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  يتعارض مع الدستور غير ملزم" المركزي"ويؤكد أن أي قرار من " إنقاذ وطني"طرح مبادرة يهنية  .1

سطينية لالتفاق على دعا رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية الفصائل الفل :محمد األيوبي - غزة
والتي تدعو إلى اجتماع , المبادرة التي عرضها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل
  . فلسطيني موسع للتباحث في المرحلة الراهنة واالتفاق على برنامج إنقاذ وطني

غرب الذي نظمته حركة حماس على أرض الكتيبة , وأوضح هنية في كلمته خالل المهرجان المركزي
وحضره مئات اآلالف أمس، مالمح المبادرة التي تقتضي , غزة في ذكرى انطالقتها الثانية والعشرين

  .مشاركة القوى الوطنية واإلسالمية والشخصيات المستقلة
استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة االنقسام : أولها, وأشار إلى أن المبادرة ترتكز على خمسة محاور

ها الشعب الفلسطيني، وتتضمن التوافق على تشكيل حكومة وحدة على قاعدة االتفاق الراهن التي يعيش
  .الوطني كأفضل خيار في المرحلة الراهنة

وأكد هنية أن حماس أعادت االعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية عربية إسالمية، مشدداً على أن 
التحديات وواصلت طريقها في نهج المقاومة ضد واجهت "حركته ثابتة على مواقفها بالتمسك بالمبادئ و

إن حماس تسعى لتحرير كل فلسطين، وأن تحرير قطاع غزة هو " :وقال". االحتالل حتى تحرير األرض
، مشدداً على أن حماس ال تقيم إمارة إسالمية في غزة، وال تقيم "خطوة للتحرير الشامل لكل فلسطين

  . دولة وال كياناً مستقالً
 األمتين العربية واإلسالمية بتحمل مسئولياتها من أجل القدس وحماية المقدسات والمسجد وطالب هنية

  . األقصى، موجهاً التحية للمرابطين في بيت المقدس الذي يدفعون في صدورهم عن المسجد األقصى
مج وذكر هنية في كلمته أن البرنامج الذي تطرحه حماس يدعو إلى التوافق في هذه المرحلة على برنا

وطني يستند إلى العمل على إنهاء االحتالل، وإزالة كافة المستوطنات، وإقامة الدولة الفلسطينية على 
 وعاصمتها القدس، والتمسك بحق العودة واإلفراج عن كافة 1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام

  .القاهرةاألسرى والمعتقلين، وذلك استناداً لوثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة واتفاق 
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وشدد على أن البرنامج يستند إلى التمسك بالمقاومة الراشدة التقية المتوكلة العاملة العارفة المخططة، 
مع تعزيز التنسيق الذي يخدم حماية , والتي تقوم على أساس حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل"

  ".بنا الفلسطينيالمقاومة وأساليب عملها، ويمنحها الديمومة لتحقيق تطلعات شع
بحيث ال تخدم المصالح "وأشار هنية إلى أن المبادرة تدعو إلى ضرورة ترتيب أجهزة السلطة ودوائرها 

الصهيونية وال تضفي الشرعية على االحتالل وال تعمل على حماية أمنه، وال تسوقه في المنطقة، 
  ".ينيةوحشد التضامن للقضية الفلسط, واستعادة البعدين العربي واإلسالمي

وتقدمت برؤى واضحة من أجل تحقيق المصالحة، , وأكد رئيس الحكومة أن حماس استجابت لكل الجهود
ودعا حركة فتح . وسط مرونة عالية وتنازالت من أجل تحقيق هذه المصالحة، ومن أجل استعادة الوحدة

لوطنية إستراتيجية، فالمصالحة ا" :، وفتح أبواب المصالحة، وقال"الفتنة"لطي صفحة الماضي وتجاوز 
تتعدى بنتائجها األوضاع الراهنة، وهيا نعلن اعتزال فتنة االقتتال ومحنة اإلقصاء ومأساة التراشق في 

  ".اإلعالم، ونجتهد في نزع فتيل المواجهة والرفض والتربص وتهدئة التوترات
ضية في فتنة مؤلمة، لقد مررنا نحن وإياكم في المرحلة الما: "وأضاف هنية موجهاً كالمه لحركة فتح

وعشنا فتنة عصيبة بسبب عدم االعتراف بنتائج االنتخابات، والتخطيط مع الخارج لالنقالب على نتائج 
الديمقراطية، ولقد جرب البعض منكم كل شيء وسلك كل الظروف من أجل إسقاط الحكومة في غزة 

  ".ولكنه فشل، فهل هناك مراجعة للحسابات الخاطئة
ى اإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة، وإعادة فتح المؤسسات، ودعا حركة فتح إل

ووقف التعاون مع االحتالل، واحترام النهج الديمقراطي، ووقف سياسة الكبت وتكميم األفواه، وأساليب 
 اإلساءة القهر والتعذيب، وكيل التهم الجاهزة، وتجفيف المنابع، ومحاربة الناس في قوتهم، والتوقف عن

  . عزيز دويك.لرموز الشرعية وعلى رأسهم د
إلى حين إجراء ,  للمجلسوشدد هنية على أن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك سيبقى رئيساً شرعياً

انتخابات حرة ونزيهة في ظل توافق ومصالحة وطنية، مبيناً أن أي قرارات يصدرها المجلس المركزي 
وأكد أن  .ارض مع الدستور وإرادة الشعب الفلسطيني غير ملزمة لشعبناالمجتمع اليوم في رام اهللا تتع

ومستعدة , حماس مستعدة لتنفيذ التزاماتها الوطنية من أجل تحقيق المصالحة وخلق البيئة المناسبة لها
لالستمرار في طريق الوفاق واالتفاق، داعياً مصر الستئناف جهودها من أجل إتمام المصالحة، 

  . ليتم التأسيس لمصالح وطنية حقيقية, ظات حماس وقوى المقاومة على الورقة المصريةواستيعاب مالح
الترويض : أولها, ثالثة خطط, وأشار هنية إلى أن حركته واجهت بنجاح بعد االنتخابات التشريعية

 أن وأوضح. كانت محاولة االستئصال في العدوان األخير: تجفيف المنابع، وثالثها: وثانيها, واالحتواء
الخطة األولى تضمنت االشتراط على الحركة بشروط الرباعية مع ضغط شديد من أجل إخضاع الحركة 

  .واحتواء مشروعها السياسي؛ علها تنزلق في هذه المطالب
بتأكيدها أنها لن تعترف باالحتالل ولن تتنازل عن المقاومة، , ولفت إلى أن حماس واجهت هذه الضغوط

ومنع دخول , وذكر أن الخطة الثانية تضمنت تجفيف المنابع والحصار. لخطةما أدى إلى إسقاط هذه ا
حمل العصا الغليظة في وجه كل من أراد التعاون مع الحكومة، "األموال والرواتب وفصل الموظفين و

لكن هذه الخطة أيضاً سقطت، ومن هنا فإننا نقول إن حصاركم فاشل وهذه الجماهير ترد عليكم بانهزام 
  ".صاركمخطتكم وح

حركة مثل حماس ال يمكن ألحد أن يتجاوزها ولو مأل مثل األرض ذهباً، حتى ولو "إن : وأضاف هنية
  ".تحالف مع من تحالف، هذه حركة متجذرة وتمثل مع كل أبناء شعبنا الغد المشرق

إن حماس ساهمت من خالل مشاركتها في االنتخابات ": وحول مشاركة حماس في االنتخابات، قال
اج نظام سياسي وانتخابات حرة وشفافة، وانتصرت وشكلت الحكومة وقدمت نموذجاً محترماً في بإخر

  . ، موضحاً أن الحركة نجحت في إدارة شئون البلد"الحكم الذي يقوم بالتمسك بالحقوق والثوابت
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مؤكداً وتطرق رئيس الحكومة إلى التهديدات اإلسرائيلية المتواصلة بشن الحرب مجدداً على قطاع غزة، 
أن هذه التهديدات ال تخيف الشعب الفلسطيني وال أبناء القطاع المستعدين لتقديم أرواحهم فداء ألرضهم 

الحرب اإلسرائيلية لم تكن نزهة، حيث لم تشهد لها المنطقة مثيالً، وظنوا أن حماس : "وقال. وكرامتهم
  ".ى غزةستنتهي بعد ثالثة أيام، وسيعود القادمون على ظهور الدبابات إل

 اًالحرب جاءت إلعادة ترتيب األوراق، وخرج االحتالل للحرب بأهداف مفتوحة، وبدا واضح: "وأضاف
أن العدو أراد أن يجرب نفسه وسالحه، وأن يستعيد هيبته في جبهة ظن أنها األضعف، ال يهم كم تكون 

  ".الحرب قذرة وكم يسقط من الضحايا األبرياء
  15/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
 لعمل الجاد من أجل استعادة الوحدة الوطنيةلوجميع الفصائل ويك يدعو حماس د .2

عزيز دويك بأن تعمل حماس بكل جهد من أجل تعزيز الفلسطيني  طالب رئيس المجلس التشريعي :غزة
 في كلمة  دويك،دور المجلس في استعادة الحياة الدستورية بعيداً عن نقاط التجاذب والخالف، وتمنى

على الحركة وجميع الفصائل  ته حماس في غزة،ملتها فضائية األقصى خالل المهرجان الذي نظمتلفزة نق
وقال دويك إن العمل يجب أن يستمر الستعادة الوحدة . العمل الجاد من أجل استعادة الوحدة الوطنية

