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  33  :كاريكاتير
***  

  
   سلطة رام اهللا أسوأ من سلطة غزةعّدالشعبية تحذّر من اقتتال مع حماس وت .1

 –رباح مهنا من حدوث اقتتـال فلـسطيني         " الجبهة الشعبية "حذر القيادي في     : جيهان الحسيني  –القاهرة  
اعتقلـت شـرطة    : "في قطاع غزة، وقال   " حماس"ين عناصر من الجبهة وعناصر من شرطة        فلسطيني ب 

حماس ثالثة من كتائب أبو علي مصطفى الخميس الماضي واحتجزتهم ساعات تعرضوا خاللهـا الـى                
، سـواء فـي     "حماس"، موضحاً أن الجبهة أجرت اتصاالت وأرسلت رسائل لقيادات          "إهانة غير مسبوقة  
  .دع هذا السلوك المرفوض بإطار ديموقراطيغزة أو دمشق، بر

تريد فرض سياستها   : "إلى نهجها االستعالئي وانفرادها بالقرار، وقال     " حماس"وعزا مهنا هذا السلوك من      
تعتبر أن قرار المقاومة بيـدها تـستخدمه بحـسب رؤيتهـا            "، مضيفاً انها    "من دون توافق مع اآلخرين    

 إلى تعطيلها تشكيل جبهة مقاومة وفق وثيقة الوفـاق الـوطني،            وأشار". وطريقتها وبما يخدم مصالحها   
  ".جبهة المقاومة هي التي تقرر أين ومتى المقاومة وفق توافق وطني"موضحاً أن 

الخالف الذي وقع أخيراً على خلفية اعتقال عناصر من كتائب الشهيد أبو علي مـصطفى  "ورأى مهنا أن   
، وأوضـح أن    "يتم تصعيده ويتطور إلى ما ال يحمد عقباه       هو خالف غير مسبوق يجب احتواؤه حتى ال         

هؤالء شـباب إذا تعرضـوا لمنـع    : "قيادات الجبهة تتحاور مع عناصرها لضبط أنفسهم وتهدئتهم، وقال       
، داعياً إلى ضـرورة التـصرف       "بالقوة أو صد مسلحين لن يسكتوا وسيكون هناك رد فعل لهذا الغضب           

  ".القوى التي تقمع شعبها غير مؤتمنة على قضايا أمتها ومقدراتهاقلنا لهم إن : "وأضاف. بحكمة وعقل
وأكد مهنا رفض استفادة أي قوى أو فصيل من اتخاذ أي قرار في شأن المقاومة ألنهـا حـق مـشروع                     

" كتائب أبو علـي مـصطفى     "للشعب الفلسطيني وقرار اتخاذه يتعلق بكل القوى الوطنية، مشيراً إلى أن            
انتقاد الشعبية لحمـاس ال يعنـي علـى         "ولفت إلى أن    .  على جنوب إسرائيل    صاروخاً 17أطلقت أمس   

الـرئيس  (يخطئ من يظن أن انتقادنا لحماس يعني قبولنا بــ           : "، مضيفاً "اإلطالق دعمنا سلطة رام اهللا    
خطاب حماس السياسي مقبول، لكن سلطة رام اهللا تـستهدف رمـوز            : "، وقال "أبو مازن ) محمود عباس 
سلطة رام اهللا   "، معتبراً أن    "ثم إنهم يفاوضون اإلسرائيليين من دون ثمن، أي بال مقابل         . لهمالمقاومة وتعتق 

  ".أسوأ من سلطة حماس
14/12/2009الحياة،   

  
  قانوني وسيعمق االنقساماتوحماس تراه غير ... منظمة التحرير تعتزم تمديد رئاسة عباس .2

 مصادر مطلعةأرناؤوط، أن عبد الرؤوف نقالً عن مراسلها  14/12/2009األيام، فلسطين، نشرت 
إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيؤكد في اجتماعه، الذي يبدأ يوم غد ويستمر : قالت

  .يومين، استمرار الرئيس محمود عباس بممارسة مهامه لحين إجراء انتخابات جديدة
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إن المجلس : "ني وسيكتفي بعبارةولن يذكر النص المقترح صراحة اسم المجلس التشريعي الفلسطي
المركزي قرر استمرار األخ الرئيس أبو مازن وسائر مؤسسات السلطة الوطنية بمواصلة أعمالهم 

باعتبار أن التشريعي هو " واالضطالع بمهامهم كما جاءت في القانون األساسي حتى إجراء االنتخابات
ال أي طارئ يعود المجلس إلى االنعقاد في ح"وسيحدد قرار المجلس أنه  .واحد من هذه المؤسسات
سيتم العمل بهذا القرار إلى حين زوال األسباب المؤدية إليه وإجراء "وأنه " التخاذ اإلجراءات المناسبة

 28وسيؤكد المجلس إجراء هذه االنتخابات قبل موعد  ".االنتخابات الرئاسية والتشريعية حسب األصول
  .لى التوافق الذي عبرت عنه الوثيقة المصرية المقبل، استناداً إيونيو/ حزيران

أما القضية الثانية المهمة التي سيؤكدها المجلس المركزي فهي دعم قرار الرئيس محمود عباس عدم 
التوجه إلى المفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية ما لم يكن هناك وقف شامل للنشاطات االستيطانية 

وبما يشمل القدس وأن تكون هناك مرجعية واضحة للمفاوضات وهي اإلسرائيلية بما فيها النمو الطبيعي 
 واستئناف المفاوضات حول جميع قضايا الحل 1967حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 

  .2008النهائي وعلى رأسها قضيتا القدس والالجئين ومن النقطة التي وصلت عندها في نهاية العام 
خطة تضمن الدعم الدولي للتوجه إلى مجلس األمن الدولي لالعتراف وسيدعو المركزي إلى وضع 

  .1988 حدوداً للدولة الفلسطينية التي جرى اإلعالن عنها في العام 1967بحدود الرابع من حزيران 
وسيستهل االجتماع بخطاب للرئيس عباس ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون فيما يرتقب 

 إلى تقرير من لجنة االنتخابات المركزية حول الصعوبات التي تواجه إجراء أن يستمع االجتماع
  .االنتخابات في يوم الرابع والعشرين من الشهر المقبل

 إلى أن حركة ، نضال المغربي،ةنقالً عن مراسلها في غز 13/12/2009وكالة رويترز، وأشارت 
وقال فوزي برهوم .  االنقسامات الفلسطينية وسيعمق تمديد والية عباس لن يكون قانونياًإنقالت  حماس

  . االنقساماتبإنهاء هذا مؤشر على أن حركة فتح غير مهتمة إنالمتحدث باسم حماس لرويترز 
  

  األسد اقترح على عباس إنجاز المصالحة في دمشق واالحتفال بها في القاهرة ":المستقبل" .3
 األسد الرئيس السوري بشار أنمستوى كشفت مصادر فلسطينية رفيعة ال:  احمد رمضان-رام اهللا 

 على الرئيس محمود عباس استعداد دمشق المساهمة في جهود المصالحة األخيرة اآلونةعرض في 
   .الداخلية وانجازها

 أن اقترح بعد رفض حركة حماس التوقيع على الوثيقة المصرية األسد إن، "المستقبل"وقالت المصادر لـ
ق والتحاور مع قيادة حماس برعاية سورية، ومن ثم دعوة الفصائل  دمشإلىترسل حركة فتح وفداً 

 تحمل حماس أن لحوار شامل ينتهي بالتوقيع على اتفاق المصالحة بضمانة سورية األخرىالفلسطينية 
  . االحتفال الرسمي باالتفاقإلقامة القاهرة إلىعلى التوقيع، ومن ثم الذهاب 

 مصر ترعى جهود المصالحة بتكليف من جامعة أن السوري  عباس ذكر نظيرهأن إلىولفتت المصادر، 
 تلعب دورا مهما في أن سوريا تستطيع أن إلى الفلسطينية، مشيراً األطرافالدول العربية وموافقة سائر 

  .هذه الجهود من خالل ما لها من دالة على حماس والفصائل التي تتخذ من دمشق مقراً لها
 قيادة حماس اتخذت في أن إلى المصادر ، وأشارتموقفها حماس صعدت من أنوكشفت المصادر 

 ترى في مثل هذا االتفاق ألنها تعديالتها على الوثيقة أدخلت لن توقع حتى لو بأنها قراراً األخيرة اآلونة
 طريق مسدود، وبالتالي فإنها إلى خياره التفاوضي، ووصوله أزمةقارب نجاة للرئيس عباس مما تعتبره 

 قادرة على تغيير قواعد المصالحة من جذورها لمصلحة موقفها وبرنامجها أنهاعتقد ت) قيادة حماس(
 التطورات التي وقعت بعد ما تسميه اعتراف عباس أن تقدم أي تنازالت لصالح حل وسط تظن أنودون 

تجاوزت الوثيقة المصرية حتى مع التعديالت التي " غولدستون" تقرير أزمةبمأزق خياره ومن قبل 
  . تبيح لعباس مواصلة ذات السياسة بغطاء فلسطينيألنهاا، تقترحه
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 الظروف مواتية لتخطي الوثيقة المصرية، وتجاوز جميع أنن حماس تعتقد أ إلىولفتت المصادر 
 ذلك رئيس مكتبها السياسي خالد إلىوصياغة برنامج سياسي فلسطيني جديد، كما دعا ، االتفاقات السابقة

   .مشعل
د الفلسطينية والعربية والدولية يمر ي وضعها على الصعأنغرابها من تقويم حماس  المصادر استوأبدت

 يتضمن االتفاق في حال حصوله بنودا جديدة بخصوص فتح معبر رفح أن، فيما تطالب أوقاتهبأزهى 
 كيف لمحاصر يعيش بين الخرائب إذ. ، حيث ال يستوي هذا مع ذاكاإلعمار وإعادةورفع الحصار 
  يتحدث بكل هذه الثقة عن هذه المكانة وهذه المكاسب الوهميةأن ع ومعزول عن العالم ومسجون ومقطو

  14/12/2009المستقبل، 
  

 خطة التفضيالت اإلسرائيلية تزيد من تحدي اإلرادة الدولية إلحياء عملية السالم: أبو ردينة .4
مية التي أقرتها الحكومة  اعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، خطة التفضيالت القو:رام اهللا

  .اإلسرائيلية، اليوم، خطة في طريق استمرار االستيطان وتوسيعه
 .وكانت الحكومة اإلسرائيلية أقرت في اجتماعها، اليوم، تمويل المستوطنات في الضفة بماليين الشواكل

ائيلية التي  إن التمويل من خالل هذه الخطة يفند المزاعم اإلسر"وفا"وقال أبو ردينة في تصريح لـ
وشدد على أن الحكومة اإلسرائيلية بتعزيزها االستيطان تضع  .تتحدث عن تجميد مؤقت لالستيطان

 .العراقيل أمام عملية السالم، وتزويد من التحدي لإلرادة الدولية إلحياء عملية السالم
  13/12/2009وكالة وفا، 

  
  ط نتنياهو في رسالة إتمام صفقة شاليناشدعباس ي": معاريف" .5

 أن النقاب عن أمس اإلسرائيلية في عددها الصادر "معاريف"كشفت صحيفة  : زهير اندراوس-الناصرة 
 رئيس الوزراء إلى القليلة الماضية رسالة األيامرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس وجه في 

  .ع حركة حماس ماألسرى صفقة تبادل وإبراماإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طالبه فيها بدفع الثمن 
 نتنياهو من عباس عبر طرف إلى الرسالة وصلت إنوقال المحلل السياسي في الصحيفة، بن كاسبيت، 

ن الرئيس عباس طالب رئيس الوزراء إ "معاريف"وجاء في الرسالة، بموجب .  يفصح عنهأنثالث، دون 
 ملطخة بدماء أياديهم  بأن الفلسطينيين الذين يسمون إسرائيلياًاألسرى سراح بإطالقاإلسرائيلي 

 ، للصحيفة العبريةأكد رسالة عباس، كما أن إلىولفت المحلل اإلسرائيلي . اإلسرائيليين واليهود
 وإطالق، األسرى صفقة تبادل إلتماممسؤولون إسرائيليون، اطلعوا عليها، هي بمثابة رسالة شخصية 

  .احمد سعداتوسراح كل من مروان البرغوثي، 
 رسالة الرئيس أن، قولها أبيببرية، عن مصادر سياسية رفيعة المستوى في تل ونقلت الصحيفة الع

 التي عمت المشهد السياسي الفلسطيني، والتي واإلشاعات لألنباء نتنياهو جاءت لتضع حدا إلىعباس 
، أيضاً هذه الرسالة، كتب كاسبيت أن، كما األسرى صفقة تبادل إبراماتهمت عباس بأنه يعمل على منع 

 التي اسمعها عدد من قيادات حماس بأن عباس يعمل كل ما في وسعه من اجل األصوات إلخراس جاءت
  . الصفقة، الن نجاحها سيزيد من قوتها في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزةإفشال

بي  القائد العام للشعب العرأنا:  نتنياهو ما يليإلىوبحسب الصحيفة اإلسرائيلية فقد جاء في رسالة عباس 
 صفقة التبادل مع بإتمام أناشدك فإنني، ومن منطلق مسؤوليتي وألوانه أطيافهالفلسطيني على جميع 

  . وقت ممكنأسرع الفلسطينيين في األسرى سراح وإطالقحماس، 
  نها ال تترك مجاال للشك بأن الرئيس عباس يريد إوعلقت المصادر اإلسرائيلية على نص الرسالة بالقول 
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، وانه خالفا لما يشيعه قادة من حماس، فانه معني بطي ملف التبادل بين الدولة األسرىادل  صفقة تبإتمام
  .العبرية وحماس، على حد تعبيرهم

  14/12/2009القدس العربي، 
  

  فياض يدعو إلى التحرر دون الخضوع لشروط االحتالل .6
شعب واقع تحت االحتالل أن إنه آن األوان لنا ك"قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، : رام اهللا

نحصل على حريتنا وحقوقنا الوطنية التي يكفلها القانون الدولي، وذلك دون الخضوع ألية شروط يحاول 
من أجل تحقيق هذه "وأضاف فياض خالل افتتاح مؤتمر صناعي في رام اهللا  ."المحتل فرضها علينا

لى المستويين المحلي والدولي من أجل وضع الغاية فنحن بحاجة إلى إجراءات إيجابية وتدخالت بناءة ع
حد لالحتالل والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة تنصف شعبنا الفلسطيني بعد العقود الطويلة التي عانى 

وتحدث فياض عن برنامج حكومته الذي يقوم . "فيها ومنع من تحقيق تطلعاته نحو االستقالل والحرية
عامين استعدادا إلعالن قيامها، وقال إن برنامج عمل حكومته على أساس بناء مؤسسات الدولة خالل 

يهدف إلى إقامة مؤسسات دولة قوية وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتنمية إمكانياتهم وتعزيز 
   .قدرتهم على الصمود، وتقديم الخدمات األساسية لهم على الرغم من االحتالل وممارساته

 .ناء الدولة سيشكل رافعة أساسية إلنهاء االحتالل  ونيل االستقاللويرى فياض أن االنتهاء من ب
 14/12/2009الشرق األوسط، 

  
   المبعوث األوروبي لعملية السالمأريحاعريقات يلتقي في  .7

 ، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير،عريقاتصائب . التقى د:  سمبلأبو عماد -ريحا أ
ة السالم مارك أوت، وقدم عريقات شكره وتقديره لمواقف االتحاد األوروبي مع المبعوث األوروبي لعملي

 بوقف النشاطات االستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي وبما "إسرائيل"وخاصة فيما يتعلق بوجوب التزام 
يشمل القدس الشرقية واستئناف مفاوضات الوضع النهائي حول كافة القضايا الرئيسية دون استثناء من 

  . وذلك كمدخل الستئناف هذه المفاوضات2008لنقطة التي توقف عندها في نوفمبر ا
 القانون الدولي والطريق إلى قرار دولي سيستند إلىوأكد عريقات أن ترسيم حدود دولة فلسطين بحاجة 

األمثل لذلك يتمثل باستصدار قرار من مجلس األمن يرسم حدود دولة فلسطين على اعتبار خطوط الرابع 
  . بعاصمتها القدس الشرقية1967ن حزيران عام م

