
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  "إسرائيل"قتال على ال ندرب األمن الفلسطيني : دايتون
  حماس على تنفيذ أجندتها ساعدت  معارضتهيرى أناقب خصومه داخل فتح والمنظمة وعباس يع
   المقبلمطلع العامعباس تنتهي الرئيس ن والية ألثي الجمهور الفلسطيني يعتقد  ث:استطالع

  مصر ال تمانع في تولي جهة اخرى جهود الوساطة في ملف شليط
 تعلن عن نفاد احتياطيها من األموال بالكامل واحتماالت تقليص خدماتها" األونروا

"ترانـسفير"ليفني ترّوج لــ
عليهـا  :  يرد والطيبي..  جديد

  أن تفهم أن النكبة لن تتكرر
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    :السلطة
 ٤ تصريحات ليفني ال تخدم السالم: الرئاسة الفلسطينية .٢
 ٤ ال نية لحل السلطة وال تفكير في استرداد غزة بالقوة: نبيل عمرو .٣
 ٥  زة جريمة وجنونانتخابات رئاسية بالضفة دون غ: البرغوثيمصطفى  .٤
 ٥  تنفيذ أجندتهاعلى حماس د ساعتارضته معأن  ويرىعباس يعاقب خصومه داخل فتح والمنظمة  .٥
 ٦  "إسرائيل"قتال على ال ندرب األمن الفلسطيني : دايتون .٦
 ٧  ممارسة التعذيب في سجون السلطة وحكومة فياض تعتبرها مبالغةتصاعد االتهامات ب .٧
 ٧ "إسرائيل"لسلطة الفلسطينية تنتقد اتفاق رفع مستوى العالقات بين االتحاد األوروبي وا .٨
 ٨  لسطينيين واإلسرائيليينبين الف  لتعزيز التعايش السلميىنسع :رئيس بلدية بيت ساحور .٩

    
    :المقاومة

 ٨  ط أسير مقابل شالي١٠٠٠الزهار يدعو الحكومة اإلسرائيلية لإلفراج عن  .١٠
 ٩  من يحلم بعزل حماس هو واهم.. المقاومة والسلطة هي اآلن عند أهلها: مشير المصري .١١
 ٩  أبلغ المصريين أنه ال يستطيع إخراج أي معتقل سياسي من السجنأبو مازن : حماس .١٢
١٠   في فتح المعبريعطي مصر األحقيةحرب اعتبار األمم المتحدة حصار غزة جريمة : حماس .١٣
١٠  تهدئة ووقف المفاوضاتالشعبية تطالب بإعادة النظر في ال .١٤
١١   الجبهة الديمقراطية ترفض التمييز بين أسرى الفصائل .١٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١   "الترانسفير"فيغلين يؤيد و ...التزامه عملية السالم نتانياهو يطمئن األوروبيين .١٦
١٢   الرد على الهجمات الصاروخية لتبرير قصف غزةأساليبباراك يدرس تغيير  : "عاريفم" .١٧
    

    :األرض، الشعب
١٢  ضر بنفسية األسرى وذويهمتاألنباء المتضاربة حول عملية اإلفراج المرتقبة  .١٨
١٢  ١٩٨٧  اندالع االنتفاضة عام منذ ألف معتقل فلسطيني٢٨٨ .١٩
١٢   تواصل فتح معابر قطاع غزة بشكل جزئي"سرائيلإ" .٢٠
١٣   طالباً فلسطينياً من العالقين١١على متنها تغادر قطاع غزة و" الكرامة"سفينة  .٢١
١٣   المقبلمطلع العامعباس تنتهي الرئيس ن والية أجمهور الفلسطيني يعتقد  ثلثي ال:استطالع .٢٢
   

   :اقتصاد
١٤  قطاع غزةلدفع رواتب موظفي مئة مليون شيكل تحولسلطة النقد الفلسطينية  .٢٣
 ١٤   في لندنستثمار مسؤول ورجل أعمال يشاركون في مؤتمر فلسطين لال٢٠٠ .٢٤
   

   :عربي، إسالمي
١٤  "إسرائيل" تؤكد في رسالة الى أوباما استعداد العرب للسالم الشامل مع الجامعة العربية .٢٥
١٤  العطية يطالب بوقف انتهاكات حقوق اإلنسان ضد الفلسطينيين .٢٦
١٥  مصر ال تمانع في تولي جهة اخرى جهود الوساطة في ملف شليط .٢٧
١٥  طنطاوي يدعو إلنهاء حصار غزة ويدافع عن مصافحة بيريز .٢٨
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١٥  القاهرة تبدأ اتصاالتها عقب انتهاء العطلة للدعوة للحوار الفلسطيني .٢٩
١٥ الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت المؤسسات الدوليةتمارس " إسرائيل: "إيران .٣٠
١٦  لجنة مصرية توزع أضاحي العيد في القطاع .٣١
١٦  مطالبات بانتخاب شيخ األزهر بدالً من تعيينه: مصر .٣٢
١٦ "إسرائيل"القاهرة تستضيف اجتماعا تحضيريا ألكبر مشروع تطبيعي مع  .٣٣
   

   :دولي
١٧  تعلن عن نفاد احتياطيها من األموال بالكامل واحتماالت تقليص خدماتها" األونروا .٣٤
١٧  تمويل برامج المساعدات االنسانية لالراضي الفلسطينيةاألمم المتحدة تطلق مناشدة ل .٣٥
١٨  من إيران" إسرائيل"أوباما تعهد بمظلة نووية لحماية ": هآرتس" .٣٦
١٨  عرب عن أسفه لفشل األمم المتحدة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية يبروكمان .٣٧
١٨  ال حل للقضية الفلسطينية في عهد اوباما: فوكوياما .٣٨

   
    :حوارات ومقاالت

١٩ اجد الزيرم... ماذا حقق الملتقى العربي الدولي لحق العودة؟ .٣٩
٢٢ كارين أبوزيد... التزام عالمي: حماية حقوق الفلسطينيين  .٤٠
٢٣ عبدالعظيم محمود حنفي. د... "إسرائيل"أبعاد قرار أوروبا تعزيز العالقات مع  .٤١
    

 ٢٥  :كاريكاتير
***  

  
  عليها أن تفهم أن النكبة لن تتكرر:  يردوالطيبي..  جديد" ترانسفير " ترّوج لـليفني .١

كشفت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تـسيبي  : نقالً عن الوكاالت ١٢/١٢/٢٠٠٨السفير، لبنـان،  ذكرت  
 من أرضهم، في    ١٩٤٨ليفني، أمس، للمرة األولى بمثل هذا الوضوح عن رغبتها بطرد فلسطينيي العام             

  ".لبناء دولة يهودية"إطار مشروع ترانسفير شامل، مشيرة إلى أن عليهم الرحيل عن إسرائيل 
 على العرب في إسرائيل أن ينتقلوا     "في تل أبيب، إن     " حاداش" لقائها مع طالب ثانوية      وقالت ليفني، خالل  

كي نبني دولة يهودية وديموقراطيـة، علينـا أن         "، موضحة أنه    "إلى مناطق الدولة الفلسطينية بعد قيامها     
وجـه  نبني دولتين قوميتين مع تنازالت معينة وخطوط حمر واضحة، وعندما ننجز ذلك أسـتطيع أن أت               

للفلسطينيين مواطني إسرائيل، من نسميهم اليوم عرب إسرائيل، وأقول لهم إن الحّل القـومي لقـضيتهم                
لست بحاجة إلى مبادرات سـالم      "وهاجمت ليفني مبادرة السالم العربية، وقالت        ".موجود في مكان آخر   

  ".بنفسي) أي المبادرات(جديدة، ال عربية وال فرنسية، بل أريد أن أطرحها 
أشارت ليفني إلى أن إسرائيل ستواصل العمل ضد حماس على الصعيدين العسكري والسياسي، الفتـة               و

   هدف إسرائيل في األمد البعيد هو إسقاط حكم حماس في قطاع غزة، وهذا لن يحدث صباح غد،                 "إلى أن
ف عن اتفاق التهدئـة     بإمكاننا دائما االنحرا  "وأكدت أن   ". لكننا لن نسلّم بقيام دولة إسالمية ترفض وجودنا       

  ".في القطاع" في حال استمرت الخروقات
 النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة الموحدة والعربية        أنيافا   من   ١٢/١٢/٢٠٠٨الرأي، األردن،    وأوردت
مرة أخرى تخرج علينا تسيبي ليفني بهذه التصريحات الخطيرة ولكن هـذه المـرة عـشية                 قال،   للتغيير

 ليفني ان تكون على قدر كاف من الشجاعة وتُظهر وجهها الحقيقي من خـالل                على تسيبي  ٠٠االنتخابات



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٢٨١:         العدد       ١٢/١٢/٢٠٠٨ جمعة ال:التاريخ

كالم واضح هل هي تقصد انه في حال إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة فإنه سـيبقى                   
في إسرائيل مليون مواطن عربي بال حقوق سياسية وبال هوية وطنية أم انها تقصد ان مليـون مـواطن                   

 وقال انه في كلتا الحالتين فإنا نقف امـام          ٠ن يهاجروا أو يهجروا الى الدولة الفلسطينية            عربي يجب أ  
وتتناسى تسيبي ليفني في كالمها من هم الذين هاجروا الى الـبالد            . كالم خطير بحق أقلية قومية بكاملها     

كنا هنـا قبلـك     : ي نقول   ولتسيب. وجاءوا اليها في العقود األخيرة ، ومن هم أصحاب البلد األصليين                
   ٠والتهجير غير وارد.. وسنبقى هنا بعدك

:  وقال الطيبي ساخراً     ٠ لن تتكرر  ٤٨ نعود ونؤكد ثانية ان كالمها غير قابل للتطبيق ألن نكبة            ،واضاف
أرجو أال تكون تقصد انها تريد ان تهجر عرب كديما ايضاً قبل االنتخابات او على األقل علـى عـرب                    

  .وا من سباتهم ليسمعوا هذه التهديدات الموجهة لشعبهم ولجماهيرهم العربية في الداخلكديما ان يصح
  
 تصريحات ليفني ال تخدم السالم: الفلسطينيةالرئاسة  .٢

ي ليفنـي التـي     ب تسي اإلسرائيلية نددت الرئاسة الفلسطينية الخميس بتصريحات وزيرة الخارجية         :رام اهللا 
 ردينـه فـي     أبووقال نبيل    . يعيشوا في دولة فلسطينية    أن يجب   "ائيلإسر" الفلسطينيين في    إنقالت فيها   

 عملية الـسالم    أمام تصريحات ليفني تضع العراقيل      إن"اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من عمان         
واعتبر  ". اتفاق سالم وحل عادل وشامل بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي         إلى الوصول   إلىولن تؤدي   

سالم هو االلتزام بالشرعية الدولية وال يجوز استغالل الحملة االنتخابية في إسرائيل لخلـق              ن الطريق لل  أ"
 ثقة ونحن نـرى     أجواء ويوفر   أجواء يخلق   أنن من يريد السالم عليه      إ"وشدد   ".األجواءالذرائع وتوتير   

 اتفاق سالم   إلىل   للتوص األساس قرارات الشرعية الدولية والعربية وخاصة مبادرة السالم العربية هي           أن
  ."شامل

  ١٢/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
 ال نية لحل السلطة وال تفكير في استرداد غزة بالقوة:  عمرونبيل .٣

نفى سفير فلسطين في القاهرة نبيل عمرو وجود أي اتجاه لدى الرئيس محمـود              :  القاهرة -أيمن جريس   
موعـد انتهـاء    (يناير  / كانون الثاني  ٩عباس لحل السلطة إذا فشلت جهود استئناف الحوار الوطني قبل           

 السـترجاع قطـاع     "إسرائيل"، واستبعد إمكانية استخدام القوة من جانب السلطة وبمساعدة          )عباسوالية  
ـ   . غزة الذي تسيطر عليه حماس     إن وجـود الـسلطة مهـم لبقـاء القـضية           " عكاظ" وقال في حوار ل

 ال يمكن أن يتركوا الـسلطة تنهـار،         نوالفلسطينييربي   أن المجتمع الدولي والعالم الع     مؤكداً.. الفلسطينية
 بالمبادرة التي أطلقها في عمان بضرورة الحوار دون أي شـروط            وأضاف أن أبو مازن ما زال متمسكاً      

وأوضـح  . مسبقة مع حماس، وأن مائدة الحوار هي الوسيلة الوحيدة لحل الخالفات في الساحة الفلسطينية             
ال ذنب له في ما يحدث سواء في الخالف بين حماس وفتح أو في قضية               أن السلطة تدرك أن شعب غزة       

من أداء الفريضة هذا العامنالفلسطينييل حماس المسؤولية الكاملة عن منع الحجاج الحجاج، وحم . 
وحول الخالف القانوني والسياسي على موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية قال عمرو إن بقـاء أبـو                

يناير عمل قـانوني يـنص عليـه القـانون األساسـي            /  كانون الثاني  عقب التاسع من  مازن في منصبه    
 آخر يوم مـن     حتىواستنكر تمسك حماس بالبقاء في المجلس التشريعي        .. الفلسطيني وقانون االنتخابات  

واليته، وقال إن جميع الديمقراطيات في العالم تقر باالنتخابات المبكرة إذا لـم يتوافـق الـرئيس مـع                   
ومة، ومع ذلك فإن الرئيس طرح فكرة االنتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في نهايـة واليـة                الحك

 أن تجاوز هذا    ، مؤكداً  إال أن حماس رفضت هذا المقترح أيضاً       ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني التشريعي في   
قـانون  كما استنكر بـشدة حـديث حمـاس عـن ال           .التاريخ ال يشكل أي عقبة شرعية في عمل عباس        

هل هذا القانون ينص على االنقالب الذي قامت به، محمال جميع المشكالت التي يعاني              : الفلسطيني، وقال 
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منها الفلسطينيون في قطاع غزة النقالب حماس، ودعا الشعب العربي والفلسطيني إلى تحميل حماس هذه               
ن الجميع يعمل من أجل فك      معبرا عن تعاطف السلطة والشعب العربي مع أزمة سكان غزة وأ          .. المشكلة