 ".الوطنية الفلسطينية لرأب الصدع، فالفرقة قاتلة والحل يكون عبر استعادة الوحدة
، كما وجه "إن فجر االنتصار بدا يلوح في األفق"لى صمود أهالي قطاع غزة المحاصر، قائالً وشدد ع

القوافل اإلغاثية والوفود األجنبية التي تسهم في كسر الحصار عن القطاع عبر "شكره وتقديره إلى 
 ".تضامنهم مع أبناء شعبنا في غزة

 15/12/2009السبيل، األردن، 
  

  االنقسام وإعادة توحيد المؤسسات لبناء الدولة المستقلةفياض يؤكد ضرورة إنهاء  .3
سالم فياض أن السلطة الوطنية مصممة على بذل أقصى الجهود وعلى . أكد رئيس الوزراء د: رام اهللا

كافة المستويات لضمان تمكينها من استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القادرة على تقديم الخدمات 
على ضرورة تمكين المؤسسات وتفعيل قدرتها على كافة المستويات تحضيراً لبناء لمواطنيها، مشدداً 

  .، وعاصمتها القدس الشرقية1967الدولة المستقلة على كامل حدود العام 
أن  "، حفل إطالق الخدمات البريدية بحلتها الجديدة، في مركز بريد رام اهللاه خالل افتتاح،وبين فياض

هاء االنقسام، وإعادة توحيد الوطن ومؤسساته، لتكون مؤسسات قوية وقادرة ذلك كله لن يتحقق إال بإن
لم تعد تحتمل االنقسام الذي يتعمق "، وأضاف إن القضية الفلسطينية "على تلبية كافة احتياجات أبناء شعبنا

  .، مؤكداً ضرورة إنهاء ذلك للوصول بالمشروع الوطني إلى بر األمان"بمرور األيام
 في عهد الدولة العثمانية، وظهور 19أن بدايات البريد التي كانت في القرن الـ"لوزراء واعتبر رئيس ا

مصممون : "وقال ".، مؤشر على أننا كنا على هذه األرض وأنها بالدنا1860الطابع الفلسطيني في العام 
طريقة التي ، وأشار إلى أن للبريد رمزية خاصة فيما يتعلق بتكوينه ورمزه وال"على البقاء على أرضنا
  .ينظر إليها من خالله

 15/12/2009األيام، فلسطين، 
  

  سنواصل سياستنا لضمان االستقرار األمني والمالي من أجل تثبيت أركان الدولة: عباس .4
 إلىأكد الرئيس محمود عباس عزم السلطة الوطنية على مواصلة سياستها الهادفة  :كتب جعفر صدقة

وقال الرئيس، بعيد  . باعتباره أحد أهم ركائز الدولة الفلسطينية العتيدةتحقيق االستقرار األمني والمالي،
االستقرار المالي واالقتصادي واألمني مهم جداً "طة النقد في رام اهللا، لوضعه الحجر األساس لمبنى س
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في حياتنا، ولذلك سنستمر بهذه السياسة ونبني ونعمل كل ما نستطيع من أجل تثبيت أركان الدولة 
وأشاد الرئيس باإلنجازات التي حققتها سلطة النقد الفلسطينية، على طريق التحول  ".لسطينية المستقلةالف
هذه فرصة طيبة أن نرى سلطة النقد تزدهر وتعمل : وقال . بنك مركزي عصري كامل الصالحياتإلى

يكون نواة للبنك تبني لها هذا الصرح العظيم الذي نأمل أن  بكل الشفافية والمحاسبة والمراقبة، وأن
  .المركزي في عهد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 مجلس إدارتها، وحشد وأعضاءجهاد الوزير محافظ سلطة النقد، .  داألساسوحضر حفل وضع الحجر 
  .من المسؤولين والنواب ورجال األعمال

 15/12/2009األيام، فلسطين، 
  

  استمرار في مهامهلال  المؤسسات الشرعية الفلسطينيةبدعوة" كزيالمر"توصي  لمنظمةاتنفيذية  .5
أمين ، أن محمد يونسو فتحي صباح ،رام اهللاوغزة نقالً عن مراسليها في  15/12/2009الحياة، نشرت 

محمود ربه قال إن اللجنة التي اجتمعت أمس برئاسة   لمنظمة التحرير ياسر عبدةالتنفيذيسر اللجنة 
توصية للمجلس المركزي متعلقة باستمرار عمل المؤسسات الشرعية "، قررت أن تقدم عباس في رام اهللا

استمرار الرئيس عباس في تولي " أن هذه التوصية تتضمن "فرانس برس"وأوضح لوكالة . "الفلسطينية
مهامه الدستورية وفق القانون األساس حتى تتوافر الظروف والشروط إلجراء انتخابات رئاسية 

  ."جميع مؤسسات السلطة"، كما تسري على "وتشريعية
 يونيو المقبل موعداً إلجراء االنتخابات، /وكشف مسؤول رفيع أن هناك اتجاهاً لتحديد األول من حزيران

  .وفق ما جاء في المبادرة المصرية
بسام الصالحي ، أن  وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  15/12/2009القدس العربي، وأضافت 

لى االستمرار في منصبه إكد بأن مركزي المنظمة سيدعو عباس  أ عام حزب الشعب الفلسطينيأمين
 الفلسطينية الرسمية االثنين لإلذاعة الصالحي  وأوضح. الفلسطينيةاألراضي انتخابات في إجراءلحين 

تمرار  المجلس التشريعي لالسأوبأن المركزي سيدعو الستمرار المؤسسات الفلسطينية سواء الرئاسة 
  . االنتخابات الرئاسية والتشريعيةإجراءبالعمل لحين 

  .واستبعد الصالحي تولي المجلس المركزي للمنظمة مهام المجلس التشريعي
  

 سيبحث خالل اجتماعه أربع قضايا رئيسية من بينها التمديد للرئيسالمركزي المجلس : الزعنون .6
إن اجتماع المجلس المركزي سيتواصل "الزعنون قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم : رام اهللا

على مدى يومين ويناقش قضايا هامة باعتباره مرجعية السلطة الفلسطينية وهو الذي اتخذ قرارا في العام 
 بان يستمر الرئيس الراحل 2000وهو الذي اتخذ قرارا العام "، وتابع " السلطة الفلسطينيةبإنشاء 1993

 انتخابات إجراءة الفلسطينية بعد انتهاء فترة الرئاسة وعدم التمكن من ياسر عرفات في رئاسة السلط
 قضايا أربعإن المجلس سيبحث خالل اجتماعه : "وقال الزعنون ".حينها ونحن نمر اليوم بنفس الظروف

 االنتخابات إلجراءرئيسية هي التمديد للرئيس واالستماع لتقرير لجنة االنتخابات المركزية وتحديد موعد 
 ".لملف السياسي وتفعيل دور مؤسسات منظمة التحريروا

 15/12/2009السبيل، األردن، 
  

 "التشريعي"سيناقش تحديد موعد لالنتخابات ولن يكون بديالً لـ" المركزي: "حنا عميرة .7
قال حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو األمانة العامة لحزب : رام اهللا
 الفلسطيني، إن المجلس المركزي سيقرر في اجتماعه غداً الثالثاء تجديد والية الرئيس محمود الشعب

  .عباس والمجلس التشريعي، كما سيحدد موعد االنتخابات
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هو الذي "، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير "قدس برس"وأضاف عميرة، في تصريحات خاصة لـ
األولى لها، وبالتالي فإن الجهة المخولة لمعالجة انتهاء المدة أنشأ السلطة الفلسطينية وشكل الحكومة 

القانونية للرئيس والتشريعي هي المجلس المركزي، أي أن المجلس سيمارس بعض الصالحيات التي 
تضمن استمرار الوالية الدستورية للمجلس التشريعي إلى حين إجراء االنتخابات القادمة، لكنه لن يكون 

  .، حسب تأكيده"لتشريعيبديال عن المجلس ا
  14/12/2009قدس برس، 

  
  قوات االحتالل تمنع عدداً من أعضاء المجلس المركزي من الوصول إلى رام اهللا: غزة .8

قوات االحتالل اإلسرائيلي، ، أن  حسن جبرنقالً عن مراسلها 15/12/2009األيام، فلسطين، نشرت 
 إلى رام اهللا للمشاركة في أعمال المجلس منعت أمس، عدداً من أعضاء المجلس المركزي من الوصول

إن قوات االحتالل " األيام"وقال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لِـ .التي ستبدأ اليوم
 .للتوجه إلى رام اهللا" إيرز"رفضت السماح لعدد من قادة الفصائل من المرور عبر حاجز بيت حانون 

 المجلس المركزي من قطاع غزة منعوا من الوصول إلى رام اهللا  عضواً في13وأكد الغول أن نحو 
  .للمشاركة في أعمال المجلس 

وتشمل قائمة المنع كالً من جميل مجدالوي ورباح مهنا عضوي المكتب السياسي للجبهة الشعبية، 
  .ورمزي رباح وصالح زيدان عضوي المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

حركة ، إلى أن  وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  15/12/2009قدس العربي، الوأشارت 
 المجلس المركزي المتواجدين في قطاع غزة بمغادرة ألعضاءاالثنين يوم سمحت كانت قد حماس 

  .القطاع لرام اهللا للمشاركة في اجتماع اليوم
االثنين ) إيريز(عبر بيت حانون  عضوا من أعضاء المجلس المركزي من قطاع غزة عبر م17وغادر 

  .متوجهين إلى مدينة رام اهللا للمشاركة في اجتماعات المجلس
  

  حكومة فياض تقرر حّل مجالس الهيئات المحلية واستمرارها لتسيير األعمال .9
ناقش مجلس الوزراء، خالل اجتماعه االسبوعي، أمس، موضوع انتهاء الفترة القانونية لمجالس : رام اهللا
وقرر المجلس حّل هذه المجالس، وأن تصبح كافة الهيئات المحلية  . المحلية حتى تاريخ اليومالهيئات