 14/12/2009الحياة الجديدة، 
  

  حماس رأس الحربة في الصراع مع الصهاينة والدفاع عن شرف األمة: بحر .8
أحمد بحر، أن مشروع المقاومة والجهاد ارتكز على  .أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د: غزة

واعتبر بحر في  . الصراع مع اليهود؛ لكونه صراعا حضاريا عقديارؤية حركة حماس الواعية لحقيقة
 النطالقة حماس أن الحركة طليعةَ المشروع المقاوم، والدفاع عن شرف 22بيان له بمناسبة الذكرى 

هي رأس الحربة في هذا الصراع، ومعها كل المجاهدين "األمة العربية واإلسالمية وكرامتها، بل 
  ". العروبة واإلسالمالشرفاء من أبناء

ال يجوز ألي كان أن يتنازل عنها  ..إن الحركة انطلقت لتؤكد أن فلسطين أرض وقف إسالمي ":وأضاف
أو يساوم على أي شبر منها؛ ألنها ملك ألجيال المسلمين إلى قيام الساعة، ولتدلل على أن االنتصار على 

  . "ألمة إلى إسالمها وعقيدتهااليهود ليس أمرا مستحيالً، بل هو ممكن إذا عادت ا
وأوضح أن الحركة انطلقت لترد االعتبار للقضية الفلسطينية في بعدها العربي واإلسالمي والدولي، 
ولتقطع الطريق على مشاريع التطبيع االستسالمية والمفاوضات العبثية، والتي ثبت فشلها باعتراف كبار 
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عين األجيال العربية واإلسالمية على حقيقة الوجه القبيح وذكر أن الحركة انطلقت لتفتح أ. المفاوضين
  . للعدو الصهيوني وممارساته اإلجرامية بحق الشعب الفلسطيني، وخاصةً في الحرب األخيرة على غزة

 إلى أن حماس حريصةٌ على وحدة الشعب الفلسطيني جغرافيا وسياسيا في الضفة وغزة بحروأشار 
ا أن حركته تسعى إلى إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة؛ على قاعدة  وفي الشتات؛ مبين48وأرض 

  . الحفاظ على الثوابت الفلسطينية وحماية مشروع المقاومة؛ ال على شروط الرباعية والفيتو األمريكي
أربع سنوات من الحصار واإلغالق والتضييق والتحريض الصهيوني، اختتمها بعدوانه  ":وأردف قائالً
طاع غزة، ولكنه فشل بفضل اهللا أوالً، ثم بفضل أبناء الشعب المخلصين المجاهدين على هذه القذر على ق

وأكد بحر أن الهجمة المستعرة على حركة حماس ما زالت مستمرةً؛ بهدف . "األرض الطاهرة
  .  محاصرتها وتجفيف منابعها المالية؛ بغية دفعها للتخلي عن مشروع المقاومة

  14/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  يتواصل بمعزل عن الوضع السياسي"إسرائيل" التنسيق األمني بين السلطة و":يديعوت احرونوت" .9
ن أ، النقاب عن األحد أمس إسرائيلية رفيعة المستوى، أمنيةكشفت مصادر  : زهير اندراوس-الناصرة 
حتالل يتواصل بنفس  التابعة للسلطة الفلسطينية وبين سلطات االاألمنية األجهزة بين األمنيالتنسيق 

 السياسية بين الطرفين وتجميد المفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين األوضاعالوتيرة بمعزل عن 
  .منذ استالم نتنياهو رئاسة الوزراء في الدولة العبرية

 امن السلطة الفلسطينية قامت أجهزة أن العبرية "يديعوت احرونوت" مصادر إسرائيلية لصحيفة وأكدت
 التي ضبطتها في الضفة الغربية ومن بينها األسلحة السبت الماضي بتسليم قوات االحتالل كميات من يوم

 وجود قاذفات هاون في الضفة الغربية يعتبر تطورا الفتا أنواعتبرت المصادر . راجمة قذائف هاون
  . التي تستخدمها فصائل المقاومةاألسلحةعلى صعيد نوع 

 الفلسطينية في اليومين األمنية األجهزةة، انه في غضون ذلك شنت ضافت المصادر اإلسرائيليأو
 ناشطا من حركة 18 مختلفة من الضفة الغربية، اعتقلت خاللها أنحاء حملة اعتقاالت في األخيرين
 من أن إلىمشيرة . وتركزت االعتقاالت في منطقة قلقيلية ونابلس وطوباس والخليل وبيت لحم. حماس

  .عزام سلهب الذي تعتقله سلطات االحتالل.  عن حماس، دالنائبن سلهب ابن بين المعتقلين نعما
  . سنوات في سجون االحتالل10كما اعتقلت في طوباس الناشط نادر صوافطة الذي قضى 

 الفلسطينية داهمت بطلب من سلطات االحتالل اإلسرائيلي األمن أجهزةن أ إلى المصادر عينها وأشارت
  . تشوش على حركة الطيران اإلسرائيليةأنها بزعم وأغلقتها) الحرية (إذاعة محطة أسبوعينقبل 

  14/12/2009القدس العربي، 
  

   من أبناء نواب حماسأربعةالسلطة تعتقل  .10
 اتهمت حركة حماس، في بيان صادر عن كتلة التغيير واإلصالح، الكتلة البرلمانيـة للحركـة،                :رام اهللا 
األمنية الفلسطينية، باعتقال أربعة من أبناء نواب الحركـة فـي           نسخة منه، أمس، األجهزة     : الغد"وتلقت  

حملة من أجهـزة  "المجلس التشريعي الفلسطيني، في عدد من محافظات الضفة الغربية، فيما أطلقت عليه       
  ".عباس وفياض الستهداف أبناء النواب

 تفارق  أنف الوطني   تأبى قوات عباس فياض الخارجة عن الص      : وقالت كتلة حماس البرلمانية في بيانها     
عقلية اإلجرام واإلرهاب بحق أهلنا في الضفة الغربية وقادة وكوادر حركة حماس ونوابها في المجلـس                

ناصر عبد الجواد، ورياض    .التشريعي، والتي كان آخرها الحملة المسعورة التي استهدفت أبناء النواب د          
  .ن أمس السبت أربعة من أبناء النواب رداد وعزام سلهب، حيث اعتقلت األجهزة األمنية مساء أول م
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 جرائم أجهزة عباس بحق النواب وعائالتهم تجاوزت كل         أن واإلصالحتؤكد كتلة التغيير    : وأضاف البيان 
الخطوط الحمر بل وتصر من خالل ممارساتها االستمرار في تقديم كل صـكوك والء الطاعـة للعـدو                  

  ...ندتهاالصهيوني واإلدارة األميركية من خالل تنفيذ أج
نؤكد على أن الظلم زائـل      : وألمحت الكتلة في بيانها إلى اقتراب زوال السلطة في الضفة الغربية، بقولها           

 . يكون قريباًأنوزائف في مواجهة أهل الحق بإذن اهللا، ويسألونك متى هو، قل عسى 
  14/12/2009الغد، األردن، 

  
 نفجارات غزةداخلية وراء ا" فتحاوية"صراعات : فلسطيني مصدر أمني .11

 في مخيم الشاطئ وحي  كشف مصدر أمني فلسطيني مطلع، أن االنفجارين الذين وقعا مؤخراً:غزة
 .الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، كانا نتيجة صراعات فتحاوية داخلية وتصفية حسابات

ي، ولقي الشاب محمد كلوب، وهو أحد كوادر كتائب شهداء األقصى، وأحد عناصر جهاز األمني الوقائ
 نوفمبر الماضي، وأصيب عدد آخر بجراح، جراء انفجار وقع في باص / تشرين ثاني30مصرعه في 

  .صغير، كان يستقله على شاطئ مخيم الشاطئ، الذي يقطنه إلى الغرب من مدينة غزة
 ديسمبر الجاري، وقع انفجار آخر في سيارة تعود للعميد في جهاز /وفي السابع من شهر كانون أول

وقائي ماهر شملّخ، وهو احد كوادر حركة فتح، دون أن يسفر االنفجار عن وقوع إصابات في األمن ال
  .األرواح إال أنه دمر السيارة وأحدث أضرارا في منزل صاحب السيارة

ونددت حركة فتح بانفجار سيارة شملّخ واتهمت حركة حماس بالوقوف وراءه، دون أن تتحدث عن 
  . كلّوبانفجار الشاطئ الذي أودى بحياة

إن التحقيقات في االنفجارين تشير إلى أن سببهما يعود " قدس برس"وقال المصدر األمني فلسطيني لـ
 على إلى تصفيات داخلية بين قيادات حركة فتح في قطاع غزة، وذلك نتيجة صراعات نشبت مؤخراً

  ".تالمناصب والرتب ومسؤولية التنظيم والترتيبات الجديد في الحركة، وتصفية حسابا
إن التحقيقات مازالت "ورفض المصدر األمني إعطاء المزيد من التفاصيل عن االنفجارين واكتفى بالقول 
  ".جارية، وانه في حال االنتهاء من التحقيقات سيتم نشر تفاصيلها ونتائجها على المأل

ر أن هذا وحول اتهام حركة فتح لحركة حماس بالوقوف وراء انفجار سيارة العميد شملّخ أكد المصد
اتهام عار عن الصحة وجميع سكان المنطقة يعرفون من يقف وراء تفجير السيارة، مؤكدا أن هذا 
االنفجار جاء لتضليل التحقيقات عن انفجار الشاطئ الذي سبقه بأسبوع، متسائال لماذا فتح اتهمت حماس 

وقوف وراء انفجار الشاطئ بالضلوع في تفجير سيارة شملّخ الذي لم يسفر عن ضحايا، ولم تتهمها في ال
  ".الذي راح ضحيته احد ضباط أمنها وكوادرها العسكريين؟

  13/122009 قدس برس،
  

   ترميم مسجد ياسوف في نابلسإعادةفياض يعلن  .12
 سالم فياض البدء غدا بإعادة ترميم مسجد قرية ياسوف في محافظة .أعلن رئيس الوزراء د: رام اهللا

 بحرقه عمداً من قبل مجموعة من المستوطنين المتطرفين، مؤكدا هابيإرسلفيت، والذي تعرض العتداء 
  .أنه سيكون جاهزاً للمصلين لصالة الجمعة القادمة

 أثناء جولة تفقدية للقرية، اطلع خاللها رئيس الوزراء على ما ألحقه الحريق من أضرار ،وشدد فياض
 األخيرة والتي تترافق مع حملة ونةاآل في اإلرهابيةأن تصاعد اعتداءات المستوطنين ": في المسجد

توسيع االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس، إنما تؤكد الخطر الحقيقي الذي 
تلحقه سياسة االستيطان بحياة ومقدرات أبناء شعبنا، والتي تُظهر الحاجة الماسة لتوفير الحماية الدولية 
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المجتمع الدولي مسؤولياته المباشرة في الوقف التام والشامل لشعبنا، كما تؤكد ضرورة أن يتحمل 
  ." االحتاللإلنهاءلالستيطان تمهيداً 

  13/12/2009وكالة معاً، 
  

  الجهاد ترفض تمديد والية عباس والمجلس التشريعي  .13
اعلنت حركة الجهاد االسالمي عن رفضها سعي المجلس المركزي لتمديد والية  :رام اهللا ـ وليد عوض 

وطالبت حركة الجهاد االسالمي على لسان الدكتور محمد الهندي احد قادتهـا االحـد    .س والتشريعي عبا
  .بالتوافق على برنامج سياسي وبناء مرجعية وطنية لكل الفلسطينيين

وأكد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أن المخرج الحقيقي من الوضع               
والمتمثل باالنقسام ما بين غزة والضفة الغربية هو التوافق على برنامج سياسي وبنـاء              الفلسطيني القائم   

  .مرجعية وطنية تجمع الكل الفلسطيني
وشدد الهندي على أنه لن يكون هناك فائدة من تمديد والية الرئاسة الفلسطينية والمجلس التـشريعي، ألن                

  .إشكالية االنقسام والخالف ستبقى موجودة
كتور الهندي بضرورة التوافق على مرجعية فلسطينية واضحة، وتطبيق ما تم االتفاق عليه في              وطالب الد 

 حول إعادة بناء وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وضمان دخـول الجميـع فـي      2005القاهرة عام   
  . إطارها

  14/12/2009القدس العربي، 
  

  لمقاومة نحاول إعادة ترتيب صفوفنا في الضفة واستئناف ا: القسام .14
قالت كتائب القسام أمس، إنها تحاول إعادة ترتيب صفوفها في الضفة الغربية من أجـل اسـتئناف                 : غزة

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام فـي تـصريحات نـشرت            ..المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي   
  ".  بعيد المدىلن يستطيع أحد استئصال المقاومة، وإن أثروا فيها فلن يكون تأثيرا: "أمس

14/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

    تتهم السلطة باستهداف أنصارها لمنع االحتفال باالنطالقة حماس .15
اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية في رام اهللا وحركة فتح برفع وتيرة االعتقاالت في الضفة                :غزة

ياء ذكرى انطالقـة الحركـة فـي        المحتلة واستهداف نوابها وكوادرها وأبنائها وأنصارها بهدف منع إح        
  .الضفة

تفاجأنا في حركـة    : "وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في مؤتمر صحفي عقد في غزة أمس               
حماس بممارسات وإجراءات قمعية تمارسها أجهزة أمن عباس في الضفة المحتلة بهدف منع إقامـة أي                

  ".فعالية إلحياء ذكرى انطالقة حركة حماس هناك
14/12/2009 فلسطين، صحيفة  

  
   القسام لن تشارك في إحياء ذكرى انطالقة حماس تحسباً ألي عدوان إسرائيليكتائب .16

المحلية عن مصدر موثوق بكتائب القسام الذراع العسكرية ' قدس نت'نقلت وكالة : غزة ـ اشرف الهور 
يماتها بشكل صـارم لكافـة      لحماس قولها ان قيادة الكتائب وبأوامر من قيادة الحركة العليا، اصدرت تعل           

تفويـت الفرصـة    ' لـ   22عناصر القسام بقطاع غزة بعدم المشاركة باحياء ذكرى انطالقة الحركة الـ            
توخي 'بمثل هذه المناسبة، جاء من منطلق       ' غير المسبوق 'واشار ان القرار الذي وصفه بـ       . 'على العدو 
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رصة انشغال الحركة باالنطالقة، واالقدام على      الحيطة والحذر من غدر االحتالل االسرائيلي واغتنامة لف       
  .'شن غارات على اهداف معينة او تنفيذه لهجوم بري مستغال خلو الثغور من المجاهدين

سيبقون على ثغورهم يحمون حدود قطـاع       'وقال ايضا ابو عبيدة الناطق باسم الكتائب ان نشطاء تنظيمه           
  .'غزة اثناء مهرجان االنطالقة

القريبة من الحركة عن ابو عبيدة قوله ان كتائب القسام لن تترك حدود القطـاع               ' رسالةال'ونقلت صحيفة   
  .'خالية حتى ال يستغل االحتالل ذلك وينفذ عملية توغل او اجتياح

14/12/2009القدس العربي،   
  

  حماس تنفي أنباء عن امتالك الموساد معلومات حول مكان شاليط .17
نباء التي تتحدث عن امتالك جهاز الموساد اإلسرائيلي معلومات         شككت حركة حماس باأل   : رأفت الكيالني 

ونفى أسامة المزيني القيـادي فـي    .حول مكان احتجاز الجندي اإلسرائيلي، جلعاد شاليط في قطاع غزة
هذه الكالم غير صحيح وعبارة عن بالون اختبـار، وإسـرائيل ال تمتلـك أي         "تلك األنباء وقال    " حماس"

االحتالل ال يملك أي معلومة عن مكان الجندي األسير لدى فصائل المقاومة "زيني أن وأكد الم ".معلومة
الوسيط األلماني  " وحول مستجدات صفقة التبادل، أوضح المتحدث باسم حماس أن         ".ولو واحد في المليار   

صـفقة  وقال المزيني إن األيام المقبلة لن تحمـل جديـدا فـي              ".قدم أفكارا جديدة، وقام بتقسيم الصفقة     
 ".ولكن يوجد في جولة المفاوضات الحالية جدية فرضها الوسيط األلماني...التبادل

14/12/2009، 48عرب  
  

  فتح لن تتعامل مع لجنة الوفاق أو مع أي وسيط فلسطيني بينها وبين حماس: عزام األحمد .18
المركزية عزام  في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو لجنتها       " فتح"أوضح رئيس كتلة حركة     : رام اهللا 