 .الحصار الذي فرضته حماس على القطاع بسياساتها الخاطئة
  ١٢/١٢/٢٠٠٨عكاظ، 

  
  انتخابات رئاسية بالضفة دون غزة جريمة وجنون: البرغوثي مصطفى .٤

طالب رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي بـإجراء االنتخابـات           : خالد شمت  -برلين  
 أن إجراءها في الضفة الغربية      شريعية الفلسطينية القادمة على قاعدة الوفاق الوطني، معتبراً       الرئاسية والت 

وحذر البرغوثي في حوار خاص بالجزيرة نت مـن أي تفكيـر فـي               .دون قطاع غزة جريمة وجنون    
مـة   ذلـك خد   التالعب بهذه االنتخابات وعدم إجرائها على كل األراضي الفلسطينية بال استثناء، معتبراً           

ورأى أن تمديد رئاسة محمـود      . للمخطط اإلسرائيلي الهادف لتكريس الفصل الكامل بين الضفة والقطاع        
 من التشكيك في وجـود قيـادة        "إسرائيل" للسلطة سيجعل األخير في وضع أضعف ويمكّن         عباس رئيساً 

ة تقوم باإلعـداد    واقترح تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة لفترة قصير        .قادرة على تمثيل كل الفلسطينيين    
إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعد متزامن وتضمن نزاهة هذه االنتخابات، كما دعا لتقلـيص               
حجم األجهزة األمنية الفلسطينية وإعادة تشكيلها على أساس وطني يبتعد عن الحزبية ويتخلى عن مبـدأ                

  .التنسيق األمني مع إسرائيل
 شامل وجذري في منظمة التحرير علـى أسـاس مـن المـشاركة               أهمية إجراء إصالح   البرغوثيوأكد  

  .الديمقراطية للشعب الفلسطيني على قاعدة التمثيل النسبي في بناء هيئاتها وفتح أبوابها لكل القوى
وقال إن أي مبادرات عربية مطالبة بمساندة خيار الشعب الفلسطيني ومساعدته في مواجهـة الـضغوط                

لخير، وحث مصر على استخالص العبر من مساعيها السابقة فـي الوسـاطة             الخارجية التي ال تريد له ا     
  .بين الفرقاء الفلسطينيين واالستفادة منها في أي جهود قادمة

ورأى أن تضييق خناق الحصار على قطاع غزة يمثل جزءا من محاوالت كسر إرادة الشعب الفلسطيني،                
 .معبر رفح وكسر الحصار المفروض على غزة      وطالب جامعة الدول العربية بإصدار قرار جماعي بفتح         

وأكد البرغوثي الذي يزور ألمانيا حاليا أن كسر الطوق اإلعالمي المفروض في أوروبا علـى حـصار                 
غزة سيزيد من فرص التأثير على صناع القرار األوروبيين ويؤدي إلحداث رأي عام أوروبي ضـاغط                

  .وقوي
  ١٢/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
  حماس على تنفيذ أجندتهاساعد ت معارضته ويرى أن داخل فتح والمنظمة عباس يعاقب خصومه .٥

لنائـب  " المخصصات المالية "جاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتجميد         : بسام البدارين  -عمان
رئيس المجلس الوطني والقيادي في اللجنة التنفيذية تيسير قبعة ليكمل دائرة القناعة بما يتردد حول سعي                

تماما إلدارة المعركة األهم    " للتفرغ" المحيطة بها تمهيدا     االعتراضيةاألصوات  " إلسكات" الرئاسة   مؤسسة
تهامية وإعالمية بين عبـاس وحركـة       ارئاسيا مع حركة حماس، خصوصا بعدما دارت مؤخرا معركة          

 اسـتحقاق حماس على نحو يثبت بأن الحوار لم يعد خيارا مطروحا قبل دخول الجميـع فـي مـستوى                   
  . الرئاسةانتخابات

إفشال حركة حمـاس للقـاء      "واعتبر عباس قبل نحو عشرة أيام وخالل حديثه مع مسؤولين أردنيين بأن             
 يعقد في القاهرة قبل عطلة عيد األضحى خطوة تثبت بـأن لـدى              أنالحوار الوطني الذي كان يفترض      

  .نيونأردحسبما نقل عنه مسؤولون "  خفية ال بد من التصدي لهاأجندةالحركة 
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وفي مجالس أضيق على هامش لقاءاته بأعضاء المجلس الوطني في عمان أشار عباس لضرورة وأهمية               
حصر الخالفات الداخلية بين أقطاب فتح وأقطاب اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزيـة للحركـة،               

يت الحرج ستـصنف    معتبرا ان المالحظات النقدية التي تصدر ضده وضد مؤسسة الرئاسة في هذا التوق            
  .وتخطط إلزعاجه مقابل تقوية وتصليب موقف حماس" عدائية"باعتبارها 

 أنلذلك حذر عباس بعض أعضاء المجلس الوطني في عمان من اللجـوء لمعـارك إعالميـة يمكـن                   
 عبر رئيس المجلس سليم الزعنـون فـي         أوتستثمرها حماس، مطالبا هؤالء األعضاء بمراسلته مباشرة        

  . النقاش بأي مالحظة خصوصا إذا كانت نقديةأوي التحاور حال الرغبة ف
ووقتها صاغ عباس عبارات فهم منها بأنه يتوقع من المحيطين به وخصوصا المعترضين علـى أدائـه                 

 حتـى فـي مركزيـة       أوالسياسي والتفاوضي سواء في اللجنة التنفيذية للمنظمة أو في المجلس الوطني            
 توظف لصالح حمـاس، واصـفا       أنح مالحظات نقدية علنا يمكن      الحركة التصرف بمسؤولية وعدم طر    

الصراع مع الحركة بأنه أساسي وخطير وال يمكن إسقاطه من الحسابات ألن الحركة، كما قال، أثبتـت                 
أنها تخطط لتغيير كل القواعد وخلق قواعد لعبة جديدة تماما في المنطقة، األمر الذي يفسر برأيه إفشالها                 

  .طنيلمؤتمر الحوار الو
وتحدث عباس عن ظرف وتوقيت معقد جدا ال مجال معه للتساهل والتـسامح إزاء محـاوالت اإلسـاءة                  

القوانين واللوائح   "أن إلى غير مقصودة، ملمحا     أولمؤسسة الرئاسة المنتخبة سواء أكانت إساءة مقصودة        
  .كما قال" التي بين يديه ستستخدم ضد من يخالف المرجعيات ويخرج عن الصف الوطني المسؤول

وعمليا لم تمض أيام معدودة على تحذيرات عباس حتى فوجئ بالبيان الذي أصدره الرجل الثـاني فـي                  
حركة فتح فاروق القدومي والذي يتهم فيه الرئاسة بالمشاركة في حصار الشعب الفلسطيني بقطاع غـزة                

مي من قبل عـضو التنفيذيـة       ، األمر الذي فسر الحقا البيان شديد اللهجة الذي صدر ضد القدو           "بالجبن"و
ومطلقا عبـارات   " التنظيمية" القدومي بدوره بالهذيان والحماقة، خارجا عن التقاليد         اتهمحكم بلعاوي الذي    

  .تهامية من الوزن الثقيل ضد أقدم رموز المنظمة وقادتها التاريخيينا
سة الرئاسـة إلظهـار   تؤكد بأن بلعاوي تحرك بشكل مقصود وبتنسيق مع مؤس " القدس العربي "معلومات  
في التصدي ألي محاولة تحاول إشغاله بمعارك       " الخطوط الحمراء " حلفاء الرئيس عباس لتجاوز      استعداد

 بلعاوي في وصف القـدومي وبـشكل غيـر          استخدمهاالتي  " القاسية"جانبية، األمر الذي يفسر الكلمات      
 للقدومي الذي هدده عباس سـابقا       ةأخير بمثابة رسالة تحذيرية     اعتبرمسبوق خصوصا وان بيان بلعاوي      

  .بالمساس بما تبقى من صالحياته التنظيمية
وعلى جبهة موازية نفذ الرئيس عباس تهديداته الواضحة وسارع إلصـدار قـرار يـدخل فـي سـياق                   

 التابعة لعضو اللجنـة التنفيذيـة والرجـل         واالعتباريةالمالية  " وقف المخصصات "صالحياته ويتمثل في    
جلس الوطني الفلسطيني المقيم في عمان تيسير قبعة، وحصل ذلك بعد يـومين فقـط مـن                 الثاني في الم  

وطالبهمـا  " رئيـسيان "إصدار قبعة لبيانين سياسيين خاطب فيهما الرئيس عباس وخالد مشعل بـصفتهما             
  .بوقف المهزلة الحالية

ـ  اتصالقبعة وفي    اته المالية كعضو   أكد على تلك المعلومات حول وقف مخصص      " القدس العربي " هاتفي ل
تنفيذية وكنائب رئيس المجلس الوطني، لكنه فضل عدم التحدث بالموضوع مكتفيا بإشارة يفهم منها بـأن                

  .هذه العقوبات الرئاسية لها عالقة بالموقف السياسي الذي يظهره القيادي قبعة
  ١٢/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  "لإسرائي"قتال على ال ندرب األمن الفلسطيني : دايتون .٦

أشاد الجنرال األمريكي كيث دايتون الذي يشرف على تدريب قوات األمن التابعة للـسلطة              : )آي.بي.يو(
الفلسطينية في األردن، بالمجنّدين الجدد الذين اعتبر أنهم أكثر قدرة اليوم على العمل في الميدان مـن أي                  
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وقـال  ". إسـرائيل "حتهم باتجـاه     سيوجهون يوماً ما أسل    أنهموقت مضى، مقلالً من أهمية ما يتردد عن         
اإلسرائيلية، إن المتـدربين يخـضعون لـدروس        " جيروزاليم بوست "دايتون في مقابلة نادرة مع صحيفة       
، مـضيفاً أن تركيـزهم      "لتعلم كيفية القتال ضد االحتالل اإلسرائيلي     "تشرح لهم أنهم ليسوا موجودين هنا       

 المئات مـن  إنوقال  ".انون داخل المجتمع الفلسطينيالعناصر الخارجة على الق"منصب على من أسماها    
عناصر األمن الوطني والمتخرجين الجدد انتشروا بالفعل في الضفة الغربية ال سيما في جنين والخليـل،                

وأضاف أن الهدف األكبر هو نشر سبع       . مشيراً إلى أن مئات آخرين وصلوا إلى منتصف برامج التدريب         
 .لنشر كتيبتين في قطاع غـزة أيـضاً       " طويلة األمد " وقال إن هناك خططاً      .كتائب من القوات في الضفة    

حركة حماس وسيطرتها على    " انقالب"وشدد دايتون على أن برنامج التدريب الذي يشرف عليه، بدأ بعد            
  .٢٠٠٧يونيو  /قطاع غزة في حزيران

  ١٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  حكومة فياض تعتبرها مبالغة االتهامات بممارسة التعذيب في سجون السلطة وتصاعد .٧

الفلسطينية على االتهامات بممارسة التعذيب في سـجون        ] تسيير األعمال [ ردت الحكومة    :القدس المحتلة 
 لنـشاطها   التي تتخذ من الخليل مركـزاً     " الهيئة المستقلة لحقوق المواطن   " السلطة والتي جاءت في تقرير    

:  الخميس أمس أصدرهقال الناطق باسم الحكومة في بيان       و. فيها وال أساس لها   " قضية مبالغا "واعتبرتها  
ال تتبعه األجهزة األمنية وال هو نشاط مبرمج أو مقر لدى الجهات المعنية بـل    نؤكد أن التعذيب هو أمر    "

 أن التحقيق هو جزء طبيعـي مـن أي          وأذكر أيضاً . نحن مصرون على زواله وال نقره في حال حدوثه        
". ومن واجبنا نحن كذلك تركهم يقومون بـدورهم كمـا يجـب أن يكـون              . احتجاز أو إيقاف أو اعتقال    

نحن مصرون على أن المبررات القانونية واألمنية لـدى         : "واستطرد الناطق باسم الحكومة في بيانه قائال      
األجهزة األمنية هي محل احترامنا جميعا، وعليه فإنه من واجبها السهر على حفظ األمن الذي نريـد أن                  

 حتى يتعزز صمود هذا المواطن على أرضه رغما عن االحتالل الذي نشهد اليوم أنه ال يريـد                  نراه كلنا 
 ".نجاحنا في الخليل مطالبا إيانا بالتراجع عن نشر عناصر األجهزة فيها

 نـوفمبر   / شكوى من حاالت تعذيب وسوء معاملة في شهر تشرين الثاني          ٢٨ رصدت   أنها الهيئة   وأعلنت
 حالة في   ٤٠ و ٢٠٠٨ حالة في النصف األول من عام        ٢٦وذلك بالمقارنة مع     .يل حالة في الخل   ١٧منها  

وتم رصد حاالت ضرب وتغطيـة الـرأس وربـط          .  أكتوبر /األول يوليو إلى تشرين     /الفترة من تموز  
وقال مدير الهيئة غاندي الربيعي      .السجناء إلى الجدران ووضعهم تحت ضغوط وتعريضهم لضجيج عال        

 قانونية فيما يعـد انتهاكـا للقـانون         إجراءات المدنيين إلى محاكم عسكرية من دون        انه تم تحويل مئات   
  .الفلسطيني واألعراف الدولية

   ١٢/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما
  
 "إسرائيل" الفلسطينية تنتقد اتفاق رفع مستوى العالقات بين االتحاد األوروبي ولسلطةا .٨

 سلطة الفلـسطينية انتقـدت يـوم الخمـيس         ال  أن رام اهللا من   ١١/١٢/٢٠٠٨القدس، فلسطين،   نشرت  
ـ        "إسرائيل" قرار االتحاد األوروبي رفع مستوى عالقاته مع         ]١١/١٢[ ـ  وأكدت أن القرار يعد مكافـأة ل
أشـار  " صوت فلـسطين   "إلذاعةوفي تصريح    . على استمرارها في انتهاك الحقوق الفلسطينية      "إسرائيل"