لجان تسيير أعمال، وأن تستمر لجان تسيير األعمال في إدارة أعمال الهيئات المحلية، وضمن 
  . حين صدور قرار بخالف ذلكإلىالصالحيات التي يحددها وزير الحكم المحلي 

الحكم المحلي بإعداد تصور يعرضه على مجلس الوزراء لعقد انتخابات  يف وزيركما قرر المجلس تكل
  .الهيئات المحلية

وقال الدكتور نعيم ابو الحمص، أمين عام مجلس الوزراء، ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يشمل 
  .ألولىن هذا القرار يتماشى مع القانون بالدرجة اأ إلىكافة المجالس دون استثناء، مشيراً 

 15/12/2009األيام، فلسطين، 
  

  قضايا السطو على المؤسسات األهليةبلة بالكشف عن نتائج تحقيقاتها مطالبة الحكومة المقا: غزة .10
طالب ممثلو مؤسسات المجتمع المدني المشاركون في اعتصام نظمته شبكة  :كتب فايز أبو عون

وأجهزة أمن الحكومة المقالة بالكشف عن نتائج المنظمات األهلية أمام مكتبها بمدينة غزة، أمس، شرطة 
تحقيقاتها في قضايا السطو والسرقة التي تعرضت لها العديد من المؤسسات األهلية والدولية والذي وصل 

  .عددها إلى أكثر من ست مؤسسات
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وأشاروا إلى أن االعتصام من شأنه أن يعزز حرية العمل األهلي ويدعم جهوده التي هي صمام األمان 
لفئات المهمشين والفقراء، مشددين على أهمية حماية هذه المؤسسات، وتقديم كل الدعم النفسي والسياسي 

  .لها لالستمرار في حماية حقوق المجتمع الفلسطيني
 15/12/2009األيام، فلسطين، 

  
   بالوقف التام والشامل لالستيطان"إسرائيل"طالب بتوفير الحماية الدولية وإلزام ت حكومة فياض .11

 بإحراق اعتبرت الحكومة االعتداء اآلثم الذي نفذه المستوطنون المتطرفون : منتصر حمدان-رام اهللا 
 منظم من قبل المستوطنين وإرهابيمسجد ياسوف شرق سلفيت، انه يأتي في سياق تصعيد عدواني 

مة الفلسطينية، وحملت الحكو . على حساب حقوق وأمن أبناء شعبنا استيطانياً أمنياًبشكل يظهر انفالتاً
 المسؤولية الكاملة عن جريمة اإلسرائيليةسالم فياض، الحكومة .  برئاسة داألسبوعيةخالل جلستها 

  .المستوطنين النكراء في ياسوف وغيرها من المدن والقرى
 الحكومة ترحيبها بالبيان الصادر عن وزراء خارجية االتحاد األوروبي، الذي رفض قرار وأعلنت

 وقف إلى، ودعا 1967القدس الشرقية، كما رفض االعتراف بأي تغيير في حدود عام  ضم "إسرائيل"
االستيطان في المدينة المحتلة وكافة مناطق الضفة، وفتح مؤسسات منظمة التحرير المغلقة في القدس، 

  .ورفع الحصار عن قطاع غزة فوراً ودون شروط وتأييده التام لخطة الحكومة وحشد الدعم الدولي لها
  .أدانت الحكومة استمرار هجمة قوات االحتالل والمستوطنين على مدينة القدس المحتلةو
 بالقراءة األولى قانونا يوجب االستفتاء العام على أي         اإلسرائيلية الكنيست   إقرار ذلك أدانت الحكومة     إلى

  .انسحاب من القدس والجوالن المحتلتين
 15/12/2009الحياة الجديدة، 

  
   مليون دوالر75 بـ  الفلسطينيةنة السلطةواشنطن تدعم خزي .12

 75 االثنين، اتفاقية بقيمة أمسوقعت السلطة الوطنية والحكومة األمريكية، :  وليد عوض-رام اهللا 
 وفا إن رئيس -وقالت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية .مليون دوالر لدعم خزينة السلطة الوطنية
 فياض، وقع االتفاق عن الجانب الفلسطيني، فيما وقعها عن حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سالم

الجانب األمريكي القنصل األمريكي العام دانييل روبنستين، ومدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
USAIDهاورد سومكا، في مجلس الوزراء برام اهللا في الضفة الغربية .  

، وسد جزء من العجز في بالتزاماتهاة على الوفاء وأكد فياض أن هذه المنحة ستساعد السلطة الوطني
الموازنة لهذا العام، مبيناً أنه بهذا المبلغ تكون المساعدات المالية األمريكية المباشرة لخزينة السلطة 

 مليون دوالر، بينما كانت الواليات المتحدة قدمت دعما مباشرا للموازنة في العام 275الوطنية قد بلغت 
  . مليون دوالر300 بقيمة 2008

  15/12/2009القدس العربي، 
  

  اتفاقية شراكة سياسيةيوقع مع وزير الخارجية البرتغالي المالكي  .13
 رياض المالكي، على أهمية الدور األوروبي في تحقيق الـسالم           . أكد وزير الشؤون الخارجية د     :لشبونة

  .العادل والشامل، على أساس قرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية
، في مقر وزارة الخارجية البرتغالية فـي  أمسجاءت هذه التصريحات خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد     

  .العاصمة لشبونة، بعد لقائه نظيره البرتغالي  لويس أمادو، حيث وقع الطرفان اتفاقية شراكة سياسية
ة القدس ورفـضها  وشدد المالكي في المؤتمر الصحفي على أهمية الموقف األوروبي المتعلق بوضع مدين         

لسياسة االستيطان، والتأكيد على عدم شرعيته، ودعا البرتغال للعمل مع دول االتحاد األوربي للـضغط               
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 العقبات التي تواجه عملية استئناف المفاوضات، والكف عن تصرفها وكأنها دولـة             إلزالة "إسرائيل"على  
  .فوق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية

كد  أمادو على موقف البرتغال واالتحاد األوروبي تجاه االسـتيطان، ووصـفه بأنـه غيـر                 من ناحيته أ  
 إنهـاء  طاولة المفاوضات، وضـرورة      إلىقانوني، وطالب بوقفه التام، وتهيئة األجواء من أجل العودة          

  الصراع على أساس قرارات األمم والمتحدة
 15/12/2009الحياة الجديدة، 

  
   لشراكة فرنسية فلسطينيةإطار -اليوم وثيقة المالكي وكوشنير يوقعان  .14

ن وزير الخارجية برنار كوشنير سـيوقع       أ أمس وزارة الخارجية الفرنسية     أعلنت .):ب.ف.ا( -باريس  
 الـشراكة بـين فرنـسا       إطار -المالكي وثيقة   رياض  . الفلسطيني د اليوم الثالثاء في باريس مع نظيره       

 اإلطـار  -الوثيقة   "أندث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو        بيان للمتح   وأوضح .والسلطة الفلسطينية 
 علـى مـدى ثـالث        مليون يورو سنوياً   68 أي مليون يورو،    200 نحو   اإلجماليةهذه التي تبلغ قيمتها     

  " .2010-2008 االستراتيجية للتعاون الفرنسي الفلسطيني للفترة األولوياتسنوات، تحدد 
الميـاه والـصرف الـصحي،    :  للتنميةاأللفية القطاعات المتعلقة بأهداف   أواويفي شكل   "وتشمل الوثيقة   

  ".والبنى التحتية المدنية والتنمية البلدية، ودعم القطاع الخاص والصحة
 اإلصـالح هذا الدعم للسلطة الفلسطينية يرتكز على األولويات المحددة فـي خطـة              "إن البيان   وأضاف

/ األول مؤتمر بـاريس فـي كـانون        أثناء" الوزراء سالم فياض  والتنمية الفلسطينية التي عرضها رئيس      
  .2007 ديسمبر

 15/12/2009الحياة الجديدة، 
  

  دخول حماس السلطة أعطى غطاء لكل من يريد المقاومة : الزهار .15
الدكتور محمود الزهار أن دخـول      " حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية         :غزة

السابقة، وأعطى غطاء لكل من يريد أن يقاوم، رافـضا          " السلطة"ة حمى المقاومين من     الحركة في السلط  
  .المزاعم بأن مشاركتها أثَّّرت في دورها المقاوم

إن المقاومة مفهومها شامل، وغيـر محـصورة فـي المواجهـة            : "وقال الزهار في تصريحات له أمس     
 عاما على انطالقتها أن تحقق جـزءا        22رور  وشدد على أن الحركة استطاعت بعد م      ". المسلحة فحسب 

كبيرا من أهدافها، وتتخطى العقبات التي واجهتها؛ من السجن واإلبعاد واالغتياالت واالنتخابات؛ لتغـدو              
  .بذلك جزءا مهما من النسيج السياسي الفلسطيني

: ؛ حيث قـال   "فتح"ركة  ووجه الزهار عدة رسائل في ذكرى انطالقة الحركة؛ كان أبرزها رسالته إلى ح            
نحن مع إعادة اللُّحمة الوطنية، ومع المصالحة على قاعدة برنامج إصالح ال على أساس جوالت مكـر                 "

ووجه الزهار رسالةً إلى الشعب الفلسطيني عامةً وأهالي قطاع غـزة           ". وخداع كما تخططون في رام اهللا     
دفاع عن النفس؛ ألن الكيان الـصهيوني       االستمرار في ال  "على وجه الخصوص، شدد فيها على ضرورة        