، أن المطلوب من أي فلسطيني ليس الوساطة بين حركتي          "قدس برس "األحمد في تصريحات خاصة لـ      
نحن لن نتعامل مع أي وسيط فلسطيني إطالقـا،         : "وإنما تحديد موقفه من الخالف، وقال     " فتح"و" حماس"

  نتظر مصر ماذا ستقول،    ، نحن ن  "حماس"ونحن غير مستعدين ألي اجتماع ال في غزة وال في غيرها مع             
  
ال تقبل في مسألة وطنية خالفية أن يكون هناك وسطاء، يجب على كل فلسطيني أن يحدد موقعـه           " فتح"و

  ".موقعه من هذا الخالف، ولن نتعامل إطالقا إال مع الورقة المصرية
  13/12/2009قدس برس 

  
  جاح المصالحةأفكار لجنة الوفاق ال تزال غامضة وحماس حريصة على إن: البردويل .19

أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس الدكتور صالح البردويل في تصريحات             : غزة
أن كل األفكار التي طرحتها لجنة الوفاق الوطني الفلـسطيني المـستقلة بـشأن              " قدس برس "خاصة لـ   

حتى اللحظة غامضة وغير    استئناف الحوار بين الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة الوطنية، ال تزال           
  .تمسك الحركة بمشروع المصالحة لكن بعد تأمين نجاحهاالبردويل وجدد  .معروفة آلياتها وال آفاقها

  13/12/2009قدس برس 
  

  وحماس تصّر على القبول بالتعديالت قبل التوقيع.. فتح تبدي تشاؤمها حيال المصالحة .20
الدكتور نبيل شعث بوصـول جهـود المـصالحة         اعترف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح       : بيت لحم 

  . حركة حماس على رفض التوقيع على ورقة المصالحةإصرارالوطنية الى طريق مسدود في ظل 
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 اتـصاالت مـع     أجريـت انا اليوم   ": الدكتور شعث الذي تحدث لوكالة معا من القاهرة عبر الهاتف وقال          
 مسدود في ظل رفض حماس التوقيع على         جهود الحوار وصلت لطريق    أن المصريين واستنتجت    اإلخوة
 أي لن تخطو    وأنها لدى حركة حماس     األولويةمعربا عن اعتقاده ان مفاوضات التبادل باتت هي          .الورقة

  ".خطوة قبل انجاز هذا الملف
ان القيادة الفلسطينية ليس لديها اية تفاصيل عن صفقة تبادل االسرى لكن االخوة             " واوضح الدكتور شعث  

  ".اوضحوا لي ان االيام القادمة ستكون حاسمة لجهة اتمام صفقة التبادل او فشلهاالمصريين 
ان ": من جهتها اصرت حركة حماس وعلى لسان المتحدث باسمها اسماعيل رضوان على موقفها بالقول             

اي توقيع على ورقة المصالحة يجب ان يكون بعد ادخال التعديالت والمالحظات مع التاكيد على حرص                
  . على تحقيق المصالحةالحركة

  ".وقال رضوان حماس حريصة على المصالحة لكن ال بد من ادخال التعديالت حسبما تم االتفاق عليها
14/12/2009وكالة معاً،   

  
  المقاومة والوحدة الوطنية السبيل لدحر االحتالل :  النطالقتها22س في الذكرى الـحما .21

ا امس في الذكرى الثامنة والعشرين النطالقة الحركة        اصدر المكتب االعالمي لحركة حماس بيان     : عمان
  .اكد ان المقاومة والوحدة الوطنية هما السبيل النجاز الحقوق الوطنية وتحرير االحتالل

نسخة منه ان حركة حماس على العهد الـذي قطعتـه متمـسكة             " الدستور"وجاء في البيان الذي وصلت      
ر من ارض فلسطين المباركة من البحر الى النهر، ومتمسكة          بالحقوق الوطنية التاريخية ومتشبثة بكل شب     

بخط الجهاد والمقاومة االصيل الذي يعبر عن اصالة الشعب الفلسطيني المؤمن، الذي ضحى ومـا زال                
يضحي من اجل تحرير االرض والمقدسات ومن اجل العودة وتحقيق المشروع الوطني باقامـة الدولـة                

  .لقدس الشريفالفلسطينية المستقلة وعاصمتها ا
واكدت حماس في بيانها انها تعاهد اهللا اوال ثم ابناء شعبها الوفي على التمسك بالحقوق الوطنيـة كاملـة                   
غير منقوصة وفي مقدمتها حق العودة، مؤكدة ان يدها ما زالت ممدودة للمصالحة الوطنية على قاعـدة                 

  .التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية
14/12/2009الدستور،   

   
  "المنظمة"المدني يؤكد التزام فتح بتعزيز التعددية وتطوير الشراكة مع فصائل مد مح .22

أكد محمد المدني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أهمية تعزيز التعددية والشراكة الوطنية             : بيت لحم 
 عـن   في إطار منظمة التحرير، مشيدا بدور فصائل منظمة التحرير في حماية المشروع الوطني والدفاع             

  .شرعية المنظمة ووحدانية تمثيلها
وأكد المدني حرص حركة فتح على تطوير العالقة مع فصائل منظمة التحرير باعتبارهـا شـريكا فـي                  
النضال الوطني وفي قيادة مسيرة الشعب الفلسطيني نحو التحرر واالسـتقالل وبنـاء الدولـة المـستقلة           

  .وعاصمتها القدس
14/12/2009األيام، فلسطين،   

  
   تقر اعتمادات إضافية لمستوطنات في الضفة الغربية"إسرائيل" .23

قررت الحكومة اإلسرائيلية، أمس، منح اعتمادات إضـافية مـن ماليـين الـدوالرات               :القدس المحتلة 
، وفق  ما أفاد به      "أولوية وطنية "لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من خالل ضمها إلى مناطق ذات            

  .نباء الفرنسية مصدر رسمي لوكالة األ
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 صوتا مقابـل خمـسة      21ووافقت الحكومة على الخطة التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ب          
  .أصوات معارضة

 آالف مستوطن في عدد من      110 مليون دوالر لنحو     28وتنص الخطة على منح اعتمادات إضافية بقيمة        
 41بقيمة  " األولوية الوطنية "مل المناطق ذات    مستوطنات الضفة الغربية، من أصل اعتمادات إجمالية لمج       

  ). مليون يورو28(مليون دوالر 
إننـا نـتفهم    ) المـستوطنين (نريـد افهـام     : "وقال وزير المالية يوفال شتينتز الذي ينتمي لحزب الليكود        

 للبناء في يهـودا والـسامرا     ) مؤقتا(مصاعبهم ونريد مساندتهم في حين أننا قررنا منذ أسبوعين تجميدا           
   )".الضفة الغربية(

مـن اليهـود    ) ماليين5.7من أصل   ( مليون إسرائيلي    1.9وتم رصد ميزانية بقيمة مليار دوالر لصالح        
ومستوطنات الضفة الغربية، أي باعتمادات إضافية      ) إسرائيل(والعرب في هذه المناطق ذات األولوية في      

  . دوالرا لكل مواطن270بقيمة 
ات الضريبية إلى تحسين النظام التعليمي والبنى التحتية ووسائل النقـل           وترمي هذه المساعدات والتخفيض   

  .واإلسكان
أولويـة  "ذات   من جانب ثان قررت الحكومة اإلسرائيلية، أمس، إرجاء التصويت على خطة تحدد مناطق            

  .لجهة تخصيص المساعدات االجتماعية، ويشمل مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة" وطنية
ب وزير الجيش رئيس حزب العمل إيهود باراك بصورة خاصة بضم مدينة عسقالن إلـى منـاطق                 وطال

  .نظراً إلى قربها من قطاع غزة من حيث تطلق قذائف عليها" األولوية الوطنية"
 مليونـاً مـن     5.7 مليون نسمة من أصل      1.9وسيستفيد من المشروع الذي تزيد قيمته عن مليار دوالر          

وهذه المساعدات ترمي إلى تحـسين      .  دوالراً لكل فرد   270ت إضافية بمستوى    خالل تخصيص اعتمادا  
  .النظام التربوي، والبنى التحتية، ووسائل النقل والمساكن

  14/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  الئحة اتهام إسرائيلية ضد النائب نفاع لزيارته سورية .24
ائيلية، ميني مزوز، وبصفته المـدعي      أعلن المستشار القضائي للحكومة اإلسر    : برهوم جرايسي -الناصرة

التجمع "العام األعلى للنيابة اإلسرائيلية، أمس، تقديم الئحة اتهام ضد عضو الكنيست سعيد نفاع، من كتلة                
، بسبب زيارته إلى سورية مع رجال دين، ولقاء شخـصيات فلـسطينية تعتبـرهم               "الوطني الديمقراطي 

  ".خطرا على أمنها"إسرائيل 
الغد، قال النائب نفاع، إن تقديم الئحة اتهام ضدي على خلفية زيارتي إلى سـورية هـو      "وفي حديث لـ    

قرار يصب في مجال المالحقة السياسية التي تعرضت إليها، قبل دخولي إلى الكنيست واسـتفحلت بعـد                 
دخولي إلى الكنيست، وهذا القرار، يثير االستغراب الشديد وعلى األقل، على ضـوء الحقيقـة أن كـل                  

  .ملفات التي فتحت سابقا، ضد أعضاء كنيست على خلفية شبهات مشابهة كانت قد أغلقتال
  14/12/2009الغد، األردن، 

  
  يخشى من عمليات انتقامية رداً على حرق مسجد ياسوف" الشاباك" .25

عن تخوفهـا مـن تنفيـذ       "الشاباك  "أعربت مصادر في جهاز االمن الداخلي       : احمد رمضان    -رام اهللا   
  .ين عمليات انتقامية عقب حادثة إحراق مسجد قرية ياسوف في الضفة الغربية الجمعة الماضيالفلسطيني
التحقيق في الحادث الذي يأتي على خلفية تخريبية من قبل مستوطنين وفي اطار تصاعد              " الشاباك"وتولى  

  .اعتداءاتهم على اهالي القرى والممتلكات والحقول الفلسطينية
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أنه لم يتم التوصل حتى االن إلى ما يشير الى الفاعلين على الرغم مـن وجـود   وأكدت المصادر األمنية  
وتشير التقـديرات   . شعار كتب على الجدران يؤكد أن العملية جاءت على خلفية انتقام وتصفية حسابات            

  .األولية إلى أن مرتكبي الحادث هم من المتطرفين اليهود القريبين من المنطقة
 األمنية عن خشيتها من قيام الفلسطينيين بأعمال انتقامية على خلفية الحادث            واعربت مصادر في األجهزة   

إلى عمليات االنتقام الفرديـة التـي   " الشاباك"وأشارت مصادر    .ألنه يمس المشاعر الدينية لدى المسلمين     
  .تعزز هذه الفرضية، حدثت في السابق دون أي تخطيط وال تقف المنظمات الفلسطينية ورائها

  14/12/2009ل، المستقب
  

  "القرش القاتل" يدعى عسكري تطلق قاربالصناعات العسكرية االسرائيلية  .26
بأحدث صرعة من صناعاتها وهي عبارة " رفائيلي "  فاخرت الصناعات العسكرية االسرائيلية -القدس 

عن قارب عسكري ذي مجسات تجسسية وكاميرات فحص تحت وحول القارب علما انه يسير على 
  . من دون سائق او طاقم يديره وتدعي انه الوحيد من هذا النوع في العالم كلهالكمبيوتر

اي ، Death Shark ولكن اسمه التجاري الذي اشتهر به هو Protector USVواطلقت اسرائيل اسم 
ولغاية االن باعت اسرائيل . القرش القاتل وهو منتشر جدا في اسيا هذه االيام وبالذات في الخليج العربي

 المنتج الى الهند وكوريا الجنوبية، وان الدولتين طلبتا من رئيس اركان اسرائيل جابي اشكنازي عند هذا
زيارته للدولتين مؤخرا ان تقوم الصناعات العسكرية االسرائيلية بصنع طراز خاص بكل دولة منهما 

 الدول لها حدود كما ان سنغافورة كانت اول دولة تشتري هذا القارب حيث ان هذه. ليكون نسخة خاصة
 63مائية شاسعة على المحيط الهندي وتريد ان تضمن رقابة من هذا النوع على مسطحاتها المائية في 

  .جزيرة
  14/12/2009وكالة معاً، 

  
  تحذر من موقف أوروبي مساند للفلسطينيين" إسرائيلية"دراسة  .27

جه أوروبي التخاذ موقف مساند إلى الحذر من تو" إسرائيلية"دعت دراسة استراتيجية  :القدس المحتلة
لقراءة " تل أبيب"ودعا عران عوديد في دراسة صادرة عن مركز دراسات تابع لجامعة  .للفلسطينيين

  . التحوالت في مواقف دول أوروبية كثيرة، كما تجلى في بيان االتحاد األوروبي األخير حول القدس
أوروبياً باالعتراف بدولة فلسطينية وترجح أن ال وأشارت الدراسة إلى أن نص المذكرة ال تبدي التزاماً 

ولفتت الدراسة . تعترف كل الدول األوروبية بدولة فلسطينية يعلن عنها بشكل أحادي بدالً من المفاوضات
 تدلل على حصول 2009 وبين تصريح بروكسل عام 1999عام " تصريح برلين"إلى أن مقاربة بين 

". إسرائيل"علق بمكانة القدس وبكونها عاصمة الدولتين فلسطين وتغيير جوهري في الموقف األوروبي يت
واالتحاد األوروبي الذي " إسرائيل"ورأت أنه في المرحلة الحالية تم تفادي حصول أزمة في العالقات بين 

واعتبرت انه في حال ظلت مسيرة التسوية غائبة، فإن من شأن . ال يخفي دعمه للرئيس محمود عباس
وكل دول االتحاد األوروبي، ال السويد فحسب، أن تتفاقم وان ينعكس ذلك بأمور " اسرائيل"الخالفات بين 

  .عملية
  14/12/2009الخليج، 

  
   أمر هدم لمنازل فلسطينية على طاولة بلدية القدس 200 .28

 أمر قضائي بهدم لمنازل فلسطينية في       200أكدت مصادر إسرائيلية، أن ثمة       :)وكاالت (– القدس المحتلة 
  .س لم تنفذ بعد وأن عدة جهات تضغط باتجاه تطبيقها وإخراجها إلى حيز التنفيذالقد
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ورغم سياسة الهدم والتهويد المتواصلة في القدس، زعمت اإلذاعة اإلسرائيلية أن وزارة الداخلية وبلديـة               
  بيت في األحيـاء العربيـة فـي        200االحتالل بالقدس ال تنفذان أوامر الهدم التي صدرت بحق حوالي           

  ".خلل في عمل اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء"القدس، وعزت ذلك إلى ما وصفته بأنه 
خالل السنوات الثالث الماضـية لـم يـتم    " وتزعم اإلذاعة أنه بناء على وثائق حصلت عليها، يتبين أنه         

  ".فرض قوانين البناء ولم يتم تطبيق أوامر الهدم
تطبيـق  "القضاة انتقادات شديدة للسلطات، واتهمـوهم بـأن         وأضافت أنه في مداوالت في المحاكم وجه        

  ".القانون ليس من أولوياتهم
14/12/2009صحيفة فلسطين،    

   
   أسرى فلسطينيين من نابلس خمسةاالحتالل يعتقل والدة  .29

لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان أن القوات اإلسرائيلية اعتقلت الحاجـة          " أحرار"مركز  ذكر  ): وكاالت(
وذكر المركز  .  بعد مداهمة منزلها والعبث بمحتوياته غرب مدينة نابلس        - عاما   65 - سعيد بالل    أم بكر 

وأضـاف  . أن أم بكر هي والدة خمسة أسرى فلسطينيين أشقاء يقبعون حاليا في الـسجون اإلسـرائيلية               
بيتاح "كز تحقيق   المركز أنه باعتقال السيدة التي تعتبر اكبر أسيرة فلسطينية على اإلطالق ونقلها إلى مر             

  . يصبح ستة أشخاص من عائلتها قيد التحقيق في المركز العسكري" تكفا
14/12/2009الدستور،   

  
  48 الـ عامالً فلسطينياً خالل يومين في 515عتقل االحتالل ي .30

، خالل اليومين الماضيين، حملة "حرس الحدود"شنت الشرطة اإلسرائيلية وأجهزة ما يسمى : الناصرة
سعة لعمال فلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت خمسمائة وخمسة عشر مالحقة وا