خيبة أمل الـسلطة الفلـسطينية إزاء قـرار االتحـاد           كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلى       
 لوقف النـشاطات االسـتيطانية      "إسرائيل"األوروبي وقال إن السلطة كانت تتوقع أن يضغط االتحاد على           

 علـى  "إسـرائيل "وأضاف عريقات أن االتفاقية تكافئ       .إلى جانب االنتهاكات األخرى للحقوق الفلسطينية     
 . وحصارها لقطاع غزةاستمرار نشاطاتها االستيطانية
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وأعرب القائم بأعمال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أيضا عن أسفه لقرار االتحـاد األوروبـي                
يونيو يربط بين رفع مستوى العالقات مـع         /وأكد أن القرار يخالف قرارا آخر اتخذه االتحاد في حزيران         

 .ةإسرائيل وتجميد جميع األنشطة االستيطانية وإنهاء حصار غز
 .األوروبي أعرب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن استغرابه للقرار كما

 السفيرة   أن اهللا مصطفى   عبد ،بروكسل نقالً عن مراسلها في    ١٢/١٢/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط وأضافت  
ـ       ، األوروبي  مندهشة للغاية من التصرف    إنها،  "األوسطالشرق  "الفلسطينية في بروكسل ليلى شهيد قالت ل

 على تأجيل التصويت على هذا القرار ولم تكن لديهم الشجاعة لإلعالن عـن              أيام انه وافق قبل     وأضافت
 الـدول   أن الوقت غير مناسب، في ظل تلك الممارسات التي ترتكب ضد الفلسطينيين، ولكـن يبـدو                 أن

  .اإلسرائيلية االنتهاكات أدانوا في االتحاد أقل شجاعة من البرلمانيين الذين األعضاء
حنـان  .النائبـة د   أن    منتصر حمـدان   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٢/١٢/٢٠٠٨الخليج،  وجاء في   

عزمها المشاركة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية في االتحاد األوروبي          " الخليج "ـعشراوي كشفت ل  
" إسـرائيل "توى العالقات مع    ينا، موضحة أنها ستطالب بإعادة ربط رفع مس       يالمقرر األسبوع المقبل في ف    

وقال النائب الثاني لرئيس المجلـس التـشريعي حـسن           . ورفع الحصار  اإلنسانبوقف انتهاكاتها لحقوق    
 ". هذا القرار يثبت عدم مصداقية االتحاد األوروبي العضو في اللجنـة الرباعيـة الدوليـة               إن"خريشة،  

هذا القرار بأنه من اخطر القرارات األوروبية التي        ووصفت النائبة عن كتلة فتح البرلمانية، نجاة أبو بكر          
وقـال   . على الواليات المتحدة   لم يعد مقتصراً  " إسرائيل" االنحياز لصالح    أناتخذت لغاية اآلن كونه يثبت      

هذا القـرار يجـسد بـشكل       "عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل المجدالوي،          
  ".إسرائيل"األوروبي واالنحياز في الجوهر ل واضح نفاق بلدان االتحاد 

  
  بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  لتعزيز التعايش السلميىنسع :رئيس بلدية بيت ساحور .٩

 "إسـرائيل "خالل زيارته لفيينا ضمن وفد يمثل رؤساء المجالس البلديـة فـي              :اهللا  عبد ى مصطف -فيينا  
بيت ساحور بأنه لكي ينجح رؤساء البلديات الفلسطينية         صرح هاني الحايك رئيس بلدية       ،والضفة الغربية 

 فإنه ينبغي عليهم أن يعملـوا       ،واإلسرائيلية في تحقيق المشاريع التنموية والحيوية ذات االهتمام المشترك        
ـ   ،بجد ونشاط وفي إطار خدمة المصلحة العامة ورسالة السالم          رؤسـاء مجـالس بلـديات       ى وينبغي عل

الخضيرة تكريس جهودهم من أجل إنشاء قوة ضـغط مـشترك لتحقيـق             عسقالن وغزة وبيت ساحور و    
  .المزيد من المشاريع التنموية والتقارب بين ممثلي الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

 والتركيـز   ، ضرورة التعاون والتنسيق فيما بينهم     إلىولين اإلسرائيليين والفلسطينيين    ؤودعا الحايك المس  
 وكل ما من شأنه أن يـسهم فـي تجـاوز            ،لتنموية وقطاع الخدمات العامة   علي توسيع قاعدة المشاريع ا    

 .التحديات وتعميم ثقافة السالم والعمل علي تدعيم التعايش المشترك خالل المرحلتين الراهنـة والمقبلـة              
ضرورة استعمال وسائل مقاومة سلمية وحضارية وذلك لتعزيـز الفـرص الـسانحة             ى  لإ الحايكوأشار  

 ولتعزيز التعايش بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين       ،م بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي    إلقامة سالم دائ  
  .وبالتالي فتح الطريق نحو التقدم نحو السالم الحقيقي

  ١٢/١٢/٢٠٠٨األهرام، 
  
  يط أسير مقابل شال١٠٠٠ الحكومة اإلسرائيلية لإلفراج عن يدعو الزهار .١٠

 القيادي في حماس محمود الزهار أن باإلمكان إبرام صفقة          عد:  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا، القدس  
في يوم واحد في    " لتبادل الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليت بأسرى في السجون اإلسرائيلية           

 ".حال تشكلت حكومة شجاعة في إسرائيل تفرج عن األسرى الفلسطينيين المحكومين باألحكام المؤبدة
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 أسير فلسطيني   ١٠٠٠ه إلى اإلذاعة اإلسرائيلية الحكومة اإلسرائيلية لقبول اإلفراج عن          ودعا في حديث ل   
مقابل شاليت منوها إلى أن حماس لم تعتقد أن قضية شاليت ستستمر هذه الفترة الطويلة في إشارة إلى أن                   

 . يوم٩٠٠هذا الجندي اختطف قبل 
يارة شاليت المحتجز في مكان مجهـول فـي         ورفض الزهار السماح لمنظمة الصليب األحمر الدولية بز       

قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا المنع جاء ألسباب أمنية ومع ذلك فقد أشار إلى أن الدين اإلسالمي يـنص                 
 .على المعاملة الحسنة للمحتجزين

وأشار في هذا الصدد إلى أن عددا من سكان غزة تلقوا في اآلونة األخيرة مكالمات هاتفية تعرض عليهم                  
وقـف  " صول على مبالغ مالية مقابل إعطاء معلومات عن مكان احتجاز شاليت، داعيا إسرائيل إلى               الح

هذه المحاوالت السخيفة والنظر بدال من ذلك بعمق في المطالب المطروحة مقابل اإلفراج عن شاليت من                
 ".أجل إنهاء هذه القضية

  ١٢/١٢/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 
  
  من يحلم بعزل حماس هو واهم.. لطة هي اآلن عند أهلهاالمقاومة والس: مشير المصري .١١

البرلمانية مشير المصري مطالبة الحركـة بـالعودة إلـى          " حماس" أمين سر كتلة      عد : رائد الفي  -غزة  
دعوة مغشوشة هدفها االستفراد بالقضية الفلـسطينية والتفـريط بـالحقوق           "المقاومة وترك السلطة بأنها     

  ".والثوابت
المقاومة والسلطة هي اآلن عند أهلها الذين يتمسكون        "ي تصريحات صحافية، أمس، إن      وقال المصري ف  

من يحلم بـأن  "وأضاف أن ". بالحقوق والثوابت والذين يدعون للتحرير ويتبنون خيار تحرير كل فلسطين         
ن ويضعها في الزاوية واهم، وعليه أن يراجع حـساباته، وأ         " حماس"يستفرد بالقضية الفلسطينية ويعزل     

أصبحت اليوم عصية عن االنكسار وهي رقـم        " حماس"، مشدداً على أن     "يقرأ المعادلة على أرض الواقع    
  ".صعب في المنطقة، وألجل ذلك فإننا سنقود المقاومة وسنقود السلطة

من أن استمرار حصار قطاع غزة وتركه يعيش بين الحياة والموت، سيؤدي إلى انفجار              "وحذر المصري   
من الواضح أن الرئيس محمود عباس الذي يعيش آخر أيامـه الـسياسية ال              : "وأضاف. "في وجه الجميع  

يريد حواراً وما يقوم به على األرض يؤكد ذلك، سواء لجهة استمرار حملة االعتقاالت ضد حمـاس، أو                  
  ".لجهة الهجوم اإلعالمي الذي شنه بحقها من خالل تشبيهها بالقرامطة وكفار قريش

ات عباس بأنها قاطعت حوار القاهرة الشهر الماضي بـسبب إصـرارها علـى              اتهام" حماس"ورفضت  
وكرر المتحدث باسم الحركـة فـوزي       . جلوس رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل على المنصة الرئيسية        

الذي حال دون ذهابها إلى الحوار هو عدم استجابة عباس لمطلب إطـالق             " السبب الجوهري "برهوم، أن   
  .ن في سجون السلطة وإغالق ملف االعتقال السياسيالمعتقلين السياسيي

  ١٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  أبلغ المصريين أنه ال يستطيع إخراج أي معتقل سياسي من السجنأبو مازن : حماس .١٢

رفضت حركة حماس اتهامات الرئيس محمود عباس بتحميلهـا مـسؤولية فـشل    : غزة ـ أشرف الهور 
لداخلي، بسبب اشتراطها جلوس رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل         حوار القاهرة الهادف إلنهاء االنقسام ا     

، مشيرةً إلى أنه لم تجـر خـالل الفتـرة           "كالم سخيف "على منصة االجتماع، ووصفت االتهامات بأنها       
  .الماضية اتصاالت جديدة الستئناف الحوار

ال تستحق الرد عليها،    االتهامات  " "القدس العربي "وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حماس لـ         
ورد رضوان على   ". ألنها مجرد كالم سخيف، ألن الرئيس عباس يعرف السبب الحقيقي في فشل الحوار            
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الرئيس أبلغ المصريين انه ال يستطيع إخراج أي معتقل سياسـي بـسبب             "اتهامات الرئيس عباس بالقول     
  )".المنسق األمني لمحادثات السالم(الشروط التي يفرضها دايتون 

الـشمس  "، وقال   "افتراءات وأكاذيب "ورأى ان اتهامات الرئيس عباس لحماس بأنها تتلقى أوامر خارجية           
ال تغطى بغربال، والشعب الفلسطيني والعربي يعرف مواقف حماس، ومواقف عباس، ويمكن أن يميـز               

  ".الحقيقة
د مصالح شعبنا، وهذا دليـل      الجميع يعرف من يتعاون ويتعامل مع االحتالل اإلسرائيلي أمنياً، ض         "وتابع  

  ".واضح على كذب هذه االفتراءات
، موضـحاً انـه     "تنطلق من رؤية مستقلة تخدم مصالح الشعب الفلسطيني العليا        "وأكد رضوان أن حماس     

  ".حوصرت وال زالت تحاصر وتتحمل كل المصائب والتأليب الدولي"بسبب مواقفها 
أن االتصاالت المصرية الهادفة    " القدس العربي "ثه مع   وفي سياق قريب أكد القيادي في حماس خالل حدي        

لم تشهد أي   "إلنهاء االنقسام الداخلي، والتي تأجلت بعد فشل حوار القاهرة في العاشر من الشهر الماضي               
  .، مشيراً إلى أن مصر لم تقم باالتصال مجدداً بأطراف الخالف لتحديد موعد آخر"جديد

خراً بعض المسؤولين المصريين ووسائل إعالم رسمية على حماس،         وانتقد رضوان الهجوم الذي شنه مؤ     
  ".تقف على مسافة واحدة من الجميع"موضحاً ان حركته طالبت مصر أن 

، وشدد على ضرورة أن يقف الوسيط في موضوع الحـوار           "يخالف ذلك "ورأى أن الهجوم على حماس      
باالً للهجوم عليها، وان قنواتها الرسمية مع       ال تلقي   "على مسافة واحدة من الجميع، مشيراً إلى ان حماس          

 ".مصر معروفة، واتصاالتها مستمرة
  ١٢/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  في فتح المعبيعطي مصر األحقيةحرب اعتبار األمم المتحدة حصار غزة جريمة : حماس .١٣

ن ما يجري   حماس ان تصريحات مفوض األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أ        "اعتبرت  : كفاح زبون : رام اهللا 
وأوضح الناطق  ". من حصار لغزة جريمة حرب تؤكد أنه لم يعد مبرراً أمام مصر إبقاء معبر رفح مغلقًا               

إنه لم يعد مقبوالً من الدول العربية عدم اتخاذ قرار جدي وفعلـي وعملـي               "باسم الحركة فوزي برهوم،     
إلجباره على إنهاء معاناة قطاع     بإنهاء حصار غزة باستخدام كافة أوراق الضغط على المحتل الصهيوني           

عليهم أن يبدأوا سريعا بخطـوات عمليـة        : وأضاف برهوم مخاطباً العرب   ". غزة وفك الحصار بالكامل   
وفعلية إلنهاء هذا الحصار بكل الطرق، ألن االستحقاق األخالقي والقومي والعربي واإلنـساني يـضاف               

إلنسان في األمم المتحدة التي اعتبرت أن ما يجري         إليه االستحقاق القانوني الذي تمنحه مفوضية حقوق ا       
وأكد أن هذا القرار يعطي مصر أوالً األحقية في اتخاذ قرار فعلي لفتح المعبـر               ". في غزة جريمة حرب   

ويعطي أحقية للدول العربية باتخاذ قرار عملي وتطبيقي إلنهاء حصار غزة ألن قرار فك الحصار هـو                 
أن قرارات وزراء خارجية الـدول العربيـة الـسابقة          : "ضح برهوم وأو. قرار مصري وعربي بامتياز   

والالحقة باعتبار غزة منطقة منكوبة يجب أال تفرغ من مضمونها، واألصل أن يفك الحـصار بأقـصى                 
سرعة ممكنة وتُفعل هذه القرارات على أرض الواقع حتى تؤكد هـذه االجتماعـات علـى مـصداقيتها                  

  ".نيواحترامها لحقوق الشعب الفلسطي
  ١٢/١٢/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط

  
   تطالب بإعادة النظر في التهدئة ووقف المفاوضاتالشعبية .١٤

طالب الدكتور رباح مهنا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، بإعادة النظر في التهدئة،              :حسن جبر 
عي إلى توظيـف    واتهم مهنا طرفي الصراع في الساحة الفلسطينية بالس        ".سياسة خاطئة "على اعتبار أنها    

إن هناك طرفا يحاول استثمارها بالمـضي فـي المفاوضـات      : "التهدئة لخدمة مصالحهما الخاصة، قائال    
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العبثية الضارة بالقضية الوطنية، وأن ثمة طرفا آخر يريد تهدئة تلو األخرى للوصول لتهدئة طويلة األمد                
 كلمة ألقاها خـالل حفـل اسـتقبال         وقال مهنا في   ".تستمر سنوات، من أجل إحكام سيطرته على القطاع       

نظمته الجبهة الشعبية، ليلة أول من أمس، لمناسبة الذكرى الحادية واألربعين النطالقتها في قاعة مؤسسة               
  .بمدينة غزة، إن التهدئة ضارة بمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني" بادر"

األفضل لممارستها، مطالبا بوقف    ودعا إلى تشكيل جبهة مقاومة موحدة تحدد تكتيكات المقاومة والوسيلة           
كما انتقـد بعـض      .المفاوضات مع االحتالل وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني         

ألن البعض يحولها هدفاً لتغليب مصالحه الخاصة ومراكمة الثروات على حـساب            "أوجه استخدام األنفاق    
  ".الجماهير وقوتها

 ١٢/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
   الديمقراطية ترفض التمييز بين أسرى الفصائل الجبهة .١٥

 عبرت الجبهة الديمقراطية عن رفضها الشديد لسياسة التمييز التي تمارسها إسـرائيل فيمـا               : قنا –غزة  
 مصدر مـسؤول فـي       وأكد .يتعلق بقضية اإلفراج عن أسرى الفصائل الفلسطينية المعتقلين في سجونها         

س أن قائمة األسرى الذين أعلنت حكومة ايهود أولمرت نيتها اإلفراج عنهم            الجبهة في بيان صحفي له ام     
ودعت الجبهة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إدانـة معـايير المحتلـين            . تقوم على التمييز بين الفصائل    

وطرح قضية األسرى على اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان حيث يحتفل العالم اآلن بالذكرى الستين إلعالن               
  .وهنأ المصدر األسرى الفلسطينيين المنوي اإلفراج عنهم .حقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة

  ١٢/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر، 
  
  "الترانسفير"فيغلين يؤيد و ...التزامه عملية السالم  يطمئن األوروبييننتانياهو .١٦

انياهو الى طمأنة االوروبيين االسرائيلي بنيامين نت" ليكود"سعى زعيم حزب : الناصرة، القدس المحتلة
بأنه سيواصل محادثات السالم مع الفلسطينيين في حال فوزه في االنتخابات العامة التي ستجري في 

المقبل، وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف من جنوح حزبه نحو اليمين ) فبراير(اسرائيل في شباط 
ن الصقور قائمة مرشحي الحزب لالنتخابات المتشدد خالل انتخاباته الداخلية اخيرا حيث تصدر عدد م

  .العامة
وقال نتانياهو في تصريح مقتضب عقب حفلة غداء نظمها االتحاد االوروبي في القدس المحتلة وحضرها 

قلت لهم ان حكومة ليكودية برئاستي ستواصل محادثات السالم، وستركز على : "السفراء االوروبيون
تنمية اقتصادية سريعة للفلسطينيين وتعاون "ف انه سيعمل من اجل واضا". االمن والتنمية االقتصادية
  ".اقليمي مع االردن ومصر

لقد : "واوضح الناطق باسمه رون ديرمير ان نتانياهو قال للسفراء انه يبقى ممسكاً بزمام حزبه وسياساته
  ".اساتاوضح انه زعيم الحزب ويقرر سياساته، وانه سيختار حكومة تمكنه من تنفيذ هذه السي

ويأتي تصريح نتانياهو في وقت نشرت صحف اسرائيلية مقتطفات من مقابالت سابقة أجرتها مع زعيم 
في الحزب موشي فيغلين الذي أثار انتخابه وعدداً من اترابه من غالة المتطرفين " البيت اليهودي"تيار 

  .الحرج لزعيم الحزب
إلى المرتبة السادسة والثالثين، ما يعني عملياً " ليكود"ونجح نتانياهو في إنزال فيغلين على الئحة 

  .إضغاف فرص األخير في الفوز بمقعد في االنتخابات البرلمانية
، انه ما زال متمسكاً بآرائه المتطرفة وما "ليكود"داخل " البيت اليهودي"وأعلن فيغلين، وهو رئيس جماعة 

 االبراهيمي باروخ غولدشتاين، فضالً عن زال معجباً بشخصية المتطرف مئير كهانا ومنفذ مذبحة الحرم
  ".مواجهة اإلرهاب الفلسطيني بإرهاب مماثل"إعجابه بالنظام النازي وتأييده 
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االنتخابية، علما ان انتخابه وعدداً " ليكود"وكان فيغلين انتخب في المكان العشرين المضمون على الئحة 
قلق زعيم الحزب بنيامين نتانياهو بحجة من أترابه من غالة المتطرفين ضمن الئحة الحزب، اثار 

  ".كديما"احتمال هروب مصوتين من اليمين المعتدل لمصلحة 
التي استحضرت لقرائها فقرات من مقابلة مطولة " يديعوت احرونوت"وجاءت اقوال فيغلين لصحيفة 

)  عاما٤٦(ويعلن فيغلين . أجرتها معه قبل أكثر من ثالث سنوات شرح فيها بإسهاب أفكاره السياسية
: ويضيف. على مسمعه يثير التقزز" سلطة القانون"معارضته النظام الديموقراطي في إسرائيل، وأن ذكر 

... هو بيت المقدس، ويجب أن يكون بيت المقدس الثالث لليهود ) المسجد االقصى المبارك(جبل الهيكل "
ئل ماذا مع العرب في هذه الديار؟، وس". والسالم سيتحقق في العالم فقط بعد إقامة بيت المقدس الثالث

  من األجدر أن نؤشر الى العرب طريق الخروج: "فأجاب
  ١٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

 
 باراك يدرس تغيير اساليب الرد على الهجمات الصاروخية لتبرير قصف غزة: "معاريف" .١٧

 االسـرائيلي   االسرائيلية صباح اليوم الجمعة، أن وزير الحرب      " معاريف"اكدت صحيفة   : القدس المحتلة 
" االعتـداءات "إيهود باراك يدرس احتمال إحداث تغيير في أساليب الـرد اإلسـرائيلي عـسكرياً علـى           

وافادت معاريف، ان باراك بدأ باالستئناس بآراء عدد من الخبـراء            .الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة    
 . القانونيين بينهم رئيس المحكمة العليا األسبق مئير شامغار

يسمح إلسرائيل بـإطالق النـار      " قانوني"الصحيفة إلى أن المشاورات تهدف إلى صياغة رأي         وأشارت  
الصاروخية المذكورة داخل القطاع حتى لـو كانـت مدنيـة           " االعتداءات"على المواقع التي تنطلق منها      

وكذلك فرض عقوبات من قبيل قطع الكهرباء عن القطاع مما يخالف علـى األرجـح رأي المستـشار                  
 .نوني للحكومة ميني مازوزالقا

   ١٢/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما
 
  ضر بنفسية األسرى وذويهمتاألنباء المتضاربة حول عملية اإلفراج المرتقبة  .١٨

قال مركز األسرى للدراسات واألبحاث، امس، إن األنباء المتـضاربة حـول عمليـة اإلفـراج                :  جنين
 .د األضحى أضرت بنفسية األسرى وذويهـم       أسيراً من سجون االحتالل، لمناسبة عي      ٢٣٠المرتقبة عن   

 المسؤولين الفلسطينيين كافة، بالتوصل إلى موقف محدد بعيدا عن المناكفـات الـسياسية بـشأن                مطالباً
موضوع اإلفراج عن دفعة األسرى الجديدة، والتعامل بمسؤولية، واألخذ بعين االعتبار مشاعر األسـرى              

  .يوذويهم فيما يتعلق بهذا الموضوع اإلنسان
  ١٢/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
  ١٩٨٧  اندالع االنتفاضة عام ألف معتقل فلسطيني منذ٢٨٨ .١٩

تعهد وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة المقالة محمد فرج الغول بمالحقـة ومحاكمـة                :غزة
م األشخاص المتورطين في اختالس أموال األسرى، في وقت قدرت الوزارة عدد األسرى الذين اعتقلـته              

  .١٩٨٧ ألفاً منذ اندالع االنتفاضة األولى أواخر العام ٢٨٨قوات االحتالل بنحو 
  ١٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
   تواصل فتح معابر قطاع غزة بشكل جزئي"سرائيلإ" .٢٠

مس لليوم الثالث على التوالي، فتح معـابر قطـاع          أسرائيلية  واصلت السلطات اإل  :  اشرف الهور  - غزة
 ناصـر   أشـار و .سمحت بدخول شاحنات محملة بالمواد الغذائية والوقـود       غزة التجارية بشكل جزئي، و    
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 ٢٥ شاحنة مـساعدات انـسانية منهـا         ٥٥ح بادخال   اسم إلى ال  السراج وكيل وزارة االقتصاد الفلسطينية    
  .شاحنة تخص وكالة االونروا، وثالثون شاحنة تعود ملكيتها للقطاع الخاص

  ١٢/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   طالباً فلسطينياً من العالقين١١على متنها تغادر قطاع غزة و" ةالكرام"سفينة  .٢١

غادرت سفينة الكرامة مساء أمس الخميس شواطئ غزة متجهة إلي قبرص، وعلى متنها وفد              : ألفت حداد 
 طالبا من المقبولين في الجامعات األجنبية وعالقين في غزة بـسبب الحـصار              ١١المتضامين الدوليين و  

 أن الرحلـة القادمـة      ، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار،     الخضريجمال  أكد  لك   إلى ذ  .اإلسرائيلي
، وتقل برلمانيين من دول عربية وإسالمية وأجنبية سـيأتون فـي رحلـة           "البرلمانيين"ستحمل اسم سفينة    

  . من ديسمبر من ميناء الرنكا في قبرص باتجاه ميناء غزة١٨تنطلق في 
  ١٢/١٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب 

  
   المقبلمطلع العامعباس تنتهي الرئيس ن والية أ ثلثي الجمهور الفلسطيني يعتقد :استطالع .٢٢

 ٣جراه مركز البحوث السياسية والمسحية بـين        أبين استطالع جديد للرأي العام      :  محمد يونس  -رام اهللا   
جـراء انتخابـات    إن ثلثي الجمهور الفلسطيني يؤيد      أ،   شخصاً ١٢٧٠ الشهر الجاري وشمل عينة من       ٥و

قـد  و. عامة جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة مطلع العام المقبل كوسيلة إلنهاء االنقسام واالنفـصال      
ن ينطلق  أ حملت نسب متقاربة حركتي حماس وفتح المسؤولية عن فشل الحوار الوطني الذي كان مقرراً             

النقسام، فيما حمل    المسؤولية عن استمرار ا     تتحمل  ان حماس  %١٩، واعتبر   في القاهرة الشهر الماضي   
ن أ  فـي حـين تبـين      . الطرفين المسؤولية عن االنقسام    وا حمل %٥٥في حين أن    . المسؤولية فتح% ١٨
ينـاير  / ن والية الرئيس محمود عباس تنتهي في كانون الثـاني         أ ون الجمهور الفلسطيني يعتقد   من% ٦٤

وفـي حـال    . م مقاطعتها الحوار   على حالها رغ   بقيتن شعبية حماس    أبينت النتائج   إلى ذلك فقد    . المقبل
مقارنـة  % (٢٨اجراء انتخابات تشريعية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية، فإن حماس تحصل على             

، )قبل ثالثة أشهر  % ٤٣مقارنة بـ   (% ٤٢، في حين تحصل قائمة فتح على        )قبل ثالثة أشهر  % ٢٩بـ  
قـالوا  % ٢٠ علمـاً أن ).  ثالثة أشهرقبل% ١١مقارنة بـ (% ١٠كما تحصل بقية القوائم مجتمعة على  

نهم سيصوتون لفـتح فـي      أمن الناخبين   % ٤٦وفي قطاع غزة قال      .نهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون     أ
مقابـل  % ٢٥اما في الضفة الغربية، فبلغت نسبة التصويت لحمـاس          . سيصوتون لحماس % ٣٢مقابل  
ح عباس عن حركة فتح وهنيـة عـن       وفي حال جرت انتخابات رئاسية جديدة للسلطة وترش       .  لفتح %٣٩

كانت قـد    نسبة التصويت لعباس     مع اإلشارة إلى أن   . لهنية% ٣٨سيصوتون لعباس و  % ٤٨حماس، فإن   
أما لو كان المرشحان هما مروان البرغوثي وهنية،         .لهنية% ٣٩، في مقابل    %٥٣بلغت قبل ثالثة أشهر     

وفي حال نجحت المصالحة بين فتح      ك،   إلى ذل  .لهنية% ٣٢في مقابل   % ٥٩فإن البرغوثي يحصل على     
 أن ونعتقـد ي% ٣٩وحماس واجريت انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في الضفة وقطاع غـزة، فـإن            

الموضوع أو القضية الرئيسية التي ستشغل بال الناخبين وتؤثر على نتيجة االنتخابـات، سـتكون رفـع                 
بة الرغبة في الهجرة إلى خارج الـوطن        بلغت نس  من جهة أخرى     .الحصار وتحسين األوضاع المعيشية   

أما بالنسبة لتقويم الحكومتين في الضفة وغزة، فقـد         . في الضفة % ٢٥، في مقابل    %٤٠في قطاع غزة    
نـسبته ألداء حكومـة     بينما بلغت   ،  %٣٦بلغت نسبة التقويم اإليجابي ألداء حكومة إسماعيل هنية المقالة          

أن حكومة هنية هي الـشرعية،      % ٢٨حكومتين، فقد اعتبر    أما بالنسبة إلى شرعية ال    . %٣٤سالم فياض   
  .أن الحكومتين غير شرعيتين% ٢٩ن حكومة فياض هي الشرعية، في حين قال أ% ٣٠فيما قال 