  ".يعيش منذ الحرب األخيرة في مظلة من خوف تدفعه لالعتداء
ودافع الزهار عن فتح حركته قنوات اتصال مع دول االتحاد األوروبي، موضحا أن الرسول صـلى اهللا                 

م، الفتًا فـي ذات     ؛ يدعوهم فيها إلى الدخول في اإلسال      )الفرس والروم (عليه وسلم أرسل رسائل ألعدائه      
؛ لتقوم بمثل هذه اللقـاءات لـصالح تقـديم          "فتح"ليست نسخةً مكررةً من     " حماس"الوقت االنتباه إلى أن     
  .تنازالت في ثوابتها

  15/12/2009صحيفة فلسطين، 
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   لالتفاق على برنامج إنقاذ وطني  هنيةفتح ترفض دعوة .16
ماس لتشكيل حكومة توافق وبرنـامج إنقـاذ        رفضت حركة فتح امس مبادرة حركة ح      :  د ب أ   -رام اهللا   

وقال أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركـة فـتح إن            . وطني للخروج من حالة االنقسام الداخلي     
 في  22مبادرة حماس التي أعلنها رئيس حكومتها المقالة إسماعيل هنية في مهرجان انطالقة الحركة الـ               

  ".ال تعدو كونها شعارات غير صادقة"غزة 
ورأى أن حديث هنية    ". لالستهالك المحلي وكحملة عالقات عامة    "واعتبر مقبول أن تصريحات هنية تأتي       

يؤكـد  "عن دعوة مصر إلى استئناف الحوار الوطني على أساس مناقشة مالحظات على ورقة المصالحة               
  ".أن حماس ال تريد المصالحة بل تريد مواصلة تعطيل الجهود المصرية

إن على حركة حماس أن توقع على الورقة المصرية للمصالحة قبل طرح أي مبـادرات           وقال قيادي فتح    
وأضاف أن ينبغي   . الهدف منها االلتفاف على ورقة المصالحة التي أعدتها مصر من أجل إنهاء االنقسام            

على حماس توقيع الورقة المصرية للمصالحة بشكل فوري إلثبات أنها تريد المصالحة بالفعل كما فعلـت      
  .ركة فتح ، مؤكدا رفض فتح قبول أي تعديالت على الورقة المصريةح

   15/12/2009الدستور، 
  

   عاما22 من عناصرها المجاهدين خالل 1780كتائب القسام تعلن استشهاد  .17
عـن  " حماس"الذراع العسكرية لحركة المقاومة اإلسالمية      " كتائب الشهيد عز الدين القسام    "أعلنت  : غزة

  . عاما منذ انطالقتها22 عناصرها خالل  من1780استشهاد 
بمناسـبة ذكـرى    ) 12-14(اليوم اإلثنين   " موقع القسام "وأضافت الكتائب في بيانٍ عسكري نشرته على        

؛ أن المقاومة انطلقت ردا على االحتالل الذي ال يفهم إال لغة القـوة، وال               22الـ" حماس"انطالقة حركة   
  ".فالمعركة سجال، والمواجهة طويلة" مضيها في مقاومتها؛ يردعه إال المقاومة، مشيرةً إلى

أن تحرير فلسطين هو هدفها، والمقاومة وسيلتها والقدس عاصـمة فلـسطين،            " كتائب القسام "وأوضحت  
والالجئون هم أهلنا وشعبنا، وعودتهم حقٌّ وواجب، واألسرى هم أبطال فلـسطين وشـموع الحريـة،                "

هذه ثوابتنا التـي ال يمكـن أن نـساوم عليهـا،     .. ما كلفنا ذلك من ثمنوتحريرهم هو رأس أولوياتنا مه  
  ".على هذا انطلقنا وعليه نمضي.. والحقوق ال تسقط بالتقادم

  14/12/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  انطالقة حماس مثلَّت إضافةً مهمة للنضال الوطني : فصائل .18
في تصريحات   رباح. سؤول فرعها في قطاع غزة د     عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، م      قال   :غزة

مثلَّت اضافةً مهمة للنـضال الـوطني       " حماس"إن انطالقة   : "أمس, نسخة عنها " فلسطين"صحفية وصلت   
حماس جزء مهم   : "وأضاف". الفلسطيني، خاصةً وأنها أشركت الحركة في النضال المباشر ضد االحتالل         

ي، وتتحمل مسؤولية في معركة الحرية واالستقالل أسوة بباقي         من النسيج السياسي واالجتماعي الفلسطين    
  ".التنظيمات الفلسطينية المكافحة وكل قطاعات شعبنا من أجل نيل حقوقه

شـكلت نموذجـاً   " حماس"إن انطالقة حركة    : "قال األمين العام لحركة األحرار خالد أبو هالل       , من جهته 
اعت التمسك بالمشروع اإلسالمي والحفاظ علـى الثوابـت         فريداً للعمل المقاوم في فلسطين، وأنها استط      
  ".الفلسطينية التي أعلنتها منذ بداية انطالقتها

  15/12/2009صحيفة فلسطين، 
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 ويرفض تعديل ورقة المصالحة المصرية.. التفاوضيعباس  موقف يدعم ثوري فتح .19
يد الرئيس التفاوضي، باعتباره جدد المجلس الثوري لحركة فتح، تأكيده على موقف الس: وفا –رام اهللا 

، خالل االجتماع الرئيس محمود عباسوطالب المجلس  .موقف حركة فتح بال لبس أو غموض
 في مقر المقاطعة بحضور عباس، باالستمرار في أداء مهامه ]أمس [االستثنائي الذي عقده مساء اليوم
 .رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية
قف األوروبي الداعي إلخضاع القدس للتفاوض على مستقبلها كعاصمة واستهجن المجلس الثوري المو

للدولتين، وتراجعه عن االقتراح السويدي بشأن اعتبار القدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية، مؤكدا 
إيجابية تجديد االتحاد لمواقفه من االحتالل وتعريف حدود الدولة الفلسطينية باألرض الفلسطينية المحتلة 

  .، ورفض التغييرات على األرض بما فيها االستيطان باعتباره غير شرعي1967 عام
 .وأكد المجلس موقف الحركة بشأن المصالحة وتمسكه بالورقة المصرية وتوقيعها كما هي دون أي تغيير

 14/12/2009وكالة وفا، 
  

  الديمقراطية على وراثة حواتمة" مركزية"خالفات باجتماعات ": الشرق القطرية" .20
نشب خالف غير معتاد في دورة االجتماعات األخيرة للجنة المركزية للجبهة  : شاكر الجوهري-عمان

الديمقراطية لتحرير فلسطين، على خلفيتين تنظيمية وسياسية، تزعم الفريق األول نايف حواتمة األمين 
ريق الثاني تيسير ، عضو المكتب السياسي للجبهة، وتزعم الف)شارل صوان(العام للجبهة، وفهد سليمان 

خالد عضو المكتب السياسي للجبهة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقيس عبدالكريم 
 .السامرائي عضو المكتب السياسي، وكالهما من قادة الداخل

وترى المصادر أن جوهر الخالف يدور حول خالفة حواتمة في موقع األمين العام الذي يشغله منذ 
، حيث إن صحته لم تعد كما 1969فبراير /اق الجبهة الديمقراطية عن الجبهة الشعبية في شباطانشق

 .كانت، بعد أن بدأت تعتريه أمراض الشيخوخة
كما وجهت انتقادات لشخص حواتمة من بينها اتهامه بالتساوق المتزايد مع ما يطرحه محمود عباس 

 .   ه وبين ياسر عبدربهرئيس السلطة الفلسطينية، وفتح قنوات اتصال بين
 15/12/2009الشرق، قطر، 

  
  "شبكة فلسطين معاً نبني فلسطين الديمقراطية"فصائل ترفض مشروع  .21

تتناول االوساط الفلسطينية مؤخرا انباء حول اطار فلسطيني جديد يتم االعداد له  :لندن ـ احمد المصري 
  ".طين الديمقراطيةشبكة فلسطين، معاً، نبني فلس"على عجل في الشتات تحت اسم 

جـاء   .القـادم ) فبراير(وهناك انباء مؤكدة عن ان المؤتمر العام لهذا االطار الجديد سيتم في شهر شباط               
ذلك فيما هاجمت اغلب الفصائل الفلسطينية هذا االطار الجديد، وقام المركز الفلسطيني لالعـالم بنـشر                

العودة ودمج فلـسطينيي الـشتات فـي دول         اسقاط حق   "تقارير تشكك في اهداف المشروع وانه يحاول        
ـ        "اغترابهم رفض الجبهتـين   " القدس العربي "، فيما اكدت مصادر داخل الجبهتين الشعبية والديمقراطية ل

  .لهذا المشروع
  15/12/2009القدس العربي، 

  
  المصالحة تعثر تبادل االعتقاالت في الضفة وغزة بين حماس وفتح في ظل  .22

دلت حركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية وحركة حماس التي تـسيطر  تبا:رام اهللا ـ وليد عوض 
 22على قطاع غزة االعتقاالت في صفوف نشطائهما بالتزامن مع احتفـاالت حمـاس بالـذكرى الــ                  

  .النطالقتها
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واتهمت حركة فتح االثنين مسلحين من حماس في قطاع غزة بتنفيذ حملة اعتقاالت في صفوف نشطائها                
  . من قيادات وكوادر واشبال حركة فتح في شمال غزة26استهدفت اكثر من بقطاع غزة 

ومن جهتها اتهمت حركة حماس االثنين االجهزة االمنية الفلسطينية التابعة لحركـة فـتح بـشن حملـة                  
  .اعتقاالت واسعة في صفوف نشطائها بالضفة الغربية لمنعهم من االحتفال بانطالقتها