 بدون تصاريح من قبل 1948عامالً فلسطينياً بدعوى مكوثهم داخل األراضي الفلسطنية المحتلة سنة 
  .االحتالل

13/12/2009قدس برس،   
  

  تين الغربية والجنوبيةالحفريات اإلسرائيلية وصلت حدود األقصى من الجه: محمد حسين .31
 اإلسرائيليةأكد الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، أن الحفريات            :عبد الرؤوف أرناؤوط  

 تشكل خطـورة  أنها من الجهتين الغربية والجنوبية، مشدداً على       األقصى حدود جدار المسجد     إلىوصلت  
 تفـرض سـرية     اإلسرائيلية الحكومة   أن إلىمنوهاً  حقيقية على المسجد وعلى البلدة القديمة في القدس،         

  .كاملة على هذه الحفريات وترفض الدعوات لقيام خبراء محايدين باالطالع عليها
14/12/2009األيام، فلسطين،   

 
  فلسطيني يطعن إسرائيلية جنوب بيت لحم  .32

دية تبلغ من العمر أعلنت الشرطة اإلسرائيلية، أن شابا فلسطينيا طعن بسكين، مستوطنة يهو: بيت لحم
، بالقرب من مفرق عتصيون جنوب مدينة بيت لحم "كارني شومرون"، تسكن في مستوطنة )عاما22(

  .جنوب الضفة الغربية، ليلة أمس السبت
وأضافت الشرطة أن المستوطنة، أصيبت بجروح طفيفة ونقلت إلى المستشفى، فيما تمكن منفذ العملية 

  .يش االحتالل تقوم في البحث عنهمن الفرار، وأن قوات كبيرة من ج
13/12/2009قدس برس،    
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  إصابة إسرئيلي غرب رام اهللا بحجارة فلسطينيين .33
 بجروح مختلفة جراء تعرض السيارة التي كان يستقلها  االحدأصيب مستوطن إسرائيلي،": الناصرة

  .قرية نعلين غرب مدينة رام اهللاقرب   من قبل مواطنين فلسطينيينللرشق بالحجارة
13/12/2009قدس برس،   

  
   شهيد فلسطيني300حتجز جثامين االحتالل ي: قراقع .34

 والمحررين في حكومة سالم فيـاض أن        األسرىعيسى قراقع وزير شؤون      أكد   :وليد عوض  - رام اهللا 
 األرقـام  شهيد فلسطيني ما تزال سلطات االحتالل تحتجز رفاتهم في ما يـسمى مقـابر                300ما يقارب   

، وان هناك مئات المفقودين من الشهداء الفلسطينيين والعرب ما زال مـصيرهم             إسرائيلالعسكرية داخل   
  .مجهوال

14/12/2009القدس العربي،   
  

  تتهم االحتالل والسلطة بشن حملة غير مسبوقة ضد اإلعالميين في الضفة"كتلة الصحفي" .35
تلة، تعرضوا خالل شهر قالت كتلة الصحفي الفلسطيني، إن الصحفيين في الضفة الغربية المح: غزة

نوفمبر المنصرم، لحملة غير مسبوقة من قبل السلطة الفلسطينية وقوات االحتالل على حد /تشرين ثاني
 . صحفيا ال يزالون يقبعون في سجون االحتالل والسلطة17سواء، وان 

ون وأضافت الكتلة في بيان لها أنها رصدت قائمة طويلة من االنتهاكات التي تعرض لها الصحفي
الفلسطينيون ووسائل اإلعالم الفلسطينية، وصلت ذروتها بوصول عدد المعتقلين من الصحفيين في 

  . معتقال، أفرج عن تسعة منهم وبقي ستة في المعتقل15سجون األجهزة األمنية إلى 
ل وأشار إلى أنه وباعتقال أحد الصحفيين المقدسيين، فقد ارتفع عدد الصحفيين األسرى في سجون االحتال

 أسيرا، بعضهم أمضى سنوات طويلة، فيما يواجه البعض اآلخر أحكاما متجددة 11اإلسرائيلي إلى 
  .باالعتقال اإلداري

13/12/2009قدس برس،   
 

  ال تتلقى مساعداتو الفلسطينية تحت خط الفقرثلثا االسر : وزيرة الشؤون االجتماعية .36
ت وزيرة الشؤون االجتماعية ماجدة المصري،       اكد - وفا   - رومل شحرور    - الحياة االقتصادية    -نابلس  

وكشفت المصري، خالل لقـاء     .  ان ثلثي األسر الفلسطينية التي هي تحت خط الفقر ال تتلقى مساعدات           
مفتوح نظمه مركز يافا الثقافي في مخيم بالطة بمحافظة نابلس ليلة أمس، أن لدى الوزارة معطيات عن                 

  . والقطاع تحت خط الفقر الشديد ألف أسرة فلسطينية في الضفة165وجود 
وأضافت أن وزارة الشؤون االجتماعية تقدم مساعدات نقدية منتظمة عبر برنامجين األول أفقر الفقـراء               

 آلـف أسـرة،     57 الف أسرة ليصبح عدد المـستفيدين        51 آالف أسرة وبرنامج األسرة الصعبة       5لنحو  
  .اعداتهذا يعني أن ثلثي األسر تحت خط الفقر ال تتلقى مس<و

14/12/2009الحياة الجديدة،   
  

  ينددون بفتوى يهودية تحث على قتل جميع األسرى أهالي األسرى : غزة .37
ندد أهالي األسرى الفلسطينين في السجون اإلسرائيلية بالفتوى التي أصدرها مجمع الحاخامات : غزة

مع الدولي ومنظمات حقوق اليهودية بقتل جميع األسرى القابعين في زنازين االحتالل، مطالبين المجت
 .اإلنسان بالنظر في قضية أبنائهم داخل المعتقالت اإلسرائيلية وإنقاذهم من عذابات االحتالل
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وأكد ذوو األسرى في كلمتهم خالل اعتصام نظمته جمعية واعد لألسرى والمحررين أمس في غزة أن 
ب الصعوبات التي يواجهونها في األسرى داخل السجون يعانون من األمراض الجلدية المعدية إلى جان

إدخال المالبس الشتوية والكنتينة إليهم، مطالبين بإدخال أطباء للكشف على أبنائهم كما حصل مع الجندي 
 .اإلسرائيلي جلعاد شاليط

14/12/2009السبيل، األردن،   
  

  ن تطالب األحزاب العربية بالضغط على حكوماتها لتسهيل سفر الفلسطينيي"هيئة فلسطينية" .38
لحرية سفر الفلسطينيين، األحزاب السياسية العربية المتضامنة مع الشعب " حملة كرامة"طالبت : رام اهللا

الفلسطيني بأن تقوم بالضغط على حكوماتها لتيسير سفر الفلسطينيين إليها والرجوع دون الحاجة 
  .أو أية رسوم) فيزا(للحصول على تأشيرة دخول 

أحزاب المعارضة في الدول العربية وأولها في تونس، بدأت بالعمل مع بعض "، إلى أن "كرامة"وأشارت 
علماً . حملة كرامة ونشر الوعي في تونس على ضرورة أن يسافر الفلسطينيين إلى تونس بحرية وكرامة

أن الفلسطينيين يذوقون اليوم األمرين عندما يقوموا بالسفر من فلسطين إلى أية دولة عربية، هذا إذا سمح 
فمعظم الدول العربية بما فيها سوريا ولبنان والسعودية وقطر ومصر تطلب . تالل لهم بالسفر أصالًاالح

  ".تأشيرة دخول من الفلسطينيين
يحتاجون للسفر من أجل التعليم أو التطبيب أو زيارة األهل واألصدقاء "وأوضحت الحملة أن الفلسطينيين 

  ."أو التجارة ولقضاء كثير من الحاجات
13/12/2009س، قدس بر  

  
  مراقبة الفضائيات العربية"الكونغرس" ينتقد قرار "منتدى اإلعالميين الفلسطينيين" .39

 بأغلبية  أعرب منتدى اإلعالميين الفلسطينيين، عن بالغ قلقه إزاء إقرار مجلس النواب األمريكي: رام اهللا
بحق القنوات التلفزيونية الفضائية ساحقة، لقانون جديد يسمح لإلدارة األمريكية باتخاذ إجراءات عقابية 

، وهو ما اعتبره المنتدى تدخالً سافرا وتقييدا "التحريض على اإلرهاب"في منطقة الشرق األوسط بحجة 
 واعتبر المنتدى أن  ،"المنار"و " األقصى"للحريات اإلعالمية سيما فيما يخص باإلعالم المقاوم كفضائيتي 

 ".قاوما بشكل يعبر عن هموم األمة العربية وقضاياها المختلفةكلتا القناتين تأخذان طابعا م"
13/12/2009قدس برس،   

  
  مجهولين بغزة يتعّرض لالقتحام والسرقة من قبل" شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية"مقر  .40

 منظمة أهلية في الضفة الغربية 132ضم ي، وهي تجمع "شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية"قالت : غزة
مؤسسات غير حكومية، إن مقرها العام في مدينة غزة تعرض الليلة الماضية  وهي القدس وقطاع غزةو

  .لعملية اقتحام وعبث بمحتوياته وسرقة من قبل مجهولين
يأتي هذا االقتحام واالعتداء اآلثم بعد يومين فقط من استالم شبكة المنظمات األهلية، "وأضاف البيان 

منظمة أهلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، جائزة الجمهورية  132وهي جسم تنسيقي يضم 
  ."الفرنسية لحقوق اإلنسان تقديراً لدورها في الدفاع عن حقوق اإلنسان

13/12/2009قدس برس،   
  

  فصل أستاذة جامعية في جنين أساءت لإلسالم .41
شمال الضفة الغربيـة فـصل       في جنين    األمريكية الجامعة العربية    إدارةقررت   :وليد عوض  -رام اهللا   

رئيسة قسم اللغة االنكليزية في الجامعة ريما النجار بشكل كامل، وذلك بعد توزيعها مقاال علـى طلبتهـا                
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 مصادر محلية في جنين بأن طلبة قسم اللغـة           وأوضحت .اإللهية وللذات   اإلسالميللترجمة يسيء للدين    
 ضمن محاضرتها بهدف الترجمة تتضمن      أوراقاوزع  االنكليزية في الجامعة تفاجأوا برئيسة القسم وهي ت       

  .اإللهية والذات اإلسالميشتائم صريحة للرسول والدين 
 صارخة بشكل استفز حتى الطالب غير المتدينين الذين         األوراقالعبارات التي تضمنتها     'أنوقال الطلبة   

  .' الجامعة احتجاجهم الصريح على ذلك وقدموا شكوى الدارةوأعلنواخرجوا من المحاضرة 
 بالشكر الجزيل الدارة الجامعة التي قدرت االسـاءة         اإلسالميةوعلى ضوء قرار الفصل تقدمت الرابطة       

التي تعرض لها الطلبة، وقامت بفصل الدكتورة ريما النجار، والتي حاولت تشويه الـصورة االسـالمية                
نحن ال نـسمح الي     ' الجامعة   ومن جهته قال رئيس    .والتطاول على الذات االلهية على حد قول الرابطة       

احد بالتطاول على االسالم والمسلمين، وال يحق الحد التطاول على الذات االلهية ، ويجب عليه ان يأخذ                 
  .'جزاءه في هذه الحياة

وقالت الرابطة االسالمية الذراع الطالبية لحركة الجهاد االسالمي ان الدكتورة اصدرت آخر كتاب لهـا               
  . مواضيع مخلة باآلداب وغير دينيةفي الجامعة يحتوي على

14/12/2009القدس العربي،   
  

   في غزة"إنفلونزا الخنازير"ـعاشر وفاة ب .42
صحة التابعة للحكومة المقالة الطبيب حسن خلف أمس عن وفـاة            أعلن وكيل وزارة ال    : حامد جاد  -غزة  

فلسطينيين اثنين جراء إصابتهما بمرض أنفلونزا الخنازير ما يرفع عدد الوفيات في قطـاع غـزة منـذ                  
  .االثنين الماضي إلى عشر وفيات

14/12/2009الغد، األردن،   
  

  منيالتعاون األكاديمي واألعلى السفير األردني لدى السلطة يؤكد  .43
 أكد سفير المملكة الهاشمية األردنية لدى السلطة الوطنية يحيى القرالـة علـى              - الحياة الجديدة    -اريحا  

عمق العالقات األردنية الفلسطينية خالل محاضرة له بطلبة في األكاديمية الفلسطينية للعلوم األمنية مساء              
األردن يـرفض االسـتيطان االسـرائيلي       في مناقشة بينه وبين طالب األكاديمية أكد السفير أن          و ،امس

  ويعتبره غير شرعي وجسم غريب يجب ازالته، 
 أما فيما يخص التعاون األكاديمي واألمني بين األكاديمية األمنية وكليات المملكة، أكد السفير القرالة على 

   . استعداد األردن للتعاون التام مع األكاديمية في المجاالت التي تعنى بها األكاديمية
 14/12/2009الحياة الجديدة، 

  
   موجود تحت األرضالحديدى جدار رفح: شهود عيان .44

، بأن أعماال تجرى على الحدود الشرقية لمصر "الشروق"صرح مصدر رسمي مصري لـ: دينا سليمان
لضمان عدم تكرار اقتحام مواطني غزة لألراضي المصرية كما حدث فى " لتحصين أمن منطقة الحدود"

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، ". فوضى كبرى" وما أعقب ذلك من 2008م يناير من عا
التى تبنى بين قطاع غزة المحتل والمحاصر من " يرتبط بعمل أجهزة رصد األنفاق"أن هناك أيضا نشاطا 

واألراضى المصرية ألغراض تهريب بضائع كما يقول المواطنون وأسلحة كما يقول " إسرائيل"قبل 
فهو شأن ) الشرقية مع قطاع غزة أو إسرائيل(أيا كان ما نقوم به على الحدود المصرية . "لونالمسؤو

مصرى بحت يرتبط بممارسة حقوق السيادة الوطنية وما يحدث على الجهة األخرى هو شأن الجهة 
  ". األخرى
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كد شروع على معلومات من شهود عيان وخبراء أمنيين معنيين، تؤ» الشروق«يأتي هذا بينما حصلت 
 5السلطات المصرية فى إنشاء جدار حديدى فى منطقة الشريط الحدودى مع قطاع غزة وأنه تم إنشاء 

، الذى ال يبدو ظاهرا للعيان ألنه أنشئ تحت سطح األرض "الجدار العظيم" متر من 400كيلومترات و
  .  المعبر متر جنوب400 كيلو مترات شمال معبر رفح و5 مترا وتم إنشاء 18بعمق يصل إلى 

ويعمل الجدار الحديدى، كما يطلق عليه الخبراء األمريكيون الذين يشرفون على تجهيزه، علـى حمايـة                
  . أجهزة رصد األنفاق، والمجسات اإللكترونية المزروعة تحت سطح األرض، من أى عمليات تخريب

 المـصرية   اإلسهام فى محاصرة قطاع غزة ولكـن حمايـة األراضـى          «وقال المصدر إن الهدف ليس      
والمصالح المصرية ألننا ال نستطيع أن نسمح بتهريب أسلحة من وإلى مصر كما أننـا ال نـستطيع أن                   

  . ، على حد تعبيره»نسكت على اقتحام الحدود المصرية
إلى أن ما تم زرعه فى باطن األرض من الجدار هو           » الشروق«وأشارت المعلومات التى حصلت عليها      

 مترا، صنعت فى الواليات المتحـدة ووصـلت         18 سم وطول    50 بعرض   عبارة عن ألواح من الصلب    
ويتم دق هـذه    . عبر أحد الموانئ المصرية، وهى من الصلب المعالج الذى تم اختبار تفجيره بالديناميت            

على » العاشق والمعشوق «األلواح عبر آالت ضخمة تحدد مقاييسها بالليزر، ثم سيتم لصقها معا بطريقة             
ديدى الذى أنشأته إسرائيل على الحدود بين قطاع غـزة ومـصر وقامـت الفـصائل                غرار الجدار الح  

 ولم تتمكن الفصائل الفلسطينية حينها من تدميره بـالمتفجرات وقـاموا            2008الفلسطينية بهدمه فى يناير     
  . بقصه من أسفل بلهيب أنابيب األكسجين

ود المصرية مع قطاع غزة اقتربوا مـن        وأضافت المعلومات أن الفنيين األمريكيين الموجودين على الحد       
إكمال ملحقات المنظومة التقنية الخاصة برصد األنفاق، ولم يتبق سوى إكمـال الجـدار تحـت األرض                 
وإنشاء بوابتين لرصد المتفجرات فى مداخل مدينة رفح الحدودية وقد تم تخصيص مساحات من األرض               

ق األوسط، حيث إنهما تسمحان بمرور الـشاحنات        للبوابتين الفريدتين من نوعهما فى مصر، وربما الشر       
  .من خاللها دون تدخل يدوى

  13/12/2009الشروق، مصر، 
 

  نجاد يؤكد لمشعل دعم إيران للمقاومة الفلسطينية  .45
مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أكد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، بعد لقاء : طهران

الده للمقاومة الفلسطينية، على ما أفاد التلفزيون الرسمي اإليراني  في طهران أمس، دعم بخالد مشعل
إن األمة والحكومة اإليرانيتين ستقدمان على الدوام دعمهما "وقال أحمدي نجاد . على موقعه اإللكتروني

سقوط االستكبار العالمي والنظام الصهيوني "وأضاف أن ". للمقاومة وللشعب الفلسطيني المستضعف
، في إشارة بحسب الخطاب اإليراني إلى الدول الغربية وعلى رأسها الواليات "ا ومتزامناسيكون سريع

 .المتحدة
  14/12/2009الشرق األوسط، 

  
  عمرو موسى يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني .46

جتمع الدولي العمل على أكد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه يتوجب على الم: أ.ب.د
أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه األساسية والمشروعة ومن أبسط هذه الحقوق تقرير المصير 
واالعتراف بوطن له، وهو الشعب الذي تنتهك أبسط حقوقه كل يوم تحت وطأة االحتالل وممارساته 

في أكبر سجن عرفه التاريخ العدوانية لما يقرب من واحد وستين عاماً ويعيش مليون ونصف من أبنائه 
  .البشري في قطاع غزة
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وأضاف أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مازال يشكل منارة أمل لعالمنا وذكر أن االحتفال بالذكرى 
الحادية والستين لصدوره مناسبة للتأكيد على احترام وحماية وإعمال حقوق اإلنسان لكل إنسان أينما 

  .وجد
 14/12/2009الخليج، 

 
 قمة الكويت تساند جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية: لعطيةا .47

قال األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية : العزب الطيب الطاهر  -  الكويت
 وقد بذلت  ، دول مجلس التعاون داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني"، أن "األهرام"في حوار خاص لجريدة 

 كما دعت جميع القوى  . ول الجهود المضنية في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينيةهذه الد
، الذي ترعاه مصر، والتوصل إلى اتفاق ينهي حالة التشرذم  الفلسطينية إلى استئناف الحوار الجاري بينهم

  ". والصراع الداخلي
 األوسط لن يتحقق إال بالتزام أن دول منظومة مجلس التعاون تري أن حل مشكلة الشرق"وأضاف،  

إسرائيل بمبدأ حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلي جنب في سالم عادل وكامل وشامل يرتكز علي 
مبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ االرض مقابل السالم وثمة قناعة لدي دول مجلس 

   ". يتحقق اال مقابل دولة فلسطينيةالتعاون ان السالم مصلحة لكل االطراف لكنه لن 
 14/12/2009األهرام، مصر، 

  
  مصر تضبط نفقاً لتهريب السيارات الى غزة .48

قالت مصادر أمنية، أن الشرطة المصرية عثرت، أمس، على نفق لتهريب السيارات :  رويترز–العريش 
 عثر عليها في الجانب واضافت ان فتحة النفق التي. الى قطاع غزة تحت خط الحدود بين مصر والقطاع

 متر من خط الحدود، وان حراسة مشددة فرضت عليها الى أن 300المصري، موجودة على مسافة نحو 
  .يتم تدمير النفق

 14/12/2009الحياة، 
  

 صور ووثائق لجنود مصريين بأيد إسرائيلية .49
 سيناء خالل ، وثائق خاصة لجنود مصريين استشهدوا في"يديعوت أحرونوت"كشف موقع صحيفة : حيفا

، قام أحد جنود االحتالل اإلسرائيلي بسرقتها بعد تفتيش مالبسهم إثر مقتلهم واالحتفاظ 1967حرب عام 
، والذي زعم أنه ينوي إعادتها لمصر "ي"وأوضح الموقع أن الوثائق موجودة لدى المدعو . بها في منزله

  .ي الحرب في وحدة المظليينوالذي شارك ف" الضخم"بعد سنة ونصف من وفاة والده، الملقب بـ
  14/12/2009العرب، قطر، 

  
 حملة قانونية للتحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية: محامون عرب .50

أعلن األمين العام التحاد المحامين العرب إبراهيم السماللي، في كلمة ألقاها :  محمد الخضر-دمشق 
 في دمشق، إطالق حملة قانونية عربية ودولية بمناسبة بدء أعمال الدورة الثانية للمكتب الدائم لالتحاد

 2006مستمرة؛ للتحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية التي ارتكبت في لبنان خالل عدوان يوليو 
والعدوان على غزة بداية العام الجاري، وفي تقرير ريتشارد غولدستون وترجمة نصوصه إلى محاكمات 

 . من دول الشرق وأوروبا وأميركامستمرة لمجرمي الحرب الصهاينة في كل مكان
  14/12/2009العرب، قطر، 
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 رسائل من باريس إلى السلطة تؤكد ثوابت الموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية .51
 سعت فرنسا خالل األيام االخيرة الى طمأنة السلطة الفلسطينية بأن ال تغيير على موقفها الـداعم                 :القدس

  .لفلسطينيللسلطة الفلسطينية وقضايا الشعب ا
يعتبـر  : وقال الناطق بلسان الخارجية الفرنسية في موقف وزعته القنصلية الفرنسية العامة فـي القـدس              

االتحاد االوروبي انه ينبغي ان تصبح القدس عاصمة للدولتين في نهاية المفاوضات بين الطرفين، كمـا                
هذا الـصدد، فإنـه يـدعو        أمام الكنيست االسرائيلي وفي      2008اعلن الرئيس ساركوزي في حزيران      

  . الحكومة االسرائيلية الى وقف المعاملة التمييزية ضد الفلسطينيين في القدس
، 2008فـي عـام     ) االتحاد االوروبي (متابعة للمناقشات التي جرت في ظل الرئاسة الفرنسية         : واضاف

رتيبات المـستقبلية فيمـا     تؤكد أوروبا استعدادها للمساهمة في تنفيذ اتفاق السالم من خالل العمل على الت            
يتعلق باألمن والالجئين والقدس، كما ان االتحاد األوروبي لم ينس غزة ويدعو لرفع الحصار عن هـذه                 

فرنسا تواصل جهودها، بالتعاون مع جميع األطراف، لجعل عـام          . األراضي واإلفراج عن جلعاد شاليت    
لكامل للخطوات التي اتخذها الرئيس محمود      نكرر الدعم ا  : وتابع".  عاما للسالم في الشرق االوسط     2010

عباس لتحقيق السالم، أن استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن هو أنجع وسيلة للنجاح فـي إقامـة                  
  .في سالم وآمن" إسرائيل"دولة مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة في فلسطين، تعيش جنبا إلى جنب مع 

14/12/2009األيام، فلسطين،   
 

      اشدة في لندن احتجاجاً على زيارة ليفني  تظاهرة ح .52
تظاهر العشرات في العاصمة البريطانية لندن األحد أمام قاعة هندون هوتل شمالي            :  مدين ديرية  -لندن  

لندن بحضور رئيس المبادرة اإلسالمية محمد صوالحة واألمينة العامة لحملة التضامن مع فلسطين بتـي               
يهودية مناهضة للصهيونية،  احتجاجا على زيارة تقوم بهـا وزيـرة            هنتر ورؤساء منظمات بريطانية و    

الخارجية اإلسرائيلية السابقة والزعيمة الحالية لحزب كاديما تسيبي ليفني وضد انعقاد مؤتمر الـصندوق              
  .القومي اليهودي

 وكان فريق قانوني بريطاني رفع دعوى أمام القضاء البريطاني تطالب باعتقال ليفنـي حـال دخولهـا                
األراضي البريطانية، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب بصفتها من المسؤولين عن شن حرب على قطاع               

  .غزة منذ عام
الـزمن  "ومن جهته قال رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا حافظ الكرمي في حديث للجزيرة نت إن                

مـضيفا أنهـم    " رية قد ولى  الذي كان فيه مجرمو الحرب الصهاينة يتجولون في المدن األوروبية بكل ح           
أما الناطقة باسـم الفـرع      ". سيجدون أمامهم من يذكرهم بجرائمهم التي ارتكبوها ضد األبرياء واألطفال         "

البريطاني لحركة التضامن الدولية هولي ستيفنس فقالت إن ليفني والصندوق القومي اليهودي يـتحمالن              
  ".إلسرائيلية في قطاع غزةمسؤولية كبيرة عن الفظائع التي ارتكبتها القوات ا"

13/12/2009نت، .الجزيرة  
  

  األمم المتحدة تطلب من تل أبيب تقديم تقرير حول أوضاع البدو في النقب .53
طالبت هيئة األمم المتحدة من الحكومة اإلسرائيلية بتقديم تقرير مفصل حول أوضاع : الناصرة، فلسطين

  .1948ل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة المواطنين الفلسطينيين البدو في منطقة النقب، داخ
وأوضح المنتدى أن تل أبيب تقوم بإرسال تقرير سنوي لألمم المتحدة توضح فيه تطبيق ميثاق حقوق 
المواطنة للسكان البدو في القرى غير المعترف بها في النقب، حيث زعمت في تقريرها األخير، أن البدو 

ولكن الحقيقة على أرض الواقع تخالف هذا االدعاء، . " الدولةفي النقب يعيشون في مدن معترف بها في
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حيث تعمل إسرائيل بكل الوسائل التعسفية على إجبار هؤالء السكان على ترك أماكنهم وأراضيهم 
  .، كما قال"والتحول إلى المدن المعروفة في النقب

13/12/2009قدس برس،   
  

   بليون دوالر العجز في الموازنة األردنية 1.38 .54
 مليون دينار 980 ارتفع العجز المالي للموازنة العامة لألردن منذ مطلع السنة إلى ):يو بي آي( –عمان 

في الفترة ذاتها من العام )  مليون دوالر324( مليون دينار 230في مقابل نحو )  بليون دوالر1.38(
ئة مقارنة بالفترة المماثلة  في الم67.7وبحسب بيانات لوزارة المال ازداد العجز في الموازنة . الماضي
  .2008من عام 

14/12/2009الحياة،   
  

  حقيقة ما يجرى على الحدود بين مصر وقطاع غزة .55
االسرائيلية منذ عدة ايام عن قيام مصر بتشييد جدار حديدي تحت " هآرتس"بعدما كشفت صحيفة < 

تفاصيل ما يحدث " عام"االرض على حدودها مع قطاع غزة لوقف عمليات حفر االنفاق، نشرت وكالة 
 .على المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة فيما يتعلق بعمليات مكافحة االنفاق والتهريب

فمنذ ان قررت الواليات المتحدة االمريكية ان تنفق ماليين الدوالرات لتدعيم الحدود المصرية مع قطاع 
يب السالح كحرص امريكي في المقام غزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للقضاء على ظاهرة االنفاق وتهر

االول على امن اسرائيل، فكانت هناك خطط عسكرية امريكية تم تنفيذها على المنطقة الحدودية بين 
 .مصر وقطاع غزة على مرحلتين

 اجهزة جيولوجية ذات تقنيات عالية
 تقنيات عالية المرحلة االولى كانت تشمل تركيب اجهزة للكشف عن االنفاق وهي اجهزة جيولوجية ذات

في الكشف عن الصوت والحركة في باطن االرض وعلى اعماق كبيرة، فبدأ العمل فيها منذ عام تقريبا 
واوشكت على االنتهاء وهي عبارة عن وضع اجهزة حساسة ال تزيد في حجمها عن قبضة اليد ويتم 

 ان يتم وضع انابيب انزالها في باطن االرض بطول المنطقة الحدودية عن طريق كابل الكتروني على
 مترا وتثبيتها ثم يتم انزال الكابل واالجهزة الحساسة على مسافات 15حديدية اوال على عمق يصل الى 

متقاربة بطول خط الحدود وكل كابل او جهاز يرتبط بلوحة الكترونية وجهاز كمبيوتر الستقبال اية 
 يتم تسجيل احداثيتها على شاشة اشارات يستقبلها الجهاز في حال حدوث صوت او حركة داخل نفق

الكمبيوتر وطبع تقرير تفصيلي عن مصدر الصوت والحركة الواردة من اي نفق واحداثية النفق بدقة 
كبيرة سواء كانت عملية حفر نفق جديد او عملية تهريب تجري داخل اي نفق من الجانب الفلسطيني الى 

 4تابع عمليات رصد ونتائج هذه االجهزة الجانب المصري ترصدها هذه االجهزة بدقة شديدة، وي
مهندسين عسكريين امريكيين يقومون على الفور بابالغ الجانب االسرائيلي باحداثية النفق ومكانه وتوقيت 

 .عمليات التهريب بداخله
 جدار فوالذي بطول المنطقة الحدودية

ذي بطول المنطقة الحدودية اما المرحلة الثانية من المشروع االمريكي فكانت عملية بناء جدار فوال
لعرقلة حفر االنفاق عند نقطة معينة تم دراستها بعناية وبالرغم من قيام مسؤولين امريكيين بنفي صلة 

حصلت على حقيقة هذا المشروع وهو عبارة عن المرحلة الثانية " معا"امريكا بهذا المشروع اال ان 
ئيلي تم فرضه على مصر على ان تكون خطة  اسرا-لمنظومة الكشف عن االنفاق وهو مشروع امريكي 

 .تنفيذه الزمنية عاما ونصف العام
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فقد بدأ المشروع بالفعل منذ حوالي ستة اشهر في سرية تامة وكانت القيادة االسرائيلية على علم به النها 
ن طرف وشريك فيه على ان توضع الواح معدنية فوالذية بطول المنطقة الحدودية المتفق عليها وبرغم ا

 كم متر اال ان اجهزة الكشف عن 13.5الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة يبلغ طولها حوالي 
 كم، بطول الحدود بين مصر 11 الى 10االنفاق والجدار الحديدي سيتم تركيبها على مسافة تتراوح من 

 الرملية وهي  كم التي تنعدم فيها عمليات حفر االنفاق بسبب نعومة تربتها3وقطاع غزة وتم استثناء 
 على ساحل البحر الحدودي وحتى شمال العالمة الدولية 1المنطقة المحصورة بين العالمة الدولية رقم 

 . باتجاه البحر وهي المنطقة التي تبدأ من تل سلطان وحتى البحر3رقم 
يز  كم تتم3والمعروف بأن آخر نفق محفور على الجانب الفلسطيني بمنطقة الشعوت لذلك هناك حوالي 

بنعومة تربتها الرملية لن توضع فيها اجهزة للكشف عن االنفاق او الجدار الحديدي، وقد تم تصنيع 
االلواح الحديدية الفوالذية في احد مصانع الواليات المتحدة االمريكية وتم نقلها الى مصر بحرا وقامت 

لمصرية المطلة على البحر شاحنات مصرية عسكرية بنقل االلواح المعدنية من احدى الموانئ البحرية ا
االبيض المتوسط وربما يكون ميناء بورسعيد او ميناء االسكندرية وكان ذلك منذ اكثر من ستة اشهر وتم 

 .نقل االلواح المعدنية حتى المنطقة الحدودية برفح في سرية تامة
ويد المصرية قد وكانت االلواح المعدنية فوق الشاحنات مغطاة اال ان شهود العيان في مدينة الشيخ ز

رأوا هذه الشاحنات واندهشوا من االلواح المعدنية المنقولة الى المنطقة الحدودية برفح وهي عبارة عن 
 سم وسمك اللوح المعدني 50 مترا وعرضه 18الواح معدنية فوالذية طول اللوح الواحد منها حوالي 

 .به مع اللوح االخر  سم، وجوانب اللوح الواحد مصممة بحيث يتم تركي5الواحد حوالي 
 تنفيذ المرحلة االولى

وقد اجريت اختبارات عديدة ناجحة على مدى صالبة واحتمال هذه االلواح المعدنية المصممة ضد اية 
اختراقات معدنية او تفجيرية بالديناميت وربما تتأثر فقط بتفجير شديد، وقد بدأت السلطات المصرية 

 كم شمال منفذ رفح البري 4ذ المرحلة االولى منها، وبلغت حوالي بوضع االلواح منذ ستة اشهر وتم تنفي
 متر جنوب منفذ رفح البري تم تغطيتها بهذه االلواح المعدنية التي تم ادخالها في باطن 500وحوالى 

 مترا ويتم وضع 20االرض باستخدام معدات مخصصة لحفر ابار المياه وتقوم بحفر طولي يصل الى 
 متر، ثم الضغط على اللوح الى اسفل بعمق مترين حتى يصل الى 18يبلغ حوالي اللوح المعدني الذي 

 . مترا20عمق 
 متر عن الجدار الخرساني 100 الى 70وتم تحديد مكان لبناء الجدار الحدودي على مسافة حوالي من 

 .الفاصل مع قطاع غزة في الجانب المصري وال يظهر للجدار الحديدي اية بروز فوق سطح االرض
كما صادرت السلطات المصرية جميع االراضي التي يبنى فيها هذا الجدار وتم تعويض المواطنين 
المصريين اصحاب االراضي والمزارع المطلة على المنطقة الحدودية بمبالغ مالية كبيرة وتم قطع مئات 

دات ما زالت االشجار في هذه المنطقة التاحة المجال لبناء الجدار الحديدي، وهناك حوالي اربعة مع
 .تعمل الستكمال بناء الجدار بطول المنطقة الحدودية المتفق عليها

 اشراف عسكري اميركي
ويشرف العسكريون االمريكيون على بناء الجدار وتقوم وفود عسكرية امريكية بزيارة المنطقة الحدودية 

م الحدودية، وجاري بشكل مستمر لمتابعة تنفيذ المشروع الذى بني حتى االن وغطى منطقة حي السال
استكمال بناء الجدار الحديدي في مناطق حي البرازيل وصالح الدين وحي البراهمة والجبور والهدف 

 .منه تعجيز الجانب الفلسطيني في حفر االنفاق والخروج بفتحات للنفق على الجانب المصري
جدار الخرساني ستبلغ حوالي من كما ان المسافة الواصلة بين المنطقة التي بني فيها الجدار الحديدي وال

 متر، واصبحت منطقة مكشوفة لالمن المصري، وفي حالة خروج اي فتحة للنفق قبل 100 الى 70
 .الجدار الحديدي ستكون في قبضة االمن المصري
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 بوابات الكترونية
نها على وهناك انباء ان المشروع االمريكي سيتضمن بناء بوابات الكترونية حديثة سيتم وضع بوابتين م

مداخل مدينة رفح المصرية بهدف الكشف عن المتفجرات والسالح واية معادن وتم تحديد االماكن التي 
ستقام فيها هذه البوابات االلكترونية، كما ان هناك انباء بأن كتيبة امريكية ربما ستحضر الى شمال سيناء 

منطقة الحدودية بجانب االمن في وقت الحق وستنضم الى معسكر قوات حفظ السالم لالشراف على ال
المصري، وهو ما كشفت عنه زيارات مفاجئة قام بها وفد عسكري امريكي لمستشفى مدينة العريش 
عاصمة محافظة شمال سيناء منذ حوالي ثالثة اشهر، حيث وصل وفد عسكري امريكي مكون من ثالثة 

 وطلبوا من االطباء المصريين اشخاص تابعين للبحرية االمريكية وقاموا بزيارة مفاجئة للمستشفى
  .معلومات عن قدرة المستشفى في استقبال اية حاالت طارئة لجنود امريكيين

 13/12/2009القدس، فلسطين، 
  

  السيناريوهات والخيارات.. الخروج من قيود أوسلو .56
  ماجد كيالي

وحتـى فلـسطينيا    دوليـا وعربيـا،     (ثمة اقتناع بات يترسخ يوما بعد يوم، في مختلف األوساط المعنية            
، والتي نتج عنها اتفـاق أوسـلو        )1991(، بأن عملية التسوية التي انطلقت من مؤتمر مدريد          )وإسرائيليا

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وصلت منذ زمن إلى أفق مسدود، مـن دون أن يعنـي ذلـك                 ) 1993(
  .بالضرورة نعيها علنا ونهائيا

عات طموحة تبدأ باحتمال قيام دولة فلسطينية في الضفة والقطـاع    وكانت هذه العملية قد انطلقت وفق تطل      
، على أن تمر بعقد اتفاقـات سـالم بـين           )ومدتها خمسة أعوام  (المحتلين، بعد انتهاء المرحلة االنتقالية      

، الـذي   "الشرق األوسـط الكبيـر    "إسرائيل والدول العربية، تتضمن إقامة عالقات تطبيعية، تنتهي بقيام          
قات التطبيعية العادية، إلى إقامة شبكة من عالقات االعتمادية المتبادلة والتعاون اإلقليمي بين             يتجاوز العال 

  .األمن واالقتصاد والبنى التحتية والبيئة والمياه والالجئين: إسرائيل والدول العربية، في مجاالت
  اتفاقات طموحة ومرحلية السالم

، إطالق نوع مـن     )نظام إقليمي جديد في الشرق األوسط     أي لمشروع إنشاء    (ومعلوم أنه تم لهذا الغرض      
المفاوضات المتعددة الطرف، شاركت فيها إسرائيل وعديد من الدول العربية إلى جانب الواليات المتحدة              

كما تم إطالق مؤتمرات قمة للتعاون اإلقليمي فـي الـشرق           . واالتحاد األوروبي وكندا واليابان وروسيا    
  ).1999-1996( وكلها انتهت مع والية نتنياهو األولى األوسط وشمالي أفريقيا،

وقد ضيع نتنياهو في تلك الفترة ثالثة أعوام من عمر مسيرة التسوية، القتناعه بعدم جدوى هذه العمليـة                  
إلسرائيل، فعنده األرض أهم من السالم، واألمن أهم من التطبيع، وأن إسرائيل تنتمي للمجال األوروبـي              

وعنده أيضا أن إسرائيل القوية، التي تتمتع بعالقات ممتـازة وضـمانات            . ق أوسطي وليس للمجال الشر  
، ليست بحاجة للتسوية، فهي قادرة على حماية نفسها، وعلى          )السيما الواليات المتحدة  (لتفوقها من الغرب    

  .إمالء ما تريده على اآلخرين
، فقـد   )مل أو كاديمـا أو الليكـود      سواء في ظل حكومات الع    (بنتيجة ذلك، أي بنتيجة سياسات إسرائيل       

تراجعت وتآكلت كثيرا مسارات عملية التسوية، بحيث تحولت إلى مجرد عملية عالقات عامة، أو إلـى                
وبالنسبة للفلسطينيين فقد باتت هذه العملية بمثابة دوامة أو متاهة ال           . عملية بحد ذاتها بمعزل عن مآالتها     

سرائيل، بمثابة غطاء تحجب من خالله سياسة األمـر الواقـع           مخرج منها، في حين أنها باتت بالنسبة إل       
الذي تنتهجه في األرض المحتلة، والذي تعمل من خالله على تكريس وجودها االحتاللي واالغتـصابي               
في األراضي الفلسطينية، برضا الفلسطينيين أو رغما عنهم، عبر انتهاج سياسات تعزيز االستيطان وبناء              

طرق االلتفافية، وقطع التواصل بين األراضي الفلسطينية، وتهويد القدس، وهـدم           الجدار الفاصل وشق ال   
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بيوت الفلسطينيين فيها والتضييق عليهم، وأخيرا عبر تحويل قطاع غزة إلى سجن لحوالي مليون ونصف               
  .مليون من الفلسطينيين فيه

السياسات اإلسرائيلية، فكما   طبعا لم يقف الطرف الفلسطيني بال حراك طوال المرحلة الماضية، إزاء هذه             
 بقيادة كل من الرئيس عرفات      2000التي جرت في صيف عام       (2هو معلوم فبعد مفاوضات كامب ديفد     

عن الجانب الفلسطيني وإيهود باراك رئيس الحكومة وزعيم حزب العمل وقتها عن الطرف اإلسرائيلي،              
اقف اإلسرائيلية على حقيقتها، بشأن اختزال      ، تكشفت المو  )وبرعاية الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون     

التسوية إلى مجرد حصول الفلسطينيين على جزء مقطع األوصال من أرضهم المحتلة، ومن دون حـق                
، وتطبيع العالقات مـع     )مع تبعية أحياء منها للسلطة    (العودة لالجئين، ومع االحتفاظ بالسيادة على القدس        

  .الدول العربية
 1999الراحل ياسر عرفات بأن مسار أوسلو، وصل إلى نهاياته، في أواخـر عـام               هكذا، تيقّن الرئيس    

، التي كان حصادها مجرد سيطرة السلطة بـشكل مباشـر وغيـر             )وهو تاريخ نهاية المرحلة االنتقالية    (
، من دون السيطرة على المعابر بين الضفة        )1967عام  (من األراضي المحتلة    % 42مباشر على حوالي    

واألنكى أن إسرائيل لـم تـسمح بـإعالن الدولـة           . ذه األراضي والدول العربية المجاورة    وغزة وبين ه  
الفلسطينية في تلك الفترة، ولم يتم إنجاز التفاوض على القضايا الكبيرة المؤجلة إلى المرحلة األخيرة من                

  ).الالجئين والقدس والحدود والمستوطنات والترتيبات األمنية(المفاوضات 
أى أبو عمار تجريب خط آخر، بوقف حصر االرتهان لعملية التسوية، المجحفة والمذلـة،              بنتيجة ذلك ر  

والتحول نحو االنتفاضة الشعبية، والمقاومة المسلحة، إليجاد واقع من الضغط على إسرائيل باالنتفاضـة              
  .والمقاومة، إلى جانب المفاوضة
  أبو مازن يواجه مأزق عرفات

، بمعنى  )2000-1999(أبو مازن ما سبق أن واجهه ياسر عرفات سابقا          اآلن، يواجه الرئيس الفلسطيني     
أنه بات يواجه حقيقة االنسداد في عملية التسوية، وواقع أن إسرائيل فقط تريد مجرد استمرار التفاوض،                
لحجب وضعها كدولة استعمارية محتلة، وللتخلص من عبء الـسيطرة علـى الفلـسطينيين، وتحـسين                

لدولي، من دون أن تستجيب للطموحات الوطنية االستقاللية للفلسطينيين، بـشأن           صورتها على الصعيد ا   
  .التحرر من االحتالل

وهاهو أبو مازن يقف إزاء شروط نتنياهو التعجيزية، التي تتـضمن اعتـراف الفلـسطينيين بيهوديـة                 
لقـدس  إسرائيل، وقبول مجرد قيام دولة فلسطينية منزوعة السالح في أجزاء مـن أرضـهم مـن دون ا         

  .الشرقية، والتخلي عن حق العودة لالجئين، باعتبار ذلك نهاية لمطالبهم وطموحاتها الوطنية
وفي الواقع فإن شروط نتنياهو هذه، وتعنته في مسألة تعزيز األنشطة االستيطانية في األراضي المحتلة،               

ر في نفس المـسار،     وخصوصا في القدس، وضعت السلطة الفلسطينية أمام واحد من حلين، إما االستمرا           
وهو ما يعني انحسار مكانتها في المجتمع الفلسطيني، وانهيار مشروعها المتمثل بدولة مستقلة في الضفة               
والقطاع، أو الخروج من هذا المسار، إلعادة االعتبار لذاتها أمام شعبها، وتعـويم مـشروعها المتعلـق                 

  .باالستقالل بدولة
ذهبت باتجاه الخيار الثـاني، بمـا يمكـن         ) تها قيادة المنظمة وفتح   وهي ذا (عموما يبدو أن قيادة السلطة      

على المواقف والممارسات اإلسرائيلية، بدءا من وقفها استئناف المفاوضات فـي ظـل             " انتفاضة"تسميته  
استمرار االستيطان، مرورا بعزوف الرئيس عن الترشح لالنتخابات القادمة، وصوال إلى محاولتها نقـل              

على (سوية إلى مجلس األمن الدولي، لطلب اعترافه بقيام دولة فلسطينية، وترسيم حدودها             أزمة عملية الت  
بحيث بات بإمكاننا التأريخ لهذه المحاولة باعتبارهـا المحاولـة          ). 1967أساس خطوط الرابع من يونيو      

  .الفلسطينية الثانية للتمرد على قيود عملية التسوية اإلسرائيلية
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أنها محكومة بالطبقة السياسية الفلسطينية القائـدة، بمعنـى         ) إن جاز التعبير  " (اضةاالنتف"لكن مشكلة هذه    
أنها ال تشمل المجال الشعبي، حيث لم تذهب السلطة إلى حد استدعاء الجماهير لإلدالء بدلوها في هـذا                   

ـ           . األمر، كما كان يجري في ظل ياسر عرفات        ى فهذه السلطة لم تدع إلى انتفاضة مسلحة، وال حتـى إل
انتفاضة شعبية، وال ألي شكل من أشكال النضال الشعبي، ضد تجليات االحتالل اإلسرائيلي في الـضفة؛           

  .لتدعيم موقفها، وإشراك الجماهير الفلسطينية في الدفاع عن حقوقها ومصالحها
علـى ضـوء نتـائج      (وربما يمكن تفسير ذلك بإدراك السلطة للثمن الذي يمكن أن تدفعه لقاء هذا األمر               

، وأيضا إدراكها لمحدودية سقف المعركة التي تعتـزم         )لمحاولة األولى التي أقدم عليها الرئيس عرفات      ا
كما يمكن تفسير ذلك بوجود قطاع من الطبقة السياسية الفلـسطينية ال يريـد أن               . خوضها ضد إسرائيل  

اسية واألمنيـة  الـسي (يقطع العالقة مع إسرائيل تماما، حفاظا منه على شـبكة المـصالح واالمتيـازات           
التي نماها في ظل عملية أوسلو، كما ال يريد أن تذهب األمور نحـو الفوضـى وفقـدان                  ) واالقتصادية

  .السيطرة في ظل االنقسام الفلسطيني الحاد
وفي هذا اإلطار، يمكن التكهن بأن محاولة أبي مازن هذه للتمرد على السياسات واإلمالءات اإلسرائيلية،               

على معادالت التسوية القائمة، بأنها بمثابة النزع األخير في جسم الحركة الوطنية            " ضةاالنتفا"ومحاوالته  
  .القديم، لتجسيد مشروعها المتمثل بإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع

تأتي أيضا في إطار التجاذب والتصارع بينها وبين نزعة         ) من قبل قيادة السلطة   (بمعنى أن هذه المحاولة     
سلطة ذاتها، ترى إمكان التعايش مع هذا الواقع، في مراهنة على عامل الوقت؛ لتحصيل مـا             أخرى في ال  

يمكن تحصيله، وهي نزعة تم ترسيخها كثقافة سياسية، في قطاع واسع من الطبقة السياسية النافذة، بحكم                
  .المجاالت عاما مع إسرائيل، وفي مختلف 18شبكة عالقات االعتمادية واالرتهان التي أنشأتها خالل 

  سيناريوهات الحل
اآلن، إزاء هذا الوضع وخصوصا بالنسبة لحال االستعصاء في عملية التسوية يمكن القول إن األوضـاع                
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، باتت مفتوحة على عدة احتماالت أو سيناريوهات، أحدها يتعلق باستمرار             

نية، ومواصلة عملية المفاوضات بغرض تحسين مكانة       الحال على حاله، بمعنى استمرار السلطة الفلسطي      
وثانيهـا  . هذه السلطة، بغض النظر عما يمكن تحقيقه بالنسبة لعملية التسوية وبالنسبة لحقوق الفلسطينيين            

، احتجاجا على تملصات    "انتفاضتها"يتعلق باستمرار سعي السلطة لتغيير المعادالت القائمة، عبر مواصلة          
  .لتسويةإسرائيل من عملية ا

السيناريو الثالث المطروح، وهو سيناريو صعب ومعقد، وال ترغب كل األطراف في السير فيه، ينبثـق                
، بسبب مواقف إسـرائيل، ودعـم       "انتفاضتها"من يأس القيادة الفلسطينية من إمكان تحقيق أي إنجاز في           

قل اإلعالن جديا عن وضع     الواليات المتحدة لها، مما يضطرها إلى الذهاب نحو حل السلطة، أو على األ            
  .حد لوظيفتها التفاوضية مع إسرائيل، بالخروج من دائرة المفاوضات

، وترك األمور تـذهب     )طالما أن إسرائيل ترفضه   (وهذا السيناريو يعني عمليا االنتهاء من حل الدولتين         
ت القـوة والقـسر،     ، وهو واقع موجود أصال، لكن بحكم عالقا       )الثنائية القومية (نحو حل الدولة الواحدة     

  .وضمن منظومة عالقات استعمارية وعنصرية تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين
إسرائيل إلـى سـاحة عمـل واحـدة، تتـيح لعمـوم الفلـسطينيين               /ومعنى هذا الخيار تحول فلسطين    

اري النضال المشترك من أجل المساواة والعدالة والديمقراطية، وتقويض الطابع االستعم         ) واإلسرائيليين(
  .العنصري إلسرائيل، للتعايش بدل الصراع، في دولة واحدة

لكن القول بمجمل هذه السيناريوهات يغفل أن الواقع يعمل بشكل مختلف عما في التصورات النظريـة،                
ذلك أن ثمة خيارا رابعا يمكن أن يفرض نفسه بين مختلف االحتماالت، وهو المتمثل بإيجاد نـوع مـن                   

سطينيين بعض سلطة ما واالستقالل بحدود مؤقتة أو واهية، من دون أن يفـضي              المزاوجة بين منح الفل   
هكذا، مثال، يمكن أن ينشأ في األراضي المحتلة وضـع          ). بمعنى الكلمة (ذلك إلى إقامة دولة ناجزة لهم       
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يتمثل بوجود نوع من سلطة تتعامل مع االحتالل وال تتصارع معه، بمعنى سلطة تؤسس وجودها علـى                 
  .مع االحتاللالتعايش 

لكن مكر التاريخ يتدخل في هذه المسألة أيضا، ذلك أن كل هذه السيناريوهات المذكورة ال تغفل إمكـان                  
" قـوميتين "إسرائيل إلى ساحة واحدة، وال تستطيع طمس الواقع المتشكل لوجود جماعتين            /تحول فلسطين 

 على أخرى، مما يفترض النضال      متمايزتين تعيشان على األرض ذاتها، وإن في واقع من هيمنة جماعة          
  .لتصويب هذا الواقع

بمعنى آخر فإن قيام دولة فلسطينية لن ينهي الصراع مع واقع إسرائيل بوصفها دولة يهودية عنـصرية                 
، وال  48وأصولية في المنطقة، ولن ينهي الصراع معها على حقوق الالجئين وعلى مستقبل فلـسطينيي               

  .لسطينيينبشأن بلورة الوحدة المجتمعية للف
  الدولة الواحدة

ثنائيـة  "بالمقابل فإن الحؤول دون قيام مثل هذه الدولة سيضع إسرائيل أمام حقيقة تحولهـا إلـى دولـة                   
وال شك أن هذا الوضع،     ). القائم اليوم (، تسيطر على شعب آخر بالقوة، بحكم الواقع الديمغرافي          "القومية

فا، سيضع إسرائيل أمام تحدي انكشاف وضـعها أمـام          الذي تتخوف منه أكثر األطراف اإلسرائيلية تطر      
العالم باعتبارها دولة عنصرية استعمارية أصولية، أو تحولها إلى دولـة ديمقراطيـة علمانيـة، ثنائيـة                 
القومية، بما يتناسب مع تطورات العصر، األمر الذي ترفضه جملة وتفصيال، بتمـسكها بكونهـا دولـة                 

  . اآلخر، وإزاحته من المكان والزمانيهودية، مع ما يتبع ذلك من إنكار
على طريقـة وضـع     " أبارتايد"وطبعا فإن الوضع األول سيفضي إلى تحول إسرائيل إلى نوع من دولة             

جنوب أفريقيا سابقا، ولكن بدعوى التمييز على أساس الدين، وبدعوى إزاحة أهل األرض األصليين؛ مما               
  .تعاطف الدولي مع الفلسطينيينسيعزز من مسار عزلتها، في مقابل تعزز مسار ال

من ناحية أخرى فإن مسارات العولمة واالندماجات السياسية واالقتصادية، واليقظة القيمية ويقظة حقوق              
اإلنسان في العالم أيضا، لن تستثني كيانات المنطقة، مما يعني أن مصير أي حل بشأن وضع إسـرائيل،                  

تطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المنطقة      مهما كان نوعه، سيرتبط بمجمل االندماجات وال      
  .العربية، وفي العالم

وبديهي أن هذا العالم الذي يحث الخطى نحو الحداثـة، أي نحـو العقالنيـة والعلمانيـة والديمقراطيـة                   
واالنفتاح، سيكون على الضد من إسرائيل التي تأسست على قيم االستعمار والعنصرية وإزاحـة اآلخـر                

  ).التوراتية(ة الغيتو، واستندت في كل ذلك إلى األصولية الدينية وعقلي
هكذا، وبغض النظر عما تفعله أو ما ال تفعله السلطة أو إسرائيل، في هذه المرحلة، بشأن مصير عمليـة                   
التسوية، فإن كل السيناريوهات واالحتماالت تمهد لحل الدولة الواحدة، بطريقة أو بأخرى، ولكن مـشكلة               

ل الصعب المعقد، أن مختلف األطراف ال تعمل على تنمية إدراكاتها به، وتنكر مفاعيله، وترفض               هذا الح 
  .االشتغال على أساسه

بناء على ذلك يصح القول إن أية تسوية تفرض خارج حل الدولة الواحدة الديمقراطيـة العلمانيـة، لـن                   
ني أنها ستمهد لصراعات أخرى     تكون، على األرجح، سوى مجرد تسوية جزئية ومؤقتة ومجحفة، مما يع          

  .مستقبال، وإن بوسائل وطرق عمل مختلفة
  13/12/2009نت، .الجزيرة

  
 جدار العار .57

 فهمي هويدي
. ال أريد أصدق أن مصر في آخر الزمان قررت أن تقيم جدارا فوالذيا بينها وبين الفلسطينيين في غزة

وأن الخبر الذي نشرته صحيفة هاآرتس عن لكن الكابوس الذي تساءلت عنه قبل يومين تبين أنه حقيقة، 
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الموضوع، وتصورنا أو تمنينا أنه من قبيل الدس والوقيعة وتشويه صورة مصر، أكدته التفاصيل التي 
" المانشيت"إذا تحدثت كلمات العنوان الرئيسي ". 13/12األحد "نشرتها صحيفة الشروق في عدد أمس 

تقرير المنشور تحت العنوان بعض المعلومات المذهلة وتضمن ال". جدار رفح العظيم تحت األرض"عن 
وقد . إذ أكدت أن ثمة حائطا حديديا بدأ العمل في بنائه بين سيناء وقطاع غزة. والمخجلة في ذات الوقت

وهو غير ظاهر للعيان ألنه يصل .  متر400 كيلومترات و5تم االنتهاء من إقامة جزء منه يمتد بطول 
 18 سنتيمترا وطول 50وهو يتكون من ألواح من الصلب بعرض . رض مترا تحت األ18إلى عمق 

وهي من الصلب المعالج الذي تم اختبار تفجيره . مترا، صنعت خصيصا في الواليات المتحدة
ثم . هذه األلواح يتم زرعها في بطن األرض بواسطة آالت ضخمة تحدد مقاييسها بالليزر. بالديناميت

أضاف التقرير أن العملية تتم ". العاشق والمعشوق"راف التي تسمى يجري لصقها بواسطة تداخل األط
تحت إشراف مجموعة الخبراء األمريكيين الذين اقتربوا من إكمال ملحقات المنظومة التقنية الخاصة 
برصد األنفاق، التي تتضمن إنشاء بوابتين فريدتين من نوعهما في الشرق األوسط، تسمحان بمرور 

ذكر . يدوي، في الوقت الذي تستطيعان فيه كشف وجود أي أسلحة أو متفجراتالشاحنات دون تدخل 
التقرير أيضا أنه إلى جانب الخبراء األمريكيين الذين يشرفون على العمل في منظومة رصد األنفاق، فإن 
 وفودا تابعة للسفارة األمريكية والسفارات الغربية تقوم بزيارات تفقدية بشكل روتيني للشريط الحدودي

  .لالطالع على سير العمل في المشروع
إن " الشروق"في تبرير تلك األنشطة قال المسؤولون المصريون الذين تحدثوا في الموضوع إلى صحيفة 

الهدف منها هو ضمان عدم تكرار اقتحام مواطني غزة لألراضي المصرية كما حدث من قبل في شهر 
رى على الحدود المصرية على قطاع غزة هو ، وأضاف أولئك المسؤولون أن ما يج2008يناير عام 

  ".شأن مصري بحت يرتبط بممارسة حقوق السيادة الوطنية"
وأن الترتيبات تضع . ال يحتاج المرء أن يبذل جهدا ليدرك أن ذلك كله موجه ضد الفلسطينيين في غزة

 الواليات في االعتبار أن الوضع المقلق بين سيناء والقطاع مستمر ألجل طويل غير منظور، وأن
المتحدة األمريكية هي الطرف األساسي الذي يباشر العملية، فيوفر لها اإلمكانات وجميع المستلزمات، 
  .ويشرف على التنفيذ ويراقب أداء الوظيفة المنوطة بالجدار الخفي ومنظومة مراقبة األنفاق طول الوقت

ابة رفح في مستهل العام الماضي، ثم عبور فلسطينيي القطاع لبو: هذه الترتيبات الضخمة تتذرع بأمرين
وبدال من المواجهة . لجوؤهم إلى شق األنفاق لتوفير احتياجاتهم المعيشية والتخفيف من أثر الحصار

الشجاعة ألصل المشكلة المتمثل في االحتالل والحصار الذي ألجأ الفلسطيني إلى اقتحام البوابة وشق 
تكون قد استجابت للضغوط اإلسرائيلية واألمريكية، . شروعيناألنفاق، فإن مصر بقبولها تنفيذ هذين الم

علما بأن هذا الذي يجرى ال يخدم أمن مصر في شيء، . وآثرت أن تشدد من الحصار وتحكم سد منافذه
الذي ليس مهددا في حقيقة األمر من جانب فلسطينيي القطاع، ولكنه ال يخدم إال أمن إسرائيل ويعزز من 

وهو ما يضعنا أمام حقيقة صادمة ومفجعة خالصتها أن القبول . لقطاع وإذاللهمخطتها في قمع سكان ا
بإقامة السور الفوالذي بات يعني أن الرؤية االستراتيجية قد تغيرت، بحيث أصبح الخطر الذي باتت 

وإذا صح ذلك االستنتاج المخزي، فإنني ال أجد . تتحسب له مصر هو الفلسطينيون وليس اإلسرائيليين
  . من وصف السور الفوالذي المزمع إقامته بأنه جدار العارمناصا

  14/12/2009السبيل، األردن، 
  

 ..!سنحرقكم كلكم: المستوطنون اليهود .58
 بثينة شعبان

بينما كان المستوطنون اليهود يحرقون مسجد قرية ياسوف الواقعة قرب مدينة نابلس، ويخطّون على 
ة التي كان يكتبها النازيون األلمان على منازل اليهود في ، وهي العبار"سنحرقكم كلكم"جدران القرية 
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الثالثينيات من القرن الماضي، تراجعت دول االتحاد األوروبي عن مشروع قرار اقترحته السويد حول 
االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية بعد تدخالت فرنسية وألمانية، وهما دولتان متورطتان 

 .النووية اإلسرائيلية، بعد أن استجابتا للضغوطات اإلسرائيليةفي بناء الترسانة 
ومع أن مشروع القرار كان أفضل من القرار الذي اتخذ، فإن المشروع والقرار كانا بعيدين عن العدالة 

فما تضمنته مسودة المشروع هو أن مجلس االتحاد األوروبي . التي تلبي متطلبات الشرعية الدولية
إلسرائيلية على وقف كل النشاطات االستيطانية فورا، بما في ذلك في القدس الشرقية الحكومة ا" يحض"

، ويؤكد حسب المشروع أن المستوطنات وجدار "2001منذ آذار "وتفكيك البؤر االستيطانية التي أنشئت 
بموجب القانون الدولي وتشكل " ممارسات غير شرعية"الفصل في األراضي المحتلة وتدمير المنازل 

 ".عائقا أمام السالم"
، أي إسرائيل "ناشد األفرقاء كافة"أمام الوضع في القدس الشرقية " بالغ قلقه"وحين أعرب المجلس عن 

، "الممارسات االستفزازية"المدججة باألسلحة النووية والفلسطينيين العزل على حد سواء، االمتناع عن 
سوف مع المدنيين الفلسطينيين العزل وبذلك يتساوى المستوطنون الذين أحرقوا مسجد قرية يا

 .المحاصرين منذ سنوات في غزة
فيما ". محتجزي الجندي اإلسرائيلي المخطوف جلعاد شاليط إلى اإلفراج عنه فورا"كما دعا المجلس 

أهمل المجلس كليا مصير عشرات اآلالف من األسرى الفلسطينيين المختطفين منذ سنوات بمن فيهم 
هذه اللغة الخجولة التي ال تدين الجرائم . ضاء منتخبون في البرلمان الفلسطينياألطفال والنساء وأع

اإلسرائيلية في تهجير السكان األصليين وهدم منازلهم، بل تعتبر كل سياسة التطهير العرقي والعقوبات 
حسب (وهي بالتأكيد ال تستوجب " ممارسات غير شرعية"الجماعية المفروضة على شعب أعزل مجرد 

فرض عقوبات رادعة على منفذيها من حكام إسرائيل كما تفعل وبحماس ضد إيران ) لمشروعنص ا
األفرقاء كافة االمتناع عن "ولتجنب إبراز الوجه البشع للجرائم اإلسرائيلية تدعو . بسبب سياستها النووية
هدمت إسرائيل ، وبذلك فإن االتحاد األوروبي يعتبر الرضيع الفلسطيني الذي "الممارسات االستفزازية

منزل أهله في حي الجراح بالقدس والذي ينام في خيمة مع أهله مثل مئات العوائل األخرى في غزة، من 
 !الذين يجب أال يستفزوا إسرائيل" األفرقاء"

كّل هذا التسامح األوروبي السخي مع الجرائم اإلسرائيلية، وكل هذا الخجل من الوقوف وقفة الئقة 
جوبهت بحملة إسرائيلية شرسة تمكنت من إفشال مشروع مجرد بيان متواضع مثل بوجهها، ولو لفظيا، 

بلغة مجردة " تشجع"و" تحيي"و" تحض"هذا من الصدور، ونجحت في استبدال اللغة الخجولة التي 
 .وضبابية وغير ملزمة وال تحمل أي قوة على إيقاف الجرائم أو ردع مرتكبيها

 المتهاون أثر سياسي دائم لصالح قضية الحرية والديمقراطية في لن يكون لمثل هذا الموقف األوروبي
فلسطين، ولذلك وإدراكا من الحكومة الصهيونية أن ابتزاز األوروبيين هو سيد الموقف وهو الذي يؤتي 
أكله لهم، فقد قامت إسرائيل بعد أن حاباها األوروبيون وأداروا العين العمياء لضمائرهم بمنع وفد من 

وروبيين من التوجه إلى قطاع غزة دون أن تخشى أي رد فعل أوروبي حازم، بل اكتفى النواب األ
من الغريب أن يأتي اإللغاء بعد ساعات من إعالن بيان مجلس االتحاد األوروبي "األوروبيون بالقول 

  ووقف االستيطان في الضفة1967الذي يؤكده موقف أوروبا القوي بشأن قيام دولة فلسطينية في حدود 
موقف "ولكن الحقيقة هي أن االتحاد األوروبي لم يعبر عن ". الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة

بشأن القدس والدولتين، بل طأطأ رأسه لالبتزازات اإلسرائيلية وعاد إلى التعامي عن الجرائم " قوي
سرائيلي، وذلك بمنع نوابه من اإلسرائيلية ضد اإلنسانية، ولذلك كان عليه أن يتقبل مزيدا من االبتزاز اإل

هذا التعامل الرسمي . دخول غزة، وإلغاء تصريح الدخول لهم بعد ثالث ساعات من منحهم التصريح
اإلسرائيلي المهين للنواب األوروبيين ال تقبل به أصغر دولة في العالم، فكيف يقبل به أكبر برلمان تعرفه 

 لم؟أوروبا، ويفترض أن له سمعته ومكانته في العا
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إذا استمر مجلس االتحاد األوروبي بالخضوع لضغوطات إسرائيلية مصدرها حكومة يمينية متطرفة 
ومروجوها دول مثل ألمانيا وفرنسا ما زالت تعتقد أنها، هي نفسها، التي ارتكبت الهولوكوست، فإن 

ن الذكرى الماضية فها هي اإلحصاءات الدولية تشهد أنه بي. الجرائم اإلسرائيلية ضد المدنيين ستتواصل
 فلسطينيا على مرأى ومسمع 1460لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذكرى الحالية، قتلت إسرائيل 

، أي القاتل اإلسرائيلي والقتيل "األفرقاء"أوروبا، ومع ذلك يساوي مجلس االتحاد األوروبي بين 
مستوطن األجنبي الذي يطرده منه بقوة الفلسطيني، المجرم والضحية، المالك للمنزل منذ آالف السنين، وال

ومع ذلك يرى البعض أنه بمجرد تجرؤ السويد، الرئيس الحالي لالتحاد . السالح ويجلس مكانه
األوروبي، على وضع مشروع قرار يعتبر القدس عاصمة لدولتين، فإن هذا يعني تحوال إيجابيا وكسرا 

وال أعلم لماذا يبقى . الذنب من الهولوكوستلحاجز الخوف الذي عانت منه أوروبا لعقود بسبب عقدة 
الماضي ماثال في أذهان من ولدوا بعد الهولوكوست، فليس الجيل األوروبي الجديد هو من ارتكب ما 
ارتكبه النازيون بحق يهود ألمانيا، وليس يهود إسرائيل اليوم هم ضحايا معاداة السامية في ألمانيا، بل هم 

 . يحرمونه من الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسانجالدو الشعب الفلسطيني الذي
واألوروبيون اليوم يحملون شعوبهم وزر الظلم الكبير الذي يلحقه اإلسرائيليون بالفلسطينيين، ويحملونها 
عار العجز المخجل الذي تمارسه دول أوروبية قريبة من موقع الحدث، وعلى اطالع كامل بالجرائم 

 .رتكبة يوميا قتال وحصارا واضطهادا ضد المدنيين في فلسطيناإلسرائيلية المشينة الم
وكل ما اهتمت به الصحف الغربية في ضوء هذه المسألة الهامة، هو خضوع أوروبا أخيرا للضغوط 

" الواشنطن بوست"اإلسرائيلية التي نجحت في لجم هذا التحرك األوروبي، فقد كانت المقاالت في 
الديلي "و" الفايننشال تايمز"و" اإلندبندنت"و" الغارديان"و" لسي إن إنا"وتقرير " النيويورك تايمز"و

، كلها تنطق من مصدر خبر إسرائيلي، وهو تراجع أوروبا عن دعوتها العتبار القدس الشرقية "تلغراف
عاصمة لفلسطين، وأن هذا التراجع في مصلحة إسرائيل التي تخطط لتهويد القدس، أي تطهيرها عرقيا 

وكل ما يفعلونه هو أنهم يورثون األجيال األوروبية . كابها جرائم هدم المنازل الفلسطينيةبواسطة ارت
القادمة شعورا بالذنب سيفوق شعور الجيل الحالي بالذنب من الهولوكوست، وسيستغرب أبناؤهم 

ي، أو وأحفادهم كيف تعامى أجدادهم عن الحقائق خشية من االبتزاز اإلسرائيلي، أو طمعا بالمال اليهود
 .تملقا للحصول على موقع سياسي

في أعقاب الخضوع األوروبي المخجل لالبتزاز اإلسرائيلي، وتراجعهم عن اعتبار القدس الشرقية 
 برلمانيا أوروبيا من دخول القطاع بعد ثالث 16عاصمة لدولة فلسطين، وقيام الحكومة اإلسرائيلية بمنع 

اث تؤكد أن الرضوخ األوروبي إلى صلف القوة ساعات من إعطائهم اإلذن لدخوله، فإن األحد
. اإلسرائيلية يزيد هذه القوة صلفا وتجبرا، وأن كل ما يتقنه اإلسرائيليون، هو استخدام لغة القوة واالبتزاز

وال فرق في هذا بين حكومة ومستوطن، ففي الوقت الذي أصدرت الحكومة قرار منع البرلمانيين 
ال يطلعوا على عمق وأبعاد الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، األوروبيين من دخول القطاع كي 

قام مستوطنون إسرائيليون كعادتهم بمهاجمة قرى نابلس هذه المرة، حيث تم حرق مسجد حديث وكبير 
في قرية ياسوف قرب نابلس شمال الضفة الغربية، مما أدى إلى احتراق محتوياته من سجاد ومكتبة تضم 

 والكتب الدينية، إضافة إلى تدمير شبكة الكهرباء وإحداث تصدعات في جدرانه عشرات المصاحف
، كل هذا واالتحاد "استعدوا لدفع الثمن"و" سنحرقكم كلكم"وتركوا عبارات بالعبرية على الجدران تقول 

األوروبي وغيره، يطلب إيضاحات للمنع وإيضاحات للهدم، وإيضاحات للقتل، وإيضاحات للتهجير، 
ات لإلذالل، واإليضاح الوحيد المنطقي والسليم، هو أن الكيان الصهيوني كيان عنصري قائم وإيضاح

على تدمير الشعب األصلي وتدمير ثقافته ومؤسساته وخنق أبنائه وحرمانهم من حقهم في الحياة الحرة 
على الشعب الكريمة، واتهامهم بتهديد أمن إسرائيل، ولكن الكيان اإلسرائيلي العنصري، لم يعد خطرا 

الفلسطيني وحده، بل على العالقة بين المسلمين والغرب، وعلى األمن والسلم في منطقتنا والعالم، ولم 
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يعد الفلسطينيون وحدهم مسؤولين عن التصدي لهذه العنصرية البغيضة، بل على أوروبا والغرب أن 
الغرب للعداء لإلسالم ومنع من هنا فإن الترويج اإلسرائيلي في . يتحمال مسؤوليتهما في هذا الصدد

المآذن والحجاب والتضييق على أتباع الدين اإلسالمي كلها تصب في المسار العنصري ذاته الذي يؤجج 
 .النزاعات بين الشعوب

إن لغة وجغرافية وحضارة المكان تتطلب من العالم وقفة جدية مع الممارسات العنصرية اإلسرائيلية، 
ولكن ولحسن الحظ، فإن . لمين في الغرب، وهما وجهان لعملة واحدةومع الترويج العنصري ضد المس

جبن الحكومات الغربية يقابله وعي وجرأة على مستوى أصحاب الضمير وقادة الرأي العام الغربي، 
والتي هي المرحلة االنتقالية قبل أن يدرك العالم المتحضر خطورة األنموذج الصهيوني، ليس على 

ومن هنا فإن قرارا أوروبيا حازما ضد التطهير العرقي . ألمن والسلم الدوليينالعرب وحدهم، بل على ا
  .واالستيطان والقتل هو واجب األوروبيين تجاه أوروبا وليس فقط تجاه فلسطين

 14/12/2009الشرق األوسط، 
  

  نموذجا" االفتاء اليهودي.. "انحطاط الفكر اإلنساني .59
  عريب الرنتاوي

ا من االسفاف واالنحطاط ، يندي جبين من أصدره وأشرف عليه وآمن به وعمل              حد" االفتاء اليهودي "بلغ  
بهديه ، فهو إفتاء عنصري ، عدواني ، ال يميز بين رجل وامرأة ، طفل وشيخ ، إنسان ونبات وحيوان ،                     
إفتاء لئيم ال يصدر إال عن عقول فاسدة مشبعة باللؤم والخبث والوضاعة ، مع أنه ال يلقى نقدا وتنديـدا                    

ـ            ، والـذي   " االفتاء اإلسالمي "كافيين ، خصوصا من المحافل الغربية التي اشتهرت بنقدها غير المهادن ل
  .لم يبلغ في ذروة تطرفه ، مثقال ذرة من تطرف اإلفتاء اليهودي وشططه

االفتـاء  "على عجل ، وفي غضون دقائق معدودات ، أمكن جمع النماذج التالية ، الدالة علـى همجيـة                   
فتوى الحاخام يتسحاق شابيرا والحاخام يوسي اليتسور ، والتي تدعو لسن           : وعنصريته وتهافته " اليهودي

قوانين تحدد كيف ومتى يجوز قتل من ليس يهودياً ، حيث وضعت هذه الفتوى المعايير التي تجيز قتـل                   
  .رائيلمن هو ليس يهودياً في كثير من الحاالت ، ومنها قتل كل من يطالب بإسترجاع أرض له في إس

والتي تبيح لليهود قتل كل األسرى الفلسطينيين فـي         " السنهدرين"فتوى المجلس القضائي اليهودي األعلى      
السجون باإلضافة إلى استئصال حركة حماس من قطاع غزة ، في حال لم يعد شاليط إلى أهله سالما أو                   

  .في حال قتل
للتيار الديني القومي في إسـرائيل ، والحاخـام         فتوى الحاخام مردخاي إلياهو ، المرجعية الدينية األولى         

الشرقي األكبر إلسرائيل ، وتبيح لليهود الحق في ممارسة العقاب الجماعي ضد أعدائهم وفقا ألخالقيات               
الحرب انسجاما مع ما ورد في سفر التكوين من معايير يمكن تطبيقها على ما حدث فـي غـزة حيـث                     

مردخـاي  ". م يفعلوا شيئاً من شأنه وقف إطالق صواريخ القـسام         يتحمل جميع سكانها المسؤولية ألنهم ل     
  ".المس بالمواطنين الفلسطينيين األبرياء أمر شرعي"أعتبر أن 

تطبيق حكم التوراة الذي نزل في قوم عمـالق علـى           "فتوى عدد من الحاخامات حثوا فيها اليهود على         
زين رئيس معهـد تـسوميت وأحـد أهـم          ، وهو الحكم الذي أوضحه الحاخام يسرائيل رو       " الفلسطينيين

حكم التوراة ينص على قتل الرجـال واألطفـال والرضـع           "مرجعيات اإلفتاء اليهودي ، عندما قال بأن        
  ".والنساء والعجائز ، وحتى سحق البهائم

فتوى مدير المعهد العسكري الديني بإسرائيل الحاخام شلومو ريسكين ، والتي أجاز فيها نهب محاصـيل                
  .ن الفلسطينيين ، إضافة إلى إجازته تسميم آبار مياههمالزيتون م

هذا غيض من فيض فتاوى اإلجرام التي ال تليق برجال دين ، بل بقتلة ورجال عصابات وقطاع طرق ،                   
أو بقايا معسكر السالم في الدولة العبرية ، أن يأتوا بفتاوى مماثلة فـي              " العلمانيين اإلسرائيليين "وأتحدى  
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ثر التيارات اإلسالمية ظالمية وتطرفا ، واألهم ، أني أتحداهم أن يـأتوا بنمـاذج مـن    انحطاطها لدى أك  
شـبه الحكوميـة فـي االفتـاء        المقاومة المدنية والعلمانية اليهودية لهذه المدارس الرسمية والحكومية و        

  .، وهم الذين طالما أخذوا علينا ضعف مقاومتنا لتيارات الغلو والتطرف اإلسالميةاليهودي
  14/12/2009دستور، ال

  
  مشعل كمثال  .60

  آفي شاليم
" ملحـق نهايـة االسـبوع     ("قرأت باهتمام جديد البحث المعمق والذي ينير العيـون لجـاكي خـوجي              

ويعتمد التحقيق ضمن امور اخـرى      . 1997، عن قضية خالد مشعل، التي وقعت في ايلول          )30/10/09
ويعـرض الكتـاب   . ان صدر بالعبرية مؤخرا   ، ك " سيرة سياسية  –الملك حسين   "على معلومات من كتاب     

ويطرح . الرواية االردنية للحدث، استنادا الى توثيق رسمي للقاءات ومقابالت مع مقررين كبار للسياسة            
  . خوجي وصفا كامال، نزيها ومتوازنا للرواية االسرائيلية

ة الفاشلة من   المحاول.  خال مشعل كان رجل حماس رسمي من مستوى متوسط، يحمل جواز سفر اردني            
الموساد الغتيال مواطن اردني في عاصمة دولة عربية صديقة كانت خطا استراتيجيا كادت تحطم اتفاق               

قبل ثالثة ايام من محاولة االغتيال نقل الملك حسين الى اسرائيل           . السالم بين اسرائيل والمملكة الهاشمية    
وفسر الملك العملية في عمان كانعدام      . ةلثالثين سن ) هدنة(بشكل شخصي اقتراحا من حماس بوقف للنار        

اهتمام من جانب اسرائيل بوقف النار وكبصقة في وجهه، وال سيما وان االردنيين قبل بضعة ايام مـن                   
كل االردنيين الذين تحدثت    . ذلك عادوا ليصادقوا على التزامهم بالتعاون مع الموساد في مكافحة االرهاب          

  . امين نتنياهو هو الذي اصدر االمرمعهم افترضوا ان رئيس الوزراء بني
 ويوضح التقرير الصحفي بما ال يرتقي اليه الشك من أي جانب بان رئيس الموساد في ذاك الوقت، داني                  

لم ". شريك سر "في اعقاب التحقيق الصحفي قرأت كتاب ياتوم        . ياتوم، هو المسؤول الحصري عن الخطأ     
كـان هـذا اهمـاال      . وحسب شهادة ياتوم نفسه، غباء    فأي غرور وجمود فكري،     . اصدق ما تراه عيناي   

اجراميا من جانبه اال ينقل لرئيس الوزراء فورا الرسالة ذات االهمية العليا من الحسين وكـذا االهانـة                  
  . الشخصية للملك الذي استضاف ياتوم وعائلته في العقبة قبل وقت قصير من محاولة االغتيال

 النار لم يكن جديا هو محاولة مكشوفة لعـرض االمـور بـشكل               ادعاء ياتوم بان اقتراح حماس بوقف     
الملك وكل مستشاروه اعتقدوا بان االقتراح كان صادقا وملموسا، وانه كانت فيه فرصة حقيقيـة               . يريحه

فهو يقلل من اهمية اقتـراح الهدنـة كـي          . وصف ياتوم تسلسل االمور مثير للشفقة     . لوضع حد للعنف  
ياتوم يـشوه الحقـائق   .  عدم نقل االقتراح لسيده السياسي دون ابطاء–سيم يصرف االنتباه عن خطأه الج  

  . كي يرفع عنه المسؤولية بالضرر الفظيع الذي ألحقه بالعالقات بين اسرائيل واالردن
فهـم يعتقـدون بـانهم      .  غرور ياتوم وقصر نظره نموذجيان لجهاز االمن والقيادة السياسية االسرائيلية         

تاريخ النزاع في المنطقة وافـر بـالفرص        . رون كل اقتراح سالم كعالمة ضعف     يعرفون كل شيء ويفس   
، ولكنهم  1949الرئيس السوري حسني الزعيم اقترح على اسرائيل سالما كامال في           . التي فوتتها اسرائيل  

طلب أن يلتقي دافيد بن غوريون كي ينقذ المأزق في المفاوضات ولكنه اصـطدم              . لم يتعاطوا معه بجدية   
 اقترح الملك حسين على اسرائيل المرة تلو االخرى الـسالم الكامـل     1967بعد حزيران   . مطلقبرفض  

  . مقابل االنسحاب الكامل، ولكن الزعماء في القدس لم يعربوا عن االهتمام
 في سيرة الحسين توصف بالتفصيل المحادثات السرية التي ادارها الملك مع محافل اسرائيلية رسمية بعد               

 قصة مشوقة عن حوار من وراء خط النار، ولكن في نفس الوقـت قـصة بائـسة عـن                    وهذه. الحرب
دولة اسرائيل تحاول المرة تلو االخرى اقناعنا بانه ال يوجد مع           . التملص، التسويف والتضليل االسرائيلي   
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من يمكن الحديث في الجانب العربي، ولكن مرات عديدة لم يكن هناك مع من يمكن الحديث بالذات فـي                   
  . جانب االسرائيليال

  "معاريف"
  13/12/2009وكالة سما، 
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