  ١٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
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   قطاع غزة لدفع رواتب موظفي مئة مليون شيكل تحولسلطة النقد الفلسطينية  .٢٣
قد تم تحويلها إلى    )  مليون دوالر  ٢٥(أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أن حوالى مئة مليون شيكل           :وكاالت

. ، األمر الذي سيمكنها من دفع رواتب مـوظفي القطـاع          "إسرائيل"قطاع غزة بعد الحصول على موافقة       
يون التي   مليون شيكل، ومع المئة مل     ٥٠ن المصارف لديها احتياطات بقيمة      أسلطة  المسؤول في   وأوضح  

من المفترض أن تكفي هذه المبالغ أليام عدة، الن الموظفين عادة ال يسحبون كامل رواتبهم               فتم تحويلها،   
  .مرة واحدة

  ١٢/١٢/٢٠٠٨السفير، لبنان، 
  

   في لندن مسؤول ورجل أعمال يشاركون في مؤتمر فلسطين لالستثمار٢٠٠ .٢٤
 ٢٠٠ؤتمر فلسطين لالستثمار، بمشاركة حـوالي       تنطلق في لندن االثنين المقبل، فعاليات م      : جعفر صدقة 

  الفلـسطيني  رجل أعمال فلسطيني وعربي وأوروبي، وبحضور وفد حكومي رفيع يقوده رئيس الوزراء           
، جيع االسـتثمار  شجعفر هديب رئيس الهيئة العامة لت      وكشف   .سالم فياض، وممثلين عن منظمات دولية     

تأسيس مجلس االعمال الفلسطيني البريطاني المـشترك،       ن اليوم االول للمؤتمر سيشهد االعالن عن        أعن  
الزراعـة وتنميـة    قطـاع   فيما سيخصص اليوم الثاني لعقد لقاءات متخصصة في القطـاع المـالي، و            

  .الصادرات، والسياحة والتسويق، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية واالعمار
  ١٢/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

 
  "إسرائيل"في رسالة الى أوباما استعداد العرب للسالم الشامل مع  تؤكد الجامعة العربية .٢٥

أعلنت الجامعة العربية أن أمينها العام عمرو موسى والرئيس الحالي لمجلس :  محمد الشاذلي-القاهرة 
الجامعة وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل بعثا قبل أيام برسالة إلى الرئيس األميركي 

وقالت األمانة ". إسرائيل"ك أوباما تؤكد استعداد الدول العربية للتوصل إلى سالم شامل مع المنتخب بارا
" إسرائيل"االستعداد العربي إلقامة سالم عادل ودائم مع "العامة للجامعة، في بيان أمس، إن الرسالة تؤكد 

". الم العربية ومتطلباتهاطبقاً لمبدأ األرض مقابل السالم وقرارات األمم المتحدة، ووفقاً لمبادرة الس
وأشارت إلى أن السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير ورئيس مكتب الجامعة هناك التقيا مستشار 
أوباما للشؤون السياسية، وسلماه الرسالة التي تعرض موقف العرب من تطورات النزاع مع إسرائيل، 

الطارئ على مستوى وزراء الخارجية الشهر تنفيذاً لما تم االتفاق عليه خالل اجتماع مجلس الجامعة 
تقرر تكثيف االتصال بعناصر اإلدارة األميركية الجديدة لطرح الموقف العربي "وأوضحت أنه . الماضي

من األراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطين على األراضي الفلسطينية التي " إسرائيل"القائم على انسحاب 
لشرقية، والتوصل إلى حل لقضية الالجئين الفلسطينيين على  وعاصمتها القدس ا١٩٦٧احتلت العام 
  ".، وتحقيق األمن والتحرك نحو العالقات الطبيعية في ضوء ذلك١٩٤أساس القرار 

  ١٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  

   يطالب بوقف انتهاكات حقوق اإلنسان ضد الفلسطينيينالعطية .٢٦
لتعاون لدول الخليج العربية أن اعالن حقوق أكد عبد الرحمن بن حمد العطية األمين العام لمجلس ا: وام

اإلنسان العالمي يشكل تطوراً مهماً على طريق الوفاء بحقوق االنسان المدنية والسياسية واالقتصادية 
وشدد في كلمة له بمناسبة الذكرى الستين إلعالن حقوق االنسان . واالجتماعية والثقافية في كل مكان
ب الفلسطيني من مأساة وما يتعرض له من حصار وحرمان من أبسط العالمي، على أن ما يعيشه الشع

حاجاته األساسية واغتصاب األرض وبناء المستوطنات وتدنيس حرمة المسجد األقصى المبارك، انتهاك 
وطالب المجتمع الدولي في ذكرى صدور هذا االعالن بوضع حد . صارخ ومستمر لإلعالن نصاً وروحاً



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                     ١٢٨١:         العدد       ١٢/١٢/٢٠٠٨ جمعة ال:التاريخ

والذود عنها بغير تسلط ومن دون مساس بالقيم الروحية لمجتمعات العالم النتهاكات حقوق االنسان 
  .المختلفة وثقافاتها وتقاليدها

 ١٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
   ال تمانع في تولي جهة اخرى جهود الوساطة في ملف شليطمصر .٢٧

ين اكدت مصر، امس، بأنها ال تمانع في تولي جهة اخرى جهود الوساطة ما ب:  وليد عوض- رام اهللا 
وحركة حماس التمام صفقة تبادل االسرى يتم بموجبها اطالق سراح الجندي االسرائيلي غلعاد " اسرائيل"

وشدد ياسر رضا السفير المصري في . ٢٠٠٦شليط المحتجز لدى فصائل المقاومة الفلسطينية منذ عام 
نهاء ملف الجندي تل ابيب، امس، على أن مصر ال تمانع في ان تتولى جهة جديدة مهمة الوساطة، ال

وحسب االذاعة االسرائيلية الرسمية، فان رضا قال بأن مصر سترحب بمن يرى نفسه . المخطوف شليط
قادرا على القيام بهذه المهمة، مشيرا الى ان مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على ايجاد مخرج لهذا 

ن المسؤولين االسرائيليين الذين واشار رضا، حسب االذاعة االسرائيلية، الى نقله لعدد م. الموضوع
التقاهم مؤخرا، رغبته بمواصلة اي رئيس وزراء اسرائيلي جديد مسيرة السالم على كافة المسارات 

  .التفاوضية
  ١٢/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   يدعو إلنهاء حصار غزة ويدافع عن مصافحة بيريزطنطاوي .٢٨

ار عن قطاع غزة، ودافع عن مصافحته دعا محمد سيد طنطاوي شيخ االزهر، أمس، إلى رفع الحص
ونقلت وكالة أنباء الشرق ". أتفه من أن يرد عليهم"للرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، مؤكداً أن منتقديه 

األوسط المصرية عن طنطاوي قوله إن ممارسة الفلسطينيين في غزة لحياتهم الطبيعية حق أساسي من 
  .وية وحثت عليها الشرائع الدينية والقوانين الدوليةحقوق اإلنسان التي أقرتها األديان السما

  ١٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  القاهرة تبدأ اتصاالتها عقب انتهاء العطلة للدعوة للحوار الفلسطيني .٢٩

قالت مصادر دبلوماسية مصرية إنه من المقرر أن تبدأ القاهرة مشاوراتها عقب انتهاء عطلة : القاهرة
ل الفلسطينية للدعوة إلى عقد الحوار الفلسطيني الشامل خالل شهر عيد األضحي المبارك، مع الفصائ

يناير القادم، وتوقعت أن يواجه الحوار صعوبات ضخمة تتمثل في األوضاع المتدهورة في / كانون ثاني
كما شددت على أن االتصاالت . قطاع غزة من جراء الحصار واشتداد معاناة الفلسطينيين داخل القطاع

ووفقا للورقة " نوفمبر الماضي"طلق من حيث تجمدت قبيل حلول موعد اطالق الحوار المصرية سوف تن
المقدمة الي جميع الفصائل كرؤية وخطوط عامة للتحاور والتفاوض فيما بينهم وفقا لها، دون أية 

  .تغييرات أو تعديالت نافية تماما أي اتجاه للعودة إلى المربع األول
  ١١/١٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
  الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت المؤسسات الدوليةتمارس " سرائيلإ: "إيران .٣٠

" إسرائيل"أعلن ممثل إيران لدى األمم المتحدة محمد خزاعي أن :  وكاالت-غزة، القاهرة، طهران 
وشدد، في كلمته أمس، على . تمارس الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت المؤسسات الدولية

ع الدولي ال سيما مجلس األمن الدولي لجرائم الحرب في العالم والتي يمثل ضرورة تصدي المجتم
  .ابرز نماذجها" إسرائيل"إرهاب الدولة في 
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 وفي السياق دعت المؤسسات اإليرانية الرسمية وشبه الرسمية إلى المشاركة في مسيرات كبرى اليوم 
  ". إسرائيل"الجمعة في عموم المدن اإليرانية تنديدا بجرائم 

  ١٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
   مصرية توزع أضاحي العيد في القطاعلجنة .٣١

ذكر مسؤولون بلجنة اإلغاثة اإلنسانية أنهم نجحوا في تسيير أكبر مشروع لألضاحي إلى غزة بالتعاون 
بتكلفة بلغت نصف مليون دوالر، وتوزيعها على أبناء غزة خالل عيد " ائتالف الخير"مع مؤسسة 

عبد القادر حجازي، إن اللجنة نجحت في توزيع لحوم أضاحي . لعام للجنة دوقال األمين ا. األضحى
 ألف دوالر، منها شحنة من لحوم األضاحي تم ذبحها ٢٧٠وذبح بعضها هناك بتكلفة إجمالية بلغت 

وأكد مسؤولو اللجنة أنها ستبدأ .  ألف دوالر٢٣٠خارج فلسطين، وتوزيعها مجمدة، بقيمة قدرت بنحو 
  .ل في تجهيز قافلة إغاثية جديدة لتوفير المستلزمات الطبية واألدوية لمستشفيات القطاعاألسبوع المقب

  ١٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
 مطالبات بانتخاب شيخ األزهر بدالً من تعيينه : مصر .٣٢

القاهرة أن النائب حمدي حسين أمين إعالم كتلة  من، ١٢/١٢/٢٠٠٨ العرب، قطر، ذكرت صحيفة
الب بأن يكون منصب شيخ األزهر خاضعاً لالنتخاب بدال من التعيين، وتقدم حسن اإلخوان البرلمانية، ط

بطلب إحاطة عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بوصفه وزير شؤون األزهر بخصوص 
وكذلك الطريقة التي تعامل بها الدكتور طنطاوي مع منتقدي " العرب"تصريحات شيخ األزهر لـ 

رائيلي شيمون بيريز على هامش حوار األديان بنيويورك واأللفاظ التي وصف بها مصافحته للرئيس اإلس
  .منتقديه والتي وصلت إلى السباب بألفاظ خارجة

النائب ، أن محمد عبد الرؤوف من القاهرة من، ١٢/١٢/٢٠٠٨ ،الشرق األوسطوأضافت صحيفة 
ببيان برلماني عاجل إلى رئيس دم تقإبراهيم أبو عوف، عضو الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين 

الوزراء أحمد نظيف، بوصفه وزير شؤون األزهر، حول تصريحات لشيخ األزهر أبدى فيها استعداده 
شيخ األزهر "وقال ابو عوف  .، وترحيبه بزيارة الرئيس اإلسرائيلي لمؤسسة األزهر"إسرائيل"لزيارة 

 هناك مؤامرة تحاك من أجل أن تطبع هذه المؤسسة يمثل هذه المؤسسة الكبيرة وال يمثل نفسه، ويبدو أن
، في الوقت الذي يقوم هذا الكيان بحصار أهل غزة وقتلهم وتشريدهم "إسرائيل"اإلسالمية العريقة مع 

 ."وتجويعهم باآللة العسكرية وبالحصار الظالم
  
 "إسرائيل"القاهرة تستضيف اجتماعا تحضيريا ألكبر مشروع تطبيعي مع  .٣٣

االتحاد األوروبي بادر بمشروع لتطوير " كشف تقرير للقناة السابعة اإلسرائيلية عن أن :محمد عطية
التكنولوجيا في مجال النسيج والغذاء في دول حوض البحر األبيض المتوسط وذلك في إطار مشروع 

)MEDIBTIKAR ( مليار يورو ويستمر لمدة ٧,٣تكلفة المشروع "األوروبي للتكنولوجيا موضحا أن 
 وتركيا ومصر واألردن وسوريا ولبنان والمغرب وتونس "إسرائيل"ة أعوام ويشارك فيه كل من ثالث

سيما أمير مديرة قسم التعاون االقتصادي "وأضاف التقرير أن . "والجزائر والسلطة الفلسطينية
ا والتكنولوجي في اتحاد الصناعات اإلسرائيلي قد شاركت في لقاء عقد مؤخرا بالقاهرة تحضيرا لهذ

المشروع سيتم عبر مراحل حيث تهتم "المشروع الذي يرعاه االتحاد األوروبي ناقلة عنها القول أن 
لقاء القاهرة هو اللقاء الرابع "مؤكدة أن " المرحلة األولى بمجال النسيج أما المرحة الثانية فستهتم بالغذاء

وأكد . حسب قولها" سنطبولفي إطار المشروع بعد ثالثة لقاءات تم إجرائها في المغرب وعمان وا
لقاء القاهرة ضم مندوبين من عدة منظمات اقتصادية ومؤسسات أكاديمية من دول حوض "التقرير أن 
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البحر المتوسط فباإلضافة لحضور سيما أمير حضر أيضا كل من البروفيسور اموتس فينبرج رئيس 
 إلى مجموعات عمل وقرروا إقامة ثالثة المشاركين انقسموا"مؤكدا أن " المدرسة العليا للهندسة والتصاميم

بين المنظمات الصناعية وبين المراكز التكنولوجية وبين مراكز تصاميم ) network(شبكات إقليمية 
 . حسب التقرير" النسيج من تلك الدول وعلى رأسها مصر 

  ١٠/١٢/٢٠٠٨صحيفة المصريون، 
  
  واحتماالت تقليص خدماتها تعلن عن نفاد احتياطيها من األموال بالكامل " األونروا .٣٤

 مليون دوالر عام ٦٠ونروا، أن احتياطي أموالها قد انخفض من األ أكدت وكالة :وكاالت –نيويورك 
  .ليوم واحد" األونروا"، إلى مليون دوالر حالياً، وهو مبلغ ال يغطي عمليات ٢٠٠٦

 خطيرة بالحد من الخدمات وقال نائب المفوض العام لألونروا، فيليبو غراندي، إن هناك احتماالت
نحن نعمل حالياً دون أي أموال، فكما يعلم الجميع فإن العمل دون "وقال غراندي . الصحية والتعليمية

وفيما يتعلق بالتوقعات الراهنة؛ فإن األونروا . ، وفق تعبيره"الموارد الكافية يعني االنهيار آجالً أم عاجالً
وقال .  مليون دوالر، وفق تقديرات الوكالة١٥٠عام القادم تقدر بنحو تواجه عجزاً مالياً في ميزانية ال

إن النتائج االجتماعية واإلنسانية والسياسية في هذه المنطقة المضطربة غير خافية على أحد، "غراندي 
، كما "وتأتي هذه الضغوط المالية في وقت حرج فمتطلبات الالجئين في ازدياد وأصبحت أكثر تعقيداً

  .ذكر
د تحدث جراندي أيضاً عن األوضاع الصعبة التي تعاني منها وكالة األونروا في بعض مناطق عملها وق

.  خاصة في قطاع غزة بسبب اإلغالقات المتكررة والحصار المفروض وصعوبة الحركة داخل القطاع
رحاً عن وقدم  ش .وأكد كذلك على أن نتائج مناشدة إعادة بناء مخيم نهر البارد كانت مخيبة لآلمال

وأعرب عن إرتياحة لعالقة . األعمال والبرامج التي تقوم بها الوكالة بما فيها البرامج اإلبتكارية الجديدة
 ٢٢األونروا مع العناصر الفاعلة واصفاً إياها بالمتينة وخاصة مع أعضاء اللجنة اإلستشارية المكونة من 

وأكد أن هذا يشير . ن كفاءة تشغيلية وشفافية عاليةعضواً والتي تراجع المسائل اإلدارية والمالية بما يضم
إلى اإلهتمام الذي يبديه العالم تجاة قضية الالجئين الفلسطينيين وإجماعه على دور وكالة األونروا 

  . كمصدر لإلستقرار ومحرك للتنمية
  ١٢/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما

  
 الراضي الفلسطينية األمم المتحدة تطلق مناشدة لتمويل برامج المساعدات االنسانية ل .٣٥

اطلقت منظمات االمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مناشدة موحدة بداية  : عايدة الطويل-  عمان 
 مليون دوالر لتمويل برامج المساعدة اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة ٤٦٢الشهر الحالي بقيمة 

تلتها )  مليون دوالر٢٠٩،٤(يل المطلوب  ، وتصدرت المساعدات الغذائية قائمة التمو٢٠٠٩لعام 
 .ومن ثم الحماية فاألعمال الطارئة والمياه والصرف الصحي)  مليون دوالر١٣٣،٣(المساعدات النقدية 

ان اعتماد الفلسطينيين على ) ايرين(وقال تقرير صادر عن شبكة االنباء االنسانية التابعة لالمم المتحدة 
االرتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية وازدياد حدة االنقسام السياسي المساعدات اإلنسانية زاد بسبب 

وقد احتلت مناشدة األرض الفلسطينية المحتلة المركز . الداخلي الفلسطيني وتراجع التنمية في قطاع غزة
  .السادس على مستوى العالم

 ١٢/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
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  من إيران" سرائيلإ"أوباما تعهد بمظلة نووية لحماية ": هآرتس" .٣٦
نقلت صحيفة عبرية عن مصدر في االدارة االمريكية الجديدة ان الرئيس  : آمال شحادة- القدس المحتلة 

. لحمايتها من خطر سالح ايران النووي" إسرائيل"ـل" مظلة نووية"المنتخب باراك اوباما، ينوي توفير 
سيؤدي " إسرائيل"وما نوويا إيرانيا على وحسب المصدر فان الواليات المتحدة بصدد اإلعالن عن أن هج
وأشارت إلى أنه باإلمكان تفسير التعهد . إلى عواقب وخيمة وسيقابل بهجوم نووي أمريكي على إيران

واعتبر المصدر وضع إنذار مبكر في . األمريكي على أنه موافقة أمريكية على حيازة إيران لسالح نووي
وة في هذا االتجاه حيث يمكنه رصد الصواريخ اإليرانية بعد منطقة النقب، جنوب فلسطين المحتلة، خط

  .وقت قصير جدا من إطالقها
وتساءل مسؤول أمني . واإلدارة األمريكية الحالية" إسرائيل"تحفظا لدى " المظلة النووية"وتثير فكرة 

". لة نووية؟أية مصداقية ستكون لذلك، عندما تكون إيران قد أصبحت دو: "حول أهمية التعهد" إسرائيلي"
وفي . وقال إن مجرد التسليم بحيازة إيران سالح نووي يضر بمساعي لجمها من التوصل إلى سالح كهذا

حين رأى مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش، أن المظلة النووية اقتراح 
  .بهجوم نووي إيراني" ئيلإسرا"تساءل عن جدوى رد أمريكي بعد تدمير مدن " سخيف ويفتقر للمصداقية"

  ١٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  عرب عن أسفه لفشل األمم المتحدة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية يبروكمان .٣٧

عقدت لجنة الجمعية العامة لألمم المتحدة المخصصة إلعالن التبرعات لوكالة : وكاالت –نيويورك 
أس اإلجتماع اآلب ميجيل ديسكوتو بروكمان، األونروا إجتماعاً في مقر األمم المتحدة في نيويورك و تر

رئيس الجمعية العامة وألقى كلمة أعرب فيها عن أسفه لفشل األمم المتحدة في إيجاد حل للقضية 
وتطرق في كلمته إلى الصعوبات التي تواجهها وكالة . الفلسطينية بالرغم من مرور كل هذه السنوات

ها مشيراً إلى تزايد الطلب على خدماتها نتيجة للزيادة الطبيعية األونروا للقيام بالمهام الملقاه على عاتق
كما ناشد المجتمع الدولي للتعبير عن تضامنه من خالل زيادة . للسكان والظروف الصعبة التي يعيشونها

وأكد أن هذه الوعود بالتبرعات تشكل دعماً . ٢٠٠٩مساهماتهم  للميزانية العامة لألونروا خالل عام 
ونروا ولألشخاص الذين تخدمهم وتعتبر إلتزاماً أخالقياً من قبل المجتمع الدولي تجاه قضية ثميناً لأل

وعبر رئيس الجمعية العامة في نهاية كلمته عن .  الالجئين الفلسطينيين حتى يتم إيجاد حل عادل لها
 الخدمات الضرورية تقديره للجهود القيمة التي تبذلها وكالة األونروا والعاملون بها في الميدان إليصال

  . لالجئين الفلسطينيين
  ١٢/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما

 
 ال حل للقضية الفلسطينية في عهد اوباما : فوكوياما .٣٨

في رده  اعتبر صاحب نظرية نهاية التاريخ المفكر األميركي فرنسيس فوكوياما : نضال حمادة- باريس 
ل في أن تقوم اإلدارة األميركية المقبلة بحل  أنه ال يوجد أي أم،في باريس" الدستور"مراسل لعلى أسئلة 

القضية الفلسطينية، معتبرا أن إيران تستغل القضية الفلسطينية للضغط على الدول العربية ولتحقيق هدفها 
محمال في السياق الفلسطينيين المسؤولية عن المأزق الحالي بسبب عدم . بالحصول على القنبلة النووية
. "إسرائيل"، دون أن ينسى ذكر عجز أوباما عن ممارسة أي ضغط على وجود محاور فلسطيني جدي 

 .واتهم فوكوياما إيران وسوريا وحزب اهللا وحماس بعرقلة حل المشكلة الفلسطينية اإلسرائيلية 
  ١٢/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
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  ماذا حقق الملتقى العربي الدولي لحق العودة؟ .٣٩

  اجد الزيرم
شكال ومضمونا، سواء على الصعيد الفلسطيني أو العربي أو الـدولي،           هو ملتقى استثنائي بكل المقاييس      

بعناوينه ومفرداته ودالالت ذلك وانعكاساته المستقبلية على كل الجهات المعنية المؤثرة والمتـأثرة فـي               
مجريات القضية الفلسطينية على حد سواء وأهمها الالجئون الفلسطينيون وعدوهم اإلسـرائيلي صـاحب              

  .رى في إسقاط حقهم في العودة إلى ديارهمالمصلحة الكب
تشرين الثاني الماضي بدمشق، قرابة الـستين       / نوفمبر ٢٤ و ٢٣قامت بالدعوة للملتقى، الذي انعقد يومي       

جهة على اتساع العالم وخصوصا المنطقة العربية من خليجها إلى محيطها بكل تنوعها المهني والنقـابي                
  . اإلطار القومي واإلسالمي واألمميبل وخلفياتها السياسية المتعددة في

وجاء هذا االلتئام تجاوبا مع الفعاليات التي أطلقتها اللجنة العربية إلحياء الذكرى الستين للنكبـة والتـي                 
  .انبثقت عن المؤتمر الوطني الفلسطيني للحفاظ على الثوابت والذي انعقد في بدايات هذا العام

 أنه أسقط قاصدا كلمة الفلسطيني لما في ذلك من إرجاع للقضية            أول ما يسجل لملتقى دمشق لحق العودة      "
لمسارها الصحيح من كونها قضية عربية بالمعنى القومي والجغرافي الممتد، وقـضية دوليـة بـالمعنى                

  " الديني اإلسالمي الواسع المقرون بالنصرة اإلنسانية
 العربي والدولي لحق العودة وأسـقط       أول ما يسجل في هذا الصدد أن الملتقى حدد عنوانا له في اإلطار            

قاصدا كلمة الفلسطيني لما في ذلك من إرجاع للقضية لمسارها الصحيح من كونها قضية عربية بالمعنى                
القومي والجغرافي الممتد، وقضية دولية بالمعنى الديني اإلسالمي الواسع المقرون بإرساء الحق والعـدل              

وفلسطين في البعدين حاضرة في قلـب األمـة         .  أنحاء العالم  ونصرة المظلوم من أخوة اإلنسانية في كل      
العربية واإلسالمية ومركز اهتمام عالمي كبؤرة صراع يتجلى فيها الظلم والقهر بحق الشعب الفلسطيني              

  .والحيلولة دون ممارسة حقوقه وعلى رأسها حق العودة
بعاد الحقيقية للصراع، ممـا يعنـي       إن من شأن هذا التعامل الجاد مع القضية الفلسطينية أن يستدعي األ           

مدافعة للتوجه الخطير والمرسوم بعناية إسرائيليا بتنفيذ تآمري دولي وتواطؤ إقليمي لألسف مـن تقـزيم                
ومـن هنـا    . القضية في اإلطار الفلسطيني الضيق، وترك الفلسطينيين وحدهم يصارعون كل هذه القوى           

توى التحدي والتعامل مع استرجاع الحقوق بكل مـضامين         جاء البعد اإلستراتيجي الهام من االرتقاء لمس      
  .القوة في القضية

تأتي أهمية دمشق من اعتبارها مضيفة للملتقى بما يحوي ذلك من دالالت، على اعتبار أن نسيم فلسطين                 
  .يعبق بِحارات دمشق وجنبات مخيمات الالجئين الفلسطينيين المنتشرة في المحافظات السورية

وتجلـى هـذا    .  ما يزيد على األربعمائة ألف الجئ طوال ستين سنة خلت من الصراع            فسوريا تستضيف 
الوجود بمشاركة فاعلة من الالجئين عبر مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في سوريا وعلى رأسـها               

، وفي اإلعداد والتحضير بإخالص لقيام هـذا الملتقـى والـسهر علـى     )واجب(تجمع العودة الفلسطيني  
سوريا تعني أيضا أهمية التعاون الرسمي والشعبي في اإلطار العربي إلرجاع الحقوق الضائعة             و. نجاحه

  .وعلى رأسها حق العودة
جاء الملتقى ليسلط الضوء على المخاطر التي تتهدد حق العودة، وأن من ُأسـس تحـصين هـذا الحـق         

موم القديم الجديد في التعامل غيـر       وهنا يأتي الدور العربي الرسمي بالع     . التعاطي مع ما يمكن أن يغيبه     
  .السليم مع حق العودة بطريقة تفضي إلى إسقاطه

دون الـنص   " حل عادل متفق عليه   "ونسمي في هذا المجال المبادرة العربية التي نصت في بنودها على            
ة وكذلك سوء معاملة الفلسطينيين المقيمين في بعض الدول العربية وخاص         . ٤٨على حق العودة لفلسطين     

  .فلسطينيي العراق ولبنان وكذا حملة الوثائق المصرية من فلسطينيي غزة
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وكل هذا من شأنه أن يزيد اليأس في نفوس الالجئين، مما يعني إمكانية قبول بعضهم بالهجرة إلى أماكن                  
  .بعيدة مؤقتا أو األخذ بأية حلول تطرح خالف العودة لفلسطين سواء كان تعويضا أو توطينا أو تجنيسا

ن يقرن الملتقى بين العروبة وحق العودة يعني أن مسقطي حق العودة في البعد العربي ليسوا وحدهم في                  أ
  .الميدان، وأن مجهودات تبذل من شأنها مواجهة هذه التنازالت

وبنفس االتجاه وفي مجال آخر يأتي البعد الدولي عنوانا آخرا للملتقى بما فيه من اختراق لحاجز ما يعتبر                  
حيـث نجحـت الدعايـة الـصهيونية        .  السياسة الدولية لجهة التعامل بإيجابية مع حق العودة        محرما في 

وبرعاية من الدول الغربية في فرض مقولة استحالة عودة الالجئين الفلسطينيين لما في ذلك مـن تهديـد                  
  .لوجود الدولة العبرية ويهوديتها عند بعض األطراف

مية وحقوقية على مدار يومين في مؤتمر لحق العـودة وفـي            مشاركة شخصيات غربية برلمانية وأكادي    "
  " دمشق يعني أن الرواية الفلسطينية بدأت تأخذ طريقها للعقل الغربي

إن مشاركة شخصيات غربية برلمانية وأكاديمية وحقوقية على مدار يومين في مؤتمر لحق العودة وفـي                
  .عقل الغربيدمشق، يعني أن الرواية الفلسطينية بدأت تأخذ طريقها لل

ونحن هنا ال نحدد جهة اليسار السياسي التقليدي فقط من الغرب األوروبي، بل من تيار الوسـط أيـضا،       
من مثل البارونة جيني تونغ الناطقة الرسمية باسم حزب الديمقراطيين األحرار في مجلـس اللـوردات                

وإلى جانبهم شخصيات نافذة مـن      البريطاني، وزمالء لها من البرلمان السويسري واإليطالي واليوناني،         
هو عصر الزمان الفلسطيني الذي بدأ      . فرنسا وهولندا والسويد والنمسا وإسبانيا والدانمارك ودول أخرى       

  .فجره يبزغ
حضور هؤالء لم يكن ثانويا، وال حملة عالقات عامة مجردة من المضمون السياسي الحقيقي للملتقى، بل                

ونذكر هنا السيد ديمترس تسرينوس النائب في البرلمـان         . داعين إليه جاء منسجما ومتناغما مع رسالة ال     
اليوناني الذي تفاعل سريعا مع نتائج الملتقى عندما شارك في اليوم التالي لرجوعه من دمشق في الجلسة                 
العامة للبرلمان اليوناني بكامل حضوره لألعضاء والحكومة بما فيهم رئيس الوزراء والخاصـة بـإقرار               

  .ة العامة السنوية للدولةالميزاني
إذ استهل الكلمة المخصصة له إلطالع البرلمان على نتائج مشاركته في الملتقى واللقاءات التي أجراهـا                

وطالب اليونان بأخذ دورهـا فـي دعـم الـشعب           . مع المسؤولين الفلسطينيين من حركتي حماس وفتح      
  .الفلسطيني وضرورة كسر الحصار على غزة الذي اعتبره ظالما

الحضور الكبير للملتقى والذي بلغ خمسة آالف شخصية، ممثلة لمؤسسات في بلدانها وذات ثقل في ذاتها                
سياسيا ومهنيا ومعنويا، من قبيل رئيس الوزراء الماليزي السابق محاضر محمد أو المطران كابوتشي أو               

قلـم  "صـاحب برنـامج     اللورد نظير أحمد، أو المئات من اإلعالميين المرموقين من وزن حمدي قنديل             
  .، والفنانين وعلى رأسهم الفنانة القديرة سميحة أيوب والنقابيين ورجال السياسة"رصاص

الجميع تنادى للمشاركة وتسجيل حضوره الفاعل، وقد رتبوا أنفسهم كمجموعات وتقاطروا بشكل مـنظم              
ن ومـصر واألردن  وعلى حسابهم وبطائرات خاصة لكثرة عددهم من المغرب والجزائر وتونس والسودا   

والكويت والسعودية وقطر والبحرين وعمان وتركيا وإيران وباكستان وأوروبا، ومن أميركـا الـشمالية              
وهذا يعني أن باستطاعة المجهـود المـدني        . والالتينية وأستراليا وإندونيسيا وماليزيا وغيرها من الدول      

تجاه الحفاظ على الحقوق وعدم التفـريط       واألهلي أن يكون نافذا وفاعال ومؤثرا في السياسة وضاغطا با         
  . بها

ساعدت في نجاح الملتقى التغطية اإلعالمية النوعية والمكثفة التي عكست التقاط المؤسسات اإلعالميـة              
وهذا يسجل للمنظمين الذين فطنوا باكرا ألهمية حملة العالقات العامـة باتجـاه             . القيمة السياسية للملتقى  

از نقاط القوة في الملتقى بحيث يضمنون أن النتيجة بحجم أهمية قضية حـق              المؤسسات اإلعالمية، وإبر  
  .العودة ووزن الحضور وأهمية المضمون
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اعتبر الملتقى أن كل الوسائل متاحة للشعب الفلسطيني الستعادة حقوقه بما في ذلك حقه فـي المقاومـة                  "
اللبنانية وضمن اإلعالن العالمي لحق     وقد عبر عن ذلك بكلمتين رئيستين للمقاومة الفلسطينية و        ، المسلحة
  " العودة 

فقد اعتبر أن كـل الوسـائل       . لم يساوم الملتقى في أية قضية باتجاه تحصين الحقوق في طور استعادتها           
وقد عبـر عـن ذلـك       . متاحة للشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه بما في ذلك حقه في المقاومة المسلحة           

وضمن اإلعالن العالمي لحق العودة     . نية وكذلك كلمة للمقاومة اللبنانية    بكلمتين رئيستين للمقاومة الفلسطي   
  .بندا رئيسيا أكد هذه النقطة

شكَل الملتقى حالة إيجابية على المستوى الفلسطيني بالغة الداللة في ضـرورة االنـشغال بـالهم العـام                  
ساحة له، في ظل انقـسام      الفلسطيني، وطرح القضايا الجوهرية التي تعني مقارعة للمحتل وعدم ترك ال          

وقد جنى الشعب الفلسطيني ثمار انعقاد الملتقـى  . فلسطيني حاد طغى على المشهد خالل األشهر الماضية     
في القفز النسبي على حال الخالف الداخلي، وتجسد ذلك في التقاء تيارات وشخصيات فلـسطينية تحـت              

اصة بما تحمل من الفتات أو عناوين متباينـة         سقف واحد تعذر لقاؤها بهذا الحجم والكيفية في السابق وخ         
  .أحيانا

وبشيء من التفصيل، فإن حضور منظمة التحرير الفلسطينية بكلمة السيد فاروق قدومي إلى جانب السيد               
خالد مشعل ممثال للمقاومة الفلسطينية، وكذلك مشاركة شخصيات من حركة فتح كهاني الحسن، وحضور              

 التي غابت عن المؤتمر الوطني الفلسطيني باكرا هذه السنة، بل ومشاركة            الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   
المئات من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي حصل بين بعضها سوء فهم في السابق بما يعتـري                 

  .العمل العام من خالف في وجهات نظر العاملين فيها
رق التواصل، والمستفيد بالتأكيد القضية     كل ذلك أوجد مساحة حوار جاد وأذاب بعض الجليد في بعض ط           
  .والشعب الفلسطيني الذي يحتاج إلى رؤية نماذج تُعنى بقضاياه

كلَل الملتقى نجاحه بإعالن دمشق العالمي لحق العودة الذي جاء منسجما مع طموح الالجئين بما يحفـظ                 
رف الحق وتطبيقاتـه باعتبـار      فالبنود الستة عشر جاءت بما يع     . الحق نقيا دون شوائب لألجيال القادمة     

العودة المقصودة لذات القرية والمدينة التي هجر منها الالجئون، وهذا الحق راسخٌ غير قابل للتصرف أو                
  .التنازل عنه أو المساومة عليه أو االنتقاص منه، وهو حق فردي وجماعي وال يسقط بالتقادم

المشروع التحرري الوطني الفلـسطيني والعربـي       واعتبر اإلعالن أن التمسك بحق العودة من أولويات         
واعتبر أصحاب اإلعالن الدولة العبرية والقوى الدولية هي المسؤولة عن التهجيـر  . واإلسالمي والعالمي 

  . واإلبادة الجماعية التي حدثت بحق الشعب الفلسطيني
أم توطينـا أم وطنـا      وأدان اإلعالن أية مشاريع تنتقص من حق العودة سواء كانت تعويضا أم تجنيـسا               

وطالب إعالن دمشق األمم المتحدة بضرورة      . بديال، مهما كانت صفة الجهات التي تتبنى هذه المبادرات        
  .اإلسراع بتفعيل حق العودة، وطالبها أيضا بالحفاظ على وكالة األونروا والتأكيد على أهمية دورها

ل العربية حقوقهم المدنية ليحيـوا حيـاة        وجاء في اإلعالن أيضا ضرورة أن يأخذ الفلسطينيون في الدو         
ودعا المجتمعون إلى أهمية رفع درجة التنـسيق        . كريمة حتى يطلعوا بدورهم في العمل للعودة لديارهم       

  .بين العاملين في الدفاع عن حق العودة وأيضا البحث في آليات جديدة للعمل في طريق استعادة الحقوق
 وعمـت   ٢٠٠٨ء الذكرى الستين للنكبة التي استمرت طوال العام         كان ملتقى دمشق تتويجا حقيقيا إلحيا     "

  " العالم من قبل الفلسطينيين والعرب وداعمي الحقوق الفلسطينية
وقد أولى الملتقى عناية خاصة ببعض القضايا والملفات ووجه سبع رسائل خاصة بشأن سوريا رافـضا                

إضـافة إلـى    . ي إعادة إعمار مخيم نهر البارد     للعدوان عليها، ولبنان ودعم مقاومته وطالب باإلسراع ف       
رسائل دعم للسودان، وعبر عن امتعاضه لما يحدث لالجئين الفلسطينيين في العـراق وضـرورة رفـع       

  .ورسالة أخرى بشأن الحصار على غزة واألسرى والقدس. الظلم عنهم حتى يعودوا لديارهم في فلسطين
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، والتي عمـت    ٢٠٠٨لستين للنكبة التي استمرت طوال العام       كان الملتقى تتويجا حقيقيا إلحياء الذكرى ا      
  .العالم من قبل الفلسطينيين والعرب وداعمي الحقوق الفلسطينية

ونجزم أنها وصلت بقوة للعدو الصهيوني الذي لم يخف ارتباكه حيث طالب وعلى             . كانت الرسائل بليغة  
 مداوالت األمم المتحـدة، ويفكـر أيـضا         لسان وزيرة خارجيته ليفني بضرورة إسقاط مفردة النكبة من        

في األفق بـوادر اسـترجاع للحقـوق        .  إذا أحيوا ذكرى النكبة    ٤٨بالذهاب لسن قانون يجرِم فلسطينيي      
  .الفلسطينية رغم صورة اإلحباط التي قد تبدو في المشهد الحالي

  ١٢/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
  
  التزام عالمي: حماية حقوق الفلسطينيين  .٤٠

  دكارين أبوزي
صادفت منذ ايام الذكرى السنوية الستين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، وهي وثيقة تمثل حدا فاصـال                 

الكرامة المتأصلة في جميع أعضاء األسرة      "في عصرنا هذا ، والتي من خاللها أقر المجتمع الدولي بأن            
 ". العالمالبشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسالم في

غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع         "وبسبب حقيقة نبل الروح التي تتمتع بها ، فهي تعلن أن            
وبعد مرور ستين عاما علـى ذلـك ، فـإن           ". فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة        

يني ، ينبغي أن تكون قضية عالمية لمحاسبة        الفجوة بين القول والواقع ، وال سيما في حالة الشعب الفلسط          
إن الحاجة إلى سد هذه الفجوة وإلى إعطاء معنى موضوعي لحماية الفلسطينيين لم يكن في يـوم                 . النفس

وقد قالت المفوضة السامية السابقة لحقوق اإلنسان ماري روبنسون أنه          . من األيام أكبر ما هو عليه اآلن      
أما ديزموند توتو ، فقد وصـفه بأنـه         . ي يتم تدميرها على نطاق واسع     هي الت " الحضارة"في غزة ، فإن     

، فيما قال منسق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة ماكسويل غايالرد بأن هنالك              " بغيض"
ومؤخرا ، وصف المفوض األوروبي لويس ميشيل الحصار        . على حقوق اإلنسان في غزة    " هجوم شامل "

شكل من أشكال العقوبة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين ، مما يشكل           "اع غزة بأنه    المفروض على قط  
 ".انتهاكا للقانون اإلنساني الدولي

إن أرقام الوفيات في األراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن تجعلنا بالتأكيد نضع موضع تـساؤل مـسألة                 
 األكثر أساسية من بين كافة الحقـوق ، والـذي           التزامنا بالدفاع عن الحق في الحياة ، والذي يعتبر الحق         

وقد قتل ما يزيد على خمسمائة من الفلسطينيين هذا         . تحميه مجموعة واسعة من الصكوك القانونية الدولية      
وهذا يشكل أكثر من ضعف الرقم المسجل       : العام وحده نتيجة للصراع ، ثالث وسبعين منهم من األطفال         

إن وقف إطالق النار غير الرسـمي فـي         . إسرائيليا حتفهم هذا العام    كما لقي أحد عشر      ٢٠٠٥،في عام   
وألجل قدسية الحياة البشرية ، فإننـا       . قطاع غزة قد رحب به اإلسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء         
 .نأمل أن يستمر هذا الوقف فعليا على الرغم من االنتهاكات األخيرة

 من اإلعالن العالمي ، ال يـزال أيـضا          ١٣يه في المادة    كما أن الحق في حرية التنقل ، والمنصوص عل        
فالحصار الالإنساني المفروض على قطاع غزة الـذي ،         . أمال بعيد المنال بالنسبة للعديد من الفلسطينيين      

وحسبما يقول العديد من كبار مسؤولي األمم المتحدة ، يعمل على فرض عقوبة جماعيـة بحـق مليـون        
 عقبة مادية في وجه الحركة والتنقل في الـضفة          ٦٠٠ن ما يزيد على     ونصف مليون شخص ، وأيضا فإ     

 .الغربية هي تذكرة محزنة على فشل المجتمع الدولي من الوقوف إلى جانب تلك المادة
 طفال  ٣٢٥ومع وجود ما يقدر بنحو عشرة آالف فلسطيني في السجون اإلسرائيلية ، بما في ذلك حوالي                 

، وبأنه ال يجـوز إخـضاع أحـد         " حق في الحرية واألمان على شخصه     لكل فرد ال  "، فإن اإلعالن بأن     
ومما يضاعف من هذه التجاوزات     . للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة يعاني من صدى حزين اليوم          

. هي اإلحصاءات التي تشهد على عدم وجود حماية لطائفة واسعة من الحقوق االجتماعية واالقتـصادية              
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فع لم يسبق له مثيل من سكان غزة ، أكثر من نصف عدد السكان ، يعيشون اآلن تحـت    وهنالك عدد مرت  
 .خط الفقر المدقع

إن هذه أزمة إنسانية ، ولكنها أزمة يتم فرضها عمدا من قبل الجهات السياسية الفاعلة والخيارات التـي                  
ألم يحن الوقت للنظر مـن  . وهي نتيجة للسياسات التي تم فرضها على الشعب الفلسطيني . قاموا باتخاذها 

جديد في هذه السياسات وللبحث عن نهج جديد؟ ألم يحن الوقت إلعادة لمساءلة التزامنا بالمبادئ النبيلـة                 
لإلعالن العالمي؟ إن ما يهيمن على كافة تلك الحقوق هو الحق في تقرير المصير ، والحق فـي إنـشاء                    

وأفضل طريقة لحماية الحقـوق     .  عبر النفي والطرد   الدولة التي حرم منها الفلسطينيون خالل ستين عاما       
تكون ضمن إطار الدولة ، ونحن في األونروا ، بوصفنا موكلون بمهمة تقديم المساعدة لحين حل قـضية                  
الالجئين في إطار اتفاق سالم نهائي ، على علم بهذا مثلنا في ذلك مثل أي العب فـي مجـال العمـل                       

 .اإلنساني في الشرق األوسط اليوم
فسواء أكان محكوما علـيهم     . ن الهوة بين القول والفعل هي مسألة تثير استغراب كثير من الفلسطينيين           إ

بالعيش في ظل إغالق قطاع غزة أو باالنتظار عند نقاط التفتيش في الضفة الغربيـة ، فـإنهم يجـدون                    
تيجة ذلك هي عزلـة     إن ن . أنفسهم وهم يعيشون إزاء شفير انعدام الحماية التي يحسون بها إلى أقصى حد            

قاسية عن المجتمع العالمي ، يغذيها تقاعس النظام الدولي ، وتؤدي إلى الشعور بالقنوط وبأنهم قـد تـم                   
 .وفي مثل هذه الظروف ، فإن الراديكالية والتطرف تضرب جذورها بسهولة. التخلي عنهم

مايـة الحقـوق الفلـسطينية    دعونا نجعل من ح. إال أن ذلك يمكن عكسه ، والحماية هي مكان البدء بذلك    
فلنجعل من الرؤية التي كان يحملها الموقعـون علـى          . االسم المرادف لجميع التدخالت التي سنقوم بها      

فاستمرار الفشل في تحقيق ذلك يعتبر عارا علـى نظامنـا         : اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حقيقة واقعة     
 .العالمي

  ١٢/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
  "إسرائيل"عزيز العالقات مع أبعاد قرار أوروبا ت .٤١

  عبدالعظيم محمود حنفي. د
، مع تكثيف االتصاالت على مستوى عال معها في         "إسرائيل"قرار االتحاد األوروبي بتعزيز عالقاته مع       

 بعد ان كان االتحاد األوروبي قد أقر مبدأ         ٢٠٠٩نيسان ، /إطار اتفاق بين الطرفين سيتم إقراره في ابريل       
هذا القرار يثير الكثير عن التـساؤالت عـن         . حزيران الماضي /في يونيو " إسرائيل "تعزيز العالقات مع  

" إسـرائيل "اسباب ومغزى هذا القرار الذي ينص على عقد ثالثة لقاءات سنوية بين االتحاد األوروبـي و               
على مستوى وزراء الخارجية وإعطاء كل دولة خالل رئاستها الدورية لالتحاد الحق بدعوة مسؤول فـي         

  .إلى اجتماع لسفراء االتحاد األوروبي حول المسائل األمنية" اإلسرائيلية"دبلوماسية ال
إلى المشاركة في مهـام مدنيـة       " إسرائيل"كما أعلن االتحاد األوروبي استعداده للبحث في احتمال دعوة          

 ينفذها ضمن إطار سياسته الدفاعية واألمنية بحسب كل حالـة، وعنـدما تكـون المـصلحة المـشتركة                 
حول " إسرائيل"كما أكد االستعداد إلجراء مرة واحدة سنويا على األقل، حوارا غير رسمي مع              . مطروحة

  .المسائل اإلستراتيجية الكبرى
القرار األوروبي كان صادما للرأي العام العربي سيما انه جاء في وقت تواصل فيه أقصى ما يمكنها من                  

 وكانت السلطة الفلسطينية قد حثت االتحاد األوروبـي         حصار واستهداف للشعب الفلسطيني سيما في غزة      
تقدما في الوفاء بالتزاماتها تجـاه      " إسرائيل"بسبب عدم احراز    " إسرائيل"على اال يوسع نطاق التعاون مع       

وتساءلوا اذا كان االمر كذلك فلماذا يكافئونها؟ ولذا كان من قبيل ذر الرماد في العيـون اعـالن                  . السالم
 تعزيز العالقات مع فلسطين سيأتي تاليا، مستدركين أن األمر أكثر تعقيدا في ظـل عـدم                 األوروبيين أن 

كل اسلحتها لتوطيد عالقاتها مع االتحاد األوروبي في        " اإلسرائيلية"فلماذا دشنت الدبلوماسية    . وجود دولة 
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عالت األوروبية  فال يخفى على المالحظين لمجمل التفا     . تجاه األوروبيين " إسرائيلية"ظل هواجس وشكوك    
ان العالقات بين الطرفين شابها التوتر في كثير من األحيان، واليـوم يـشك العديـد مـن                  " اإلسرائيلية"
كما أنهـم قلقـون بـشأن االتجاهـات المعاديـة           " إسرائيل"في االلتزامات األوروبية تجاه     " اإلسرائيليين"

 القارة األوروبية عكستها اسـتطالعات الـرأي        التوسعية االستيطانية المتزايدة في   " اإلسرائيلية"للسياسات  
أن يتولد عن توطيد عالقـاتهم مـع أوروبـا          " اإلسرائيليون"ويخشى  . العام في عواصم القرار األوروبي    

التعرض لضغوط قوية إلحداث تسوية سلمية بناء على أسس غير مرغوب فيها، وهو أمر وارد حدوثـه                 
  .فقط مع الدخول في حوار حقيقي مع أوروبا

وتثيره مجموعة من االسئلة    . وعالقتها مع أوروبا  " اإلسرائيلية"هناك مجموعة من األمور تتعلق بالهوية       و
أنفسهم دولة يهودية ديمقراطية تتماثـل      " اإلسرائيليون"التي يطرحها عدد من المحللين من قبيل هل يعتبر          

خيانتهم من قبل األوروبيـين؟ فـإذا       قيمها مع قيم االتحاد األوروبي؟ أم أنهم يعتبرون أنفسهم أناساً تمت            
نحو توطيد عالقاتها مع هـذه المؤسـسات        " إسرائيل"كانت اإلجابة هي األخيرة، فليس هناك دافع لسعي         

 معرفـة كيـف     - على أية حال     -أما إذا كانت اإلجابة هي األولى فمن الصعب         . لحماية ودعم هذه القيم   
  . مع المؤسسات األوروبية كإستراتيجية مرغوب فيهاإعادة النظر في عالقاتهم" اإلسرائيليين"يمكن ل

. على خطوة كبيرة تهدف بها إلى توطيد عالقتها مع االتحاد األوروبي          " إسرائيل"فبعد كل ذلك لماذا تقدم      
ان األوروبيـين   " اإلسـرائيليين "األمر إذن ال يخلو من المنافع والفرص حيث يرى كثير من المحللـين              

، كما أنهم يطورون استراتيجية إلعادة تـشكيل منطقـة الـشرق            "إسرائيل" من   فاعلون يقتربون جغرافياً  
، وبالتـالي علـى     "إسـرائيل "األوسط بصفة عامة واالطار المتوسطي بصفة خاصة ذلك الذي تعيش فيه            

التطلع نحو توطيد عالقاتها مع هؤالء الفاعلين وهذه المؤسسات والقائمين علـى إعـداد هـذه                " إسرائيل"
واالتحاد األوروبي قد يـصبح عنـصراً       " إسرائيل"كما أن تحسين العالقة ما بين       . ر اإلمكان السياسات قد 

التخاذ خطوات إيجابية تجاه عملية الـسالم مـع الـسلطة           " إسرائيل"فاعالً في توفير األمن الذي تحتاجه       
 الذي تشعر به،    مع االتحاد األوروبي من الشعور بالعزلة     " إسرائيل"الفلسطينية، حيث يقلل ترسيخ عالقات      

وإقناعـه  " اإلسـرائيلي "وفي مرحلة كهذه تعد مثل هذه الخطوة مهمة جداً في تبديد شكوك الرأي العـام                
  .بمساندة مثل هذه التسوية

األمر . أمام دول العالم بما فيها المعادية لها في الشرق األوسط         " اإلسرائيلي"باالضافة إلى تعزيز الموقف     
 هو أن االتصال مع الجانب األمريكي ضروري، ولكنه بالـضرورة           -ألهم   الذي ربما يكون ا    -األخير  

فالجانب األمريكي سيظل الحليف الغربـي األول       ". اإلسرائيلي"ليس شرطاً كافياً لبقاء واستمرار التواجد       
خاصـة  . االستفادة من حليف ثانٍ أوروبي إلى جانب الحليف األول        " إسرائيل"، ولكن يمكن ل   "إسرائيل"ل

من خالل منظور استراتيجي يتعدى األمن العسكري ليشمل األسواق         " إسرائيل"معن في احتياجات    عند الت 
كما ان تحقيق مزيد من التقارب مع االتحـاد األوروبـي           . االقتصادية واإلمكانات التكنولوجية، وغيرها   

أمـر يـزداد    ضماناً سياسياً في حالة تعرضها ألي تدهور أمني سريع في المنطقة وهو             " إسرائيل"يعطي  
ففي مثـل هـذا الـسيناريو       . ثقتهم في امكانات جيشهم الردعية    " اإلسرائيليين"أهمية مع فقدان عديد من      

  بحاجتها لمزيد من التقارب اإلستراتيجي مع الغرب، ومن الحكمة" إسرائيل"ستشعر 
  .أن تضع األساس لمثل هذا التقارب قبل نشوب مثل هذه األزمة

يحتاج أيضاً النظر إلى الرؤى والمصالح األمريكية       " إسرائيل"لمنافع واألضرار ل  إال أن مثل هذا التحليل ل     
جيث يشير عدد من المحللين إلى ان سياسة االتحاد األوروبي التي تعرف بسياسة الجـوار               . واألوروبية

األوروبي، تتيح مساحة عريضة من العمل تُمكن االتحاد األوروبي من توطيد عالقاتـه مـع كـل مـن                   
ما قد يسهم في استقرار منطقة تمس المصالح الحيوية االقتـصادية واالمنيـة             . والدول العربية " يلإسرائ"

األوروبية بصورة مباشرة ما يعني انه على األوروبيين إعادة التوجه االستراتيجي نحو دور فاعـل فـي                 
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ديد واضح للحدود   مع تح . عملية االستقرار الذي يفترض ان يقوم على حل الدولتين المتعايشتين في سالم           
  ".إسرائيل"النهائية ل

األوروبي الكتساب شركاء ومـساعدين     " اإلسرائيلي"أما بالنسبة للواليات المتحدة فهي تشجع ذلك االتجاه         
فمن المؤكـد أن ضـلوع      . ومطالبها الكثيرة وتوثيق روابطها مع الغرب     " إسرائيل"في تحمل عبء تأمين     

 يكسبها مزيداً من القدرة على التأثير، ولكنها لن تحـل محـل             أوروبا في تحمل بعض العبء والمسؤولية     
، بشكل أكثر تحديداً لن تخلـق أي مـشاكل          "إسرائيل"الواليات المتحدة األمريكية كصديق وشريك أول ل      

ويمكن أن يقبل األمريكيون المساعدة، فليس هناك خطر من         ". اإلسرائيلية "-عميقة في العالقات األمريكية   
كما يرى عـدد مـن التحلـيالت ان وجـود سياسـة             ". إسرائيل" التأثير األمريكي على     تهميش أو تقليل  

يعني أيضاً التقليل من قدرة العرب على إشعال مزيد من الخالفـات            " إسرائيل"أوروأطلنطية موحدة تجاه    
ومع الوقت يمكن أن يزيد ذلك من مستوى ووضع الواليات المتحدة فـي             . بين الواليات المتحدة وأوروبا   

ومن المؤكد أنه ستكون هناك أصوات أوروبية غير واثقة في الواليات المتحدة، ستـضع              . العالم العربي 
من خالل عالقات متبادلة مع     " اإلسرائيلي"مثل هذا الموقف في موضع شك حيث سيدعون أن دعم األمن            

المتحدة سترتكب خطـأ    وقد يدعون أن الواليات     . الواليات المتحدة أسهل وأكثر مرونة وربما أكثر تميزاً       
  .وفي الشرق األوسط" إسرائيل"بالسماح لألوروبيين باكتساب دور أكبر في التأثير على 

جزءاً من الغرب هي مسألة صعبة ومعقدة جـداً         " إسرائيل"ومع ذلك يتفق كافة المحللين على أن اعتبار         
  .ستراتيجية الكبيرة في المنطقةللقيام باألدوار اال" إسرائيل"ويؤكدون أن الغرب غير متأكد من صالحية 

مع روسيا ألن موسكو قادرة على مساعد       ) ١+٢٦(فعلى سبيل المثال، فقد طور الغرب عبر الناتو عالقة          
  ".إسرائيل"ولكن لم يفعل ذلك مع . الغرب في مكافحة اإلرهاب وانتشاره

في أوروبا ذاتها يخـشون أن      وفي النهاية فإن األمر الذي ال شك فيه أن الكثيرين في العالم العربي بل و              
 -تؤدي تلك الخطوة األوروبية إلى تخلي أوروبا عن سياسـتها المنـصفة تجـاه الـصراع الفلـسطيني                 

  .والمساس بمكانتها وبمصالحها في العالم العربي" اإلسرائيلي"
  ١٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
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