الفلسطينية حملة اعتقاالت واسعة في صفوف ابناء الكتلة االسالمية فـي           واكدت حماس شن اجهزة االمن      
  .قرى رام اهللا بالضفة المحتلة

  15/12/2009القدس العربي، 
  

    تايالند تحتجز طائرة أسلحة موجهة لحزب اهللا وحماس : "نوتويديعوت احر" .23
 احتجزت كميات هائلة مـن      أمس إن السلطات التايالندية   " يديعوت احرنوت "ادعت صحيفة   : باقة الغربية 

األسلحة في مطار بانكوك الدولي، كانت في طريقها لحزب اهللا وحركة حماس، بعـد ورود معلومـات                 
  .استخباراتية من قبل الواليات المتحدة األمريكية وعدد من الدول الغربية

د وفحـص   وبنيت الصحيفة انه تم ضبط طائرة بعد هبوطها االضطراري في مطار بانوك للتزود بالوقو             
خلل في إحدى عجالتها، حيث طلب ربانها الهبوط في مطار مدني جديـد فـي بـانوك، إال إن سـلطة                     

القديم المحاذي لقاعدة لسالح الجو القريبـة، وقامـت         " دون ماونغ "الطيران التايالندية وجهتها إلى مطار      
  .قوات كبيرة من األمن التايالندي بتطويقها ومحاصرتها

 طنا من األسلحة المتقدمـة، شـملت        40 صندوق تم تحميلها بـ      12ت على متنها    وأشارت إلى أنها وجد   
 جو، قذائف، صواريخ كتف، منصات إطالق صواريخ، مواد متفجـرة، قنابـل             -على صواريخ أرض    

  .يدوية ومواد لتركيب الصواريخ
 تحميـل  انه وفق التحقيقات التي أجرتها مع طاقم الطائرة تبـين انـه تـم            " يديعوت احرنوت "وأوضحت  

األسلحة في كوريا الشمالية، مكان انطالق الطائرة، وثم قامت باعتقال طاقم الطائرة المكون من خمـسة                
  .على الفور، وهم الربان وهو مواطن بالروسي وأربعة من كازاخستان

  15/12/2009الدستور، 
  

 تقديم الدعم والتسهيالت للمستوطنات" خريطة"فتح تدين  .24
خريطة "مصادقة الحكومة اإلسرائيلية على " فتح"ن ناطق رسمي باسم حركة أدا:  ضياء الكحلوت-غزة 

. التي تسمح بتقديم الدعم والتسهيالت للمستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة" األفضليات الوطنية
إن القرار يفضح حقيقة السياسات اإلسرائيلية، وزيف القرار "وقال الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي 

المتعلق بالتجميد المؤقت والجزئي لالستيطان، ويضع عقبة جديدة على طريق العودة إلى طاولة 
 .المفاوضات، وينسف مجدداً إمكانيات تحقيق حل الدولتين

 15/12/2009العرب، قطر، 
    

 دعوات إلعادة النظر بأوضاع الفلسطينيين : لديموقراطية في لبنانلالمؤتمر العاشر  .25
مؤتمر القدس ( الديموقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، أعمال مؤتمرها العاشر شهد افتتاح الجبهة

، في قاعة الشهيدة نبيلة برير في مخيم مار الياس، كلمات لكل من وزير الشباب والرياضة علي )والعودة
ب سلطان ابو العينين، عضو المكت" فتح"عبد اهللا، النائب وليد جنبالط، عضو اللجنة المركزية لحركة 

 . السياسي للحزب رفيق سعد وعضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل
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بعد تالوة برقية من األمين العام للجبهة نايف حواتمة، تمنى فيها النجاح للمؤتمر والتوفيق في تطبيق 
المهام النضالية، داعيا الى االنخراط في النضال اليومي من اجل الدفاع عن حق العودة وعن الحقوق 

 . ة لالجئينالمعيشي
واختتمت الجلسة بكلمة الجبهة القاها علي فيصل، الذي اعتبر ان اختيار المؤتمر للقدس والعودة كشعار 
له، انما هو تأكيد جديد على اهمية القدس باعتبارها عنوان النضال الفلسطيني والعودة باعتبارها محور 

وق االنسانية عبر ترجمة األقوال باألفعال، داعياً الى التسريع في إغالق ملف الحق. الحقوق الفلسطينية
بإقرار الحقوق االنسانية واالجتماعية خاصة حق العمل والتملك، وإعمار مخيم نهر البارد عبر اصدار 

 . القوانين والتشريعات التي تضمن إلغاء جميع اشكال التمييز
 15/12/2009السفير، 

  
   بحق ليفني لدورها في حرب غزةتل أبيب تؤكد رسمياً صدور مذكرة اعتقال بريطانية .26

أكدت مصادر سياسية إسرائيلية رسمية، الليلة الماضية، صدور مذكرة اعتقال بريطانية بحق : الناصرة
والمعارضة في الدولة " كاديما"وزير الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، التي تتزعم حزب 

  .على قطاع غزة، التي ارتكبت قبل نحو عامالعبرية حالياً، وذلك لدورها في الحرب األخيرة 
وقالت المصادر إن محكمة بريطانية أصدرت فعال مذكرة اعتقال بحق رئيسة المعارضة تسيبي ليفني 

، مشيرة إلى أن المذكرة أصدرت بناء "على خلفية مشاركتها في اتخاذ القرارات بشأن الحرب على غزة"
  .على طلب منظمة مؤكدة للفلسطينيين

صحف عبرية عن مصادر دبلوماسية في لندن قولها إن المحكمة البريطانية التي أصدرت هذه ونقلت 
المذكرة ألغت فيما بعد مفعولها بعد أن تبين أن ليفني ال تتواجد في بريطانيا، في حين كان من المقرر أن 

  .تصل ليفني إلى لندن في نهاية األسبوع الماضي
 اإلعالم العبرية نبأ إلغاء زيارتها إلى لندن، إال أنها عزت ذلك وكانت أكدت ليفني في تصريحات لوسائل

  .، على حد تعبيرها"عدم مالءمة الجداول الزمنية"إلى 
بصفتها وزيرة ) خالل الحرب(فخورة بكل القرارات التي كانت قد اتخذتها آنذاك "وأكدت ليفني أنها 

 عن مواطني إسرائيل من االعتداءات حققت أهدافها بالدفاع"، موضحة أن الحرب ضد غزة "الخارجية
  .، على حد زعمها"الصاروخية، وأعادت قوة الردع اإلسرائيلية

   15/12/2009 قدس برس
  

  نتنياهو ضالع بدور كبير بتحديد مصير أوامر هدم المنازل في القدس المحتلة: أوري ارئيل .27
نة الدستور والقانون البرلمانية أن لج" هيئحود هليئومي"أبلغ النائب اليمني المتطرف أوري ارئيل : د ب أ

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع بدور كبير تحديد مصير أوامر هدم في القدس المحتلة، من خالل 
إعطاء ملحقه العسكري الكلمة األخيرة ، بشأن ما إذا كان بإمكان بلدية القدس تدمير المباني غير قانونية 

  .في اإلحياء العربية بالقدس
االلكتروني تأكيد ارئيل أمام اللجنة القانون والدستور التابعة " جيروزاليم بوست"وقع صحيفة ونقل م

غير القانوني في حي سلوان ، والمؤلف من سبعة طوابق " بيت يوناتان"للكنيست خالل مناقشتها مصير 
لعربية  ضمن مساعيها مسعى لتوطين يهود في اإلحياء ا2002في عام " عطريت كوهانيم"بنته حركة 

  .بالمدينة
إن رئيس الوزراء أصدر أمرا بأن تتم إحاطته علما بكافة عمليات الهدم "واشتكى ارييل للجنة بقوله 

المستقبلية في القدس الشرقية عبر ملحقه العسكري ، وإن أسلوب مشاركة الملحق العسكري في تلك 
  ".المسألة غير محتمل وغير منطقي بدرجة كبيرة ويتعين إنهاؤه
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نقال عن مصادر إسرائيلية إن نتنياهو له الكلمة فيما يتعلق " جيروزاليم بوست"هذا السياق ذكرت وفي 
بتوقيت عمليات الهدم وبإمكانه أن يضع في الحساب اعتبارات مثل األمن والنظام العام وحتى التداعيات 

  .الدولية
  15/12/2009الدستور، 

  
  وزحالقة يطالب بمحاكمته... دينهمتهجم على المسلمين وي: الحاخام عوفاديا يوسيف .28

الصهيونية الحاخام عوفاديا يوسيف " شاس"هاجم العنصري زعيم حركة  :محمد جمال - القدس المحتلة
 .وكذلك المسلمين مثل دينهم" قبيح"اإلسالم والمسلمين، واصفا اإلسالم بالـ 

مسلمين في فترة سابقة، فإن العنصري عوفاديا يوسيف سبق وهاجم ال" معاريف"وبحسب ما نشر موقع 
األرض (وكذلك هاجم العديد من قادة العرب والمسلمين وحتى اليهود، حيث هاجم  آرييل شارون بالقول 

 .وذلك ألن شارون أخرج المستوطنين من قطاع غزة) والسماء لم تقبله بعد لذلك هو في غيبوبة
وم السبت الماضي وبمناسبة ما يسمى  وتطرق الحاخام يوسيف إلى اإلسالم والمسلمين أثناء حديث ديني ي

اليهودي، حيث عرض قصة عن الزواج في اإلسالم والطالق، وحرمان عودة المطلقة إلى " األنوار"عيد 
". قبيحاً جداً ويدلل أن هذا الدين قبيح أيضاً"زوجها إال بعد أن تتزوج شخصا آخر، حيث اعتبر هذا األمر 

 .على حد قوله
ة، رئيس كتلة التجمع النيابية تصريحات عوفاديا بأنها تصريحات عنصرية وصف النائب جمال زحالقو

 .وتحريض ضد العرب والمسلمين وهي فعل جنائي يعاقب عليه القانون
 15/12/2009الشرق، قطر، 

  
  تحول دون إنجاز صفقة التبادل" حماس"خالفات داخل : بيريز  .29

ة الماضية، إن إنجاز صفقة تبادل األسرى، التي قال شمعون بيريز، رئيس الدولة العبرية الليل: الناصرة
  ".ال يتوقف على إسرائيل فقط"تتضمن اإلفراج عن شاليط مقابل المئات من األسرى الفلسطينيين، 

اليهودي في إحدى قواعد " حانوكا"وادعى بيريز، خالل مشاركته في حفل إيقاد الشموع بمناسبة عيد 
أن هناك خالفات داخل حركة حماس بين : "1948ة سنة الجيش اإلسرائيلي بجنوب فلسطين المحتل

  .، حسب زعمه"أقطاب الحركة المقيمين في قطاع غزة وأولئك في الخارج
إن حماس في غزة معنية بدفع عملية التبادل لإلفراج عن أسرى الحركة، أما قادة حماس : "وأضاف يقول

  .، كما قال"في الخارج فلديهم اعتبارات وطموحات سياسية أخرى
   15/12/2009 قدس برس

  
   يزور مسجد ياسوف تحت حراسة فلسطينية"إسرائيل"ـ الحاخام األكبر ل .30

 إلسرائيل، ميتس كيري، بعد ظهر أمس، مسجد ياسـوف          األكبرزار الحاخام   :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
سطينية جنوب سلفيت، الذي احرقه مجموعة من المستوطنين فجر الجمعة الماضية، تحت حراسة امنية فل             

  .مشددة استجابة لطلب اهالي ياسوف
وقالت مصادر محلية فلسطينية، ان الحاخام  كيري استجاب لطلب اهالي قرية ياسوف الـذين اشـترطوا       
السماح له بزيارة المسجد إذا امتنع الجيش اإلسرائيلي عن مرافقته في زيارته للقريـة، وأن يقـوم هـو                   

  . من الخارج دون أن يدخلهبالنظر على الدمار الذي تعرض له المسجد
: وقال الحاخام  كيري اثناء الزيارة انه جاء خصيصا ليعبر عن استيائه لالعتداء على المـسجد، وقـال                 

اليهود قد تعرضوا قبل سبعين عاما لحرق كنسهم في العديد من دول العالم، لذلك جئت ألقـول بـصوت                   
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 تساعد على االطالق لخلق المحبة والسالم بين        هذه االعمال ال  .. مرتفع انني أدين هذه االعمال بكل قوة        
  ".الشعبين

  15/12/2009الغد، األردن، 
  

  باراك شطب مدرسة تلمودية قومية من برنامج عسكري قرار  اثر"سرائيلإ"  فيجدل .31
أثير جدل جديد أمس في اسرائيل بعد قرار وزير الدفاع االسـرائيلي ايهـود              :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

ة تلمودية قومية يدافع حاخامها عن حق الجنود في عصيان االوامر وفقا القتناعـاتهم              باراك شطب مدرس  
وهذه القضية التي تهز الجيش االسرائيلي منذ اسابيع اثارت جدال          . الدينية ، من برنامج للخدمة العسكرية     

  .شديدا في المجتمع حول نفوذ رجال الدين في القوات المسلحة
د مدير المدرسة التلمودية التي علق العمل معها في رسالة نـشرت أمـس              وكتب الحاخام اليعازر ميالم   

وقرر باراك االحد شطب    ". ارفض طغيان وزير الدفاع الذي يريد منع الحاخامات من التعبير عن ارائهم           "
كل "من برنامج الخدمة العسكرية المكيف خصيصا للمتدينين ، معتبرا ان           " هار براها "المدرسة التلمودية   

وهذا القرار الذي تصدر الصفحات االولى      ". خطا احمر "من جانب عسكري يعتبر     " صيان اوامر رفض لع 
للصحف االسرائيلية يأتي اثر سلسلة من الحوادث التي اعلن فيها جنود علنا انهم سيرفضون المـشاركة                

متهم فـي   والجنود المعنيون يؤدون خد   . في عمليات اخالء محتملة لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        
، وهو اتفاق مع المدارس التلمودية يتيح لهم القيام بواجباتهم العسكرية مع            " يشيفوت هيسدر "اطار برنامج   

  . مواصلة دراسة الدين في الوقت نفسه
  15/12/2009الدستور، 

  
   االستيطان"تجميد" تلوح بإلغاء "إسرائيل" .32

موقت ألعمال البناء في مستوطنات الضفة هددت إسرائيل، أمس، بالتراجع عن قرار التجميد ال: وكاالت
 . الغربية، إذا لم يبد الفلسطينيون مؤشرات إيجابية تجاهها

وقال وزير المالية اإلسرائيلي يوفال شتاينتس، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية، 
لسطينيين بإيجابية مع هذا سيعيد النظر في قراره تعليق البناء في المستوطنات في حال عدم تعامل الف

القرار، واستمرارهم في طرح تقرير المحقق الدولي ريتشارد غولدستون حول جرائم الحرب في غزة 
إسرائيل لن تقبل بوضع تقوم فيه ببوادر حسن النية وتحصل في المقابل «في المحافل الدولية، مضيفاً ان 

 . »على التحريض والجفاء
 15/12/2009السفير، 

 
  السالم ليس في مصلحة قيادة تل أبيب الحالية: سرائيليةإدراسة  .33

اقترحت دراسة إسرائيلية صادرة عن معهد دراسات األمن القومي للباحث شلومو بروم خطة بديلة : حيفا
 .لمفاوضات مجدية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تقوم على التدرج وفك مستوطنات معزولة أوال

» رؤساء، تصريحات وردية ورياح دون مطر: اإلسرائيلي-سار الفلسطينيالم«وجاءت الدراسة بعنوان 
مؤكدة أنه منذ انتخاب باراك أوباما قبل ثمانية شهور توالت التصريحات األميركية حول تسوية الصراع 

 . اإلسرائيلي لكن كافة القضايا ما زالت عالقة دون حراك في أي مسار-العربي
 نتيجة الحرب على غزة، وجراء أسباب أكثر 2008 انهارت نهاية وترى الدراسة أن مسيرة أنابوليس

 .عمقا منها ضعف رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت المتهم بالفساد، وضعف الرئيس محمود عباس
ويرى بروم أن اإلدارة األميركية أخطأت في رهن استئناف المسيرة السياسية بتجميد كامل لالستيطان 

، وينوه بأنه حتى حكومة يسار إسرائيلية ال تستطيع تجميد االستيطان في وبخطوات تطبيعية عربية
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بات واضحا لدى للرأي العام اإلسرائيلي أنه «: ضواحي القدس، أو في الكتل االستيطانية الكبرى ويتابع
عند كل جولة جديدة من المفاوضات ستضم الكتل االستيطانية الكبرى للسيادة اإلسرائيلية في كل تسوية؛ 

لذا فإن تجميد االستيطان فيها بنظر اإلسرائيليين ليس منطقيا، وهؤالء ال يعولون كثيرا على مبادرات و
حسن نية عربية عابرة كالطيران في سماء بلدان عربية أو افتتاح مكاتب دبلوماسية إسرائيلية فيها 

 .»وغيرها
كنه يرفض خلق الشروط التي ويؤكد الباحث أن نتنياهو يعلن من جهة رغبته في التسوية المذكورة ل

تمكن مفاوضات حقيقية كتجميد كامل لالستيطان ووضع جدول زمني للتفاوض، وبذلك يسعى للمحافظة 
 .على ائتالفه الحاكم وعدم تدهور عالقاته مع البيت األبيض

ويرجح بروم أن عباس متمسك بشروطه الستئناف التفاوض إما ألنه يؤمن فعال بقدرة أوباما الضغط 
ى إسرائيل أو ألنه ال يرى اآلن مصلحة في مفاوضات الحل الدائم وهو ينتظر تحسن مكانته فلسطينيا عل

 .»ويبدو أن الرئيس عباس ال يثق بأن مفاوضات مع نتنياهو ستفضي الختراق حقيقي» ويتابع
ويحذر الباحث من أن استمرار الوضع الراهن يستبطن مخاطر جمة منها وضع فكرة الدولتين على 

لرف لمدة طويلة بما يجعلها غير قابلة للتنفيذ ذات مرة وخالل ذلك ستزداد جاذبية تسوية الدولة الواحدة ا
  .الدولية–العربية -في األوساط الفلسطينية

اإلسرائيلي -ومع استمرار هذه الحالة ستتآكل رغبة البيت األبيض بمواصلة التدخل في المسار الفلسطيني
يتآكل تجميد االستيطان الجزئي ويزداد عدد المستوطنين وهو ما يؤدي وبنفس الوقت من المرجح أن 

بالتالي الستحالة تسوية الدولتين السيما في ظل تكريس الفصل الجغرافي بين غزة والضفة 
بالمنظور القريب وبنظرة تكتيكية تبدو القطيعة بين غزة والضفة مريحة إلسرائيل ولكن بنظرة »:ويتابع

هدد المصلحة اإلسرائيلية بتسوية الصراع أو تهدئته على األقل كما من شأن إسرائيل بعيدة المدى فإنها ت
 .»فقدان الشريك الفلسطيني فتجربة العقدين السابقين تدلل أن تحسين الحالة االقتصادية ليست كافية

 15/12/2009العرب، قطر، 
 

  ألقصى االحتالل يستكمل حفر نفقين في سلوان أحدهما نحو ا": مؤسسة األقصى" .34
ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن سلطات االحتالل اسـتكملت حفـر            :دياال جويحان  - القدس المحتلة 

نفقين أحدهما يتجه شماال نحو المسجد األقصى المبارك، واآلخر باتجاه الجنوب ويصل إلى عين سـلوان                
  .أسفل مسجد عين سلوان

كانت المؤسسة قد كشفت عنها قبـل عـدة         , إن هذه الحفريات  :" وقالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث    
، مؤكدة أن المؤسسة اإلسرائيلية صعدت وسارعت من عمليات الحفر التي يشارك فيها عـشرات               "أشهر

  ".الحفارين
إن هذه الحفريات وإقامة المبـاني      : "أمس، نسخة عنه  " فلسطين"وأضافت المؤسسة في بيان صحفي تلقت       

ا تطويق المسجد األقصى بحزام من األنفاق واالستيطان لخنق المـسجد           إنما يراد منه  , التهويدية واألنفاق 
  ".األقصى بهذه األطواق التهويدية من جميع الجهات

وبحسب مؤسسة األقصى، فإن عشرات العمال يعملون منذ ساعات الصباح وبالتحديد في المنطقة الواقعة              
ت الحفر إلـى مـا قبـل سـاعات           ويواصلون عمليا  - أحد أحياء بلدة سلوان    -في رأس حي وادي حلوة    

  .المغرب
وأشارت إلى أن منطقة الحفريات محاطة من جميع الجهات بجدار وصفائح حديدية طويلة، فيما غطيـت                
بعض مناطق الحفر بأغطية بالستيكية، وأحيطت أجزاء من موقع الحفريات برسومات تهويدية تشير إلى              

  .أجزاء من مخططات تهويد بلدة سلوان
15/12/2009 صحيفة فلسطين،  
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  االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة في الضفة والقدس  .35

 فلـسطينياً   23شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس، حملة اعتقاالت واسعة طالت           :)وكاالت (–الخليل  
  .في مدن بيت لحم وطوباس والخليل وبيت لحم والقدس المحتلة

بلدة بيت أمر وقرية الجبعة شمال الخليل بالـضفة         من جهة ثانية، رشق عدد من الشبان الفلسطينيين في          
الغربية سيارات المستوطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة أثناء مرورهم على الشوارع االلتفافية التـي             

  .تشق أراضي البلدتين
15/12/2009صحيفة فلسطين،   

  
 شرطيان إسرائيليان يعتديان على أحد حراس األقصى .36

ان إسرائيليان على أحد حراس المسجد األقصى المبارك بالضرب المبرح اعتدى شرطي: القدس المحتلة
 .بسبب احتجاجه على دخولهما المسجد األقصى المبارك بحذائهما

وكان الشرطيان حاوال دخول المسجد األقصى دون خلع حذائهما، فقام الحارس باالتصال بمركز 
 .نهاال عليه بالضرب و الشتائمالحراسة باألقصى المبارك، فما كان من الشرطيان إال أن ا

15/12/2009السبيل، األردن،   
 

 عصابات المستوطنين تتوعد باعتداءات جديدة ضد الفلسطينيين  .37
، هذا ما كتبته عصابات " مع تحيات إيفي–التالية " جباية الثمن"استعدوا لـ: " حسن عبد الحليم

ويعتبر هذا االعتداء على . ام النار فيهالمستوطنين على جدار المسجد الكبير في قرية ياسوف بعد إضر
التي » جباية الثمن«مسجد القرية الواقعة شرق مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية جزءا من عمليات 

ويقف خلف هذه العمليات مجموعات من . تنفذها عصابات استيطانية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم
جباية "آب العام الماضي، ورفعت شعار /  أغسطسالمستوطنين تعمل بشكل سري أعلن عن انطالقتها في

 ."الثمن
وجاء اإلعالن عن تنظيم تلك العصابات في نشرة وزعت في المستوطنات تشرح الهدف من تشكيلها، 

من الفلسطينيين تنفذ حتى ردا على خطوات تقوم بها سلطات » جباية الثمن«وتوضح أن عمليات 
ليلة جدا إذ أنها تغض النظر وتتجاهل ممارسات المستوطنين وهي ق( االحتالل ضد الحركة االستيطانية

 ).ضد الفلسطينيين
جباية "في عددها الصادر اليوم إن فكرة " يديعوت أحرونوت"ويقول أحد أفراد تلك العصابات لصحيفة 

الناشطين أدركوا أن الشاباك ليس لديه «ويضيف أن . »العمل كتنظيمات إرهابية«تتلخص في " الثمن
لهذا تقرر العمل بطريقة مبتكرة؛ . ى منع عدد قليل وغير منظم من الناشطين من تنفيذ العملياتقدرة عل

وقد نشر أصحاب الفكرة في بداية انطالقتها عدة : "ويتابع. »العمل دون قيادة منظمة ودون تنظيم مسبق
 .»نشرات إرشادية للناشطين كي يتمكنوا من الخروج لتنفيذ العمليات دون تنسيق مسبق

 ألولئكوتؤكد الصحيفة أن عددا من الحاخامات أيدوا الفكرة بطرق مباشرة وغير مباشرة مما منح زخما 
، يوسف إليتسور، "يتسهار"ومن بين الحاخامات الذي أيدوا الفكرة، حاخام مستوطنة . الناشطين ولعملياتهم

 . سطينيينالذي كتب مقالة في صحيفة يمينية أبدى فيها تأييده لالعتداءات على الفل
13/12/2009، 48عرب  
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  االحتالل يزود األسرى بطعام ملوث": مركز حقوقي" .38
. أكد مركز األسرى للدراسات أن الطعام المقدم لألسرى ملوث ويفتقر للعناصر الصحية كماً ونوعاً :غزة

  . هم من الجنائيين اليهود في سجون االحتاللوقال إن طهاة الطعام لألسرى
المطابخ في السجون كانت بيد الجنائيين في بداية عهد السجون، وبعد جهد "، أن وأضاف المركز، أمس

السنوات "وأكد أن ". جهيد تم تحسين ظروف الطعام المقدم لألسرى في السجون ليطهوا طعامهم بأياديهم
األخيرة شهدت هجمة شرسة على األسرى بدأت بسحب االنجازات في السجون ومصادرة ما حققه 

، وجزء من هؤالء لم "إسرائيليون"ذابات، وكان منها وقف خدمة المطابخ وقام عليها جنائيون األسرى بالع
  ".يتوانوا عن وضع األوساخ في الطعام

الطعام المقدم لألسرى، وبخاصة المرضى غير صحي وغير "وشدد مدير المركز رأفت حمدونة على أن 
  ".نظيف وال يكفي لسد جوعهم

15/12/2009الخليج،   
  

  الل يمنع أهالي األسرى من زيارة أبنائهم ويمزق تصاريح الزيارةاالحت .39
مزق جنود االحتالل اإلسرائيلي تصاريح الزيارة لعدد من عائالت األسـرى علـى              :)وكاالت (–الخليل  

  .الحواجز العسكرية، ومنعوهم من زيارة أبنائهم المعتقلين في سجون االحتالل بشكل تعسفي
إن جنـود   :"وقالت. سطيني التصعيد اإلسرائيلي المستمر بحق األسرى وذويهم      واستنكرت لجنة األسير الفل   

االحتالل يتعمدون مؤخراً الحتجاز أهالي األسرى وإهانتهم واالنتقام منهم تارة بتمزيق تصاريح الزيـارة              
الصادرة عن اإلدارة المدنية أو احتجازهم ومنعهم من الزيارات بشكل تعسفي ومناف لكافـة األعـراف                

  ".وانينوالق
15/12/2009صحيفة فلسطين،   

  
   االحتالل سجونأهالي األسرى يناشدون بتوفير أطباء عرب ألبنائهم في  .40

طالب أهالي األسرى في قطاع غزة المحاصر الـدول العربيـة بالـضغط علـى                :هدى بارود  - غزة
نع مصلحة الـسجون   لتوفير أطباء عرب ألبنائهم في السجون اإلسرائيلية، معربين عن ألمهم لم    "إسرائيل"

  .لألسرى" الكنتينة"إدخال المالبس الشتوية و
وناشد أهالي األسرى خالل اعتصامهم األسبوعي في مقر الصليب األحمر بمدينـة غـزة المؤسـسات                
الصحية واإلنسانية بااللتفات لحالة األسرى الصحية، وتوجيه جهودهم لتوفير أدوية مناسـبة لألمـراض              

، مؤكدين رفضهم الستمرار استعمال المسكنات لعالج األمراض المختلفة التي          المختلفة التي يصابون بها   
  .يصاب بها أبناؤهم المغيبين في معتقالت االحتالل

15/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

  االحتالل يعتقل طفالً فلسطيني على حاجز قلنديا بحجة التخطيط لعملية فدائية .41
ي إسرائيلي قوله إن قوات الجيش اعتقلت في حاجز نقلت اإلذاعة العبرية عن مصدر عسكر: الناصرة

قلنديا، الواصل بين مدينتي رام اهللا والقدس المحتلة، فتى فلسطينياً قاصراً من سكان مدينة رام اهللا بالضفة 
  .الغربية، بحجة أنه كان يعتزم تنفيذ عملية فدائية ضد أهداف إسرائيلية في مدينة القدس

، مشيراً إلى أن )سكاكين(على مسدس من صنع محلي وأربع آالت حادة وادعى أنه عثر بحوزة الطفل 
أنه خطط لتنفيذ عملية ضد أهداف ) الشاباك(الفتى اعترف خالل التحقيق معه من قبل جهاز االستخبارات 

  .إسرائيلية
14/12/2009قدس برس،   
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  من الفلسطينيين يرفضون ترشيح عباس لوالية جديدة 57% .42

المركز الفلسطيني للبحوث «أظهرت نتائج استطالع جديد للرأي العام أجراه :  محمد يونس-رام اهللا 
أن عباس سيفوز في حال إجراء انتخابات عامة في األراضي الفلسطينية اليوم، لكن » السياسية والمسحية

 في المئة دعمت قراره عدم الترشح في االنتخابات المقبلة احتجاجاً على السياسات 57بية من غال
  .اإلسرائيلية واألميركية

 1200الجاري، وشمل عينة من ) ديسمبر( كانون األول 12 و10وكشف االستطالع الذي أجري بين 
 في المئة قالوا 38في مقابل  في المئة سيصوتون لعباس في حال إجراء االنتخابات اليوم 54شخص، أن 

  .إسماعيل هنية» حماس«إنهم سيصوتون لرئيس حكومة 
 في المئة في قطاع غزة، فيما بلغت شعبية 52 في المئة في الضفة الغربية و55وبلغت شعبية عباس 

لكن إذا كانت المنافسة بين مروان البرغوثي .  في المئة في القطاع43 في المئة في الضفة و36هنية 
 في المئة، كما 28 في المئة فيما يحصل الثاني على 67اعيل هنية، فإن األول سيحصل على وإسم

  . في المئة73سترتفع نسبة المشاركة في االنتخابات إلى 
ورداً على سؤال عن الشخص المرشح لمنصب نائب للرئيس من بين قائمة محدودة، جاء في المقدمة 

ومصطفى البرغوثي وسالم فياض )  في المئة18(يل هنية ، ثم إسماع) في المئة30(مروان البرغوثي 
  ). في المئة7(وصائب عريقات )  في المئة لكل منهما13(

شعور «وتشير هذه النتائج إلى تحسن في مكانة فياض، ما عزاه مدير المركز الدكتور خليل الشقاقي إلى 
 في المئة من سكان الضفة 63 ، إذ بين االستطالع أن»المواطنين في الضفة باألمان في عهد حكومته

 في المئة 21ومع ذلك، فإن .  في المئة65يشعرون باألمن والسالمة الشخصية، فيما تبلغ النسبة في غزة 
 في المئة من سكان القطاع يقولون إن األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية 34من سكان الضفة و

 في المئة، 34 نسبة الرضا عن أداء حكومة هنية وبلغت. تدفعهم إلى الرغبة في الهجرة إلى الخارج
  . في المئة40وعن أداء حكومة فياض 

 في المئة، فيما 43ستحصل على » فتح«وأظهر االستطالع أنه في حال إجراء االنتخابات اليوم، فإن 
 في 46 في المئة، وفي غزة 41في الضفة » فتح«وبلغت شعبية .  في المئة27على » حماس«ستحصل 

وتحصل األحزاب .  في المئة في غزة34 في المئة في الضفة و23فتبلغ » حماس« أما شعبية المئة،
 في المئة إنهم لم يقرروا بعد لمن 17وقال .  في المئة14والقوائم االنتخابية األخرى كافة على 

  .سيصوتون
15/12/2009الحياة،   

  
  مبادرة فلسطينية لجمع دوالر من كل مسلم ومسيحي لدعم القدس  .43

أطلق الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين، أمس، مبادرة بتبرع كل مسلم ومسيحي : )أ ب د(
وقال، إلذاعة صوت فلسطين، إن مبادرته تهدف لدعم . بدوالر أمريكي واحد وقفا للقدس ومقدساتها

عة لمنظمة المنبثقة عن لجنة القدس التاب" بيت مال القدس الشريف"صمود أهل مدينة القدس بواسطة وكالة 
وشدد على أن القدس تتعرض لمخاطر التهويد والتهجير والبد من دعم صمود . المؤتمر اإلسالمي

  .مواطنيها
وذكر أن طريقة الدعم ستتم بواسطة مؤسسة بيت المال كونها تنشط داخل القدس في مختلف المجاالت 

  .وبوسعها جمع التبرعات كحد أدنى دوالر من كل مسلم ومسيحي
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تعمل بكل شفافية "ن أن تتجه األموال إلى فصائل المقاومة قال التميمي إن المؤسسة المذكورة وحول إمكا
  ". وستذهب هذه األموال لمشاريع سواء لدعم مستشفيات أو بناء المدارس أو المؤسسات الشبابية والتعليمية

15/12/2009الخليج،   
  

  على اإلسالم" شاس"ة المفتي محمد حسين والنائب زحالقة يدينان تطاول زعيم حرك .44
أدان سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية :  محمد جمال-القدس المحتلة

رئيس مجلس اإلفتاء األعلى إساءات الحاخام عوفاديا يوسيف لإلسالم والمسلمين، وقال إن هذه اإلساءة 
زه، والتي تصدر عن جهات وأشخاص تضاف إلى سلسلة اإلساءات المتكررة للدين اإلسالمي ورمو

يحقدون على اإلسالم والمسلمين، وهي تمس بمسلمي العالم والمؤمنين بالرساالت السماوية كافة، محذراً 
من أن هذه االنتهاكات تؤدي إلى زيادة الحقد والكراهية بين الشعوب، بغض النظر عن الذرائع التي 

  .تستخدم كتبرير لما حصل
ال زحالقة، رئيس كتلة التجمع النيابية تصريحات عوفاديا بأنها تصريحات بدوره وصف النائب جم

  .عنصرية وتحريض ضد العرب والمسلمين وهي فعل جنائي يعاقب عليه القانون
وقال النائب زحالقة إن هذا الحاخام معروف بعنصريته وهو من الذين يغذون العنصرية وما يقوله ليس 

اع الذين يأخذون كالمه كأنه مقدس وطالب بتقديمه للمحاكمة بتهمة مجرد كالم بل له الكثير من األتب
 .التحريض العنصري

15/12/2009الشرق، قطر،   
  

  العاملون في األنفاق يشككون في فعالية الجدار المصري على الحدود مع غزة .45
رية فـي   شكك مالك أنفاق في قدرة الجدران الحديدية الجديدة التي تقيمها السلطات الـمص            :محمد الجمل 

الجانب اآلخر من الحدود على وقف عمليات التهريب الـمتواصلة من خالل األنفاق جنـوبي محافظـة                
  .رفح

الذي يمتلك نفقا للتهريب إن األنفاق واجهت الكثير من التحديات واالختبارات الـصعبة،             " أبو أحمد "وقال  
سرائيلي من القطاع، مروراً بمحاوالت     بدءاً بالحمالت اإلسرائيلية الـمكثفة التي نفذت قبيل االنسحاب اإل        

السلطات الـمصرية وضع حد لعمليات التهريب، وكذلك مئات الغارات التي شنت عليها خالل الحرب،              
  .وانتهاء بالجدران الحديدية

نحن ال نعلـم طبيعة تلك الجدران وال قوتها وال عمقها، لكننا نعتقد أن باإلمكان التغلب عليها                : "وأضاف
، "ة، ومن الصعب وقف عمل األنفاق طالـما استمر فرض الحصار اإلسرائيلي علـى غـزة              بطرق عديد 

الفتاً إلى أن ظاهرة األنفاق تلقى تأييداً من قبل معظم الفلسطينيين في قطاع غزة، ألنها وفرت لهم معظم                  
  .احتياجاتهم التي منع الحصار وصولها للقطاع

بة صالح الدين فأكد أنه لـم يلحظ أي تـأثير للجـدران            أما الشاب رائد سليمان ويعمل في نفق قرب بوا        
الجديدة على عمل األنفاق، مؤكداً أن األخيرة تعمل بصورة جيدة، وال يعيق تهريب البضائع سوى الحملة                

  .الـمصرية الـمتواصلة في الجانب اآلخر من الحدود
 كوجود صخور ضخمة أو     وأشار سليمان إلى أن حفاري األنفاق يصطدمون خالل عملهم بعقبات كبيرة،          

كتل رملية ناعمة، لكنهم يتغلبون عليها، معرباً عن اعتقاده بأن باإلمكان التغلب على تلك الجـدران فـي                  
  .حال قطعت األنفاق

الشاب ناصر عيسى من جهته يقول إن الحل األمثل لتخطي تلك الجدران ربما يكون في زيـادة عمـق                   
ن الطريقة الـمذكورة ربما تكون مكلفة مادياً، لكنه لـم يـستبعد           األنفاق لتمر من تحتها، لكنه أشار إلى أ       

  .لجوء مالك األنفاق إليها إذا ما اضطروا لذلك
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 متراً، في حين يصل طول كل من الجـدران          20 و 15يذكر أن غالبية أنفاق رفح تتراوح أعماقها ما بين          
 . سنتمترات4 متراً، وسمكها 30الـمذكورة إلى نحو 

15/12/2009 األيام، فلسطين،  
 

   وتتهمه بإسقاط حق العودة فلسطيني جديد ترفضه الفصائلإطار "شبكة فلسطين" .46
تتناول االوساط الفلسطينية مؤخرا انباء حول اطار فلسطيني جديد يتم االعداد له             :احمد المصري  -لندن  

  .'شبكة فلسطين، معاً، نبني فلسطين الديمقراطية'على عجل في الشتات تحت اسم 
  .القادم) فبراير(انباء مؤكدة عن ان المