهر اليهود القدماء والحاليون ألنفسهم . العودة في نهاية المطاف، وإعادة السكن في وطن األسالف
  . تفكير القوية هذه ال تتالشى في خضم التاريخوللعالم، فإن اتجاهات ال

وأبدى اإلسرائيليون في - حتى اآلن، أعرب الفلسطينيون والعرب عن الرغبة في التعايش مع الصهيونية 
المقابل تفهما لحقيقة أن اإلقرار بمشكلة الالجئين وحلها بطريقة معقولة وعادلة ال يتنافى مع فكرة وجود 

.  ومع أن هذا يشكل تحدياً قاسياً، إال أنه قد يكون أكثر فظاظة عندما يتم تجاهله.دولة ذات أغلبية يهودية
إنه الطريقة التي يستطيع من خاللها . وهو يبقى اآلن موضوعاً رئيسيا للتوصل إلى نقطة انفراج

الصهاينة والعرب أن يتعايشوا، مع أنه يبدو حاليا أن الصهاينة في أغلبهم ال يرغبون في االعتراف 
  . لفلسطينيين بامتالك بنفس الروح والحقوق الوطنية التي كانوا قد طالبوا بها ألنفسهمل

   الديلي ستار
  13/12/2009الغد، األردن، 
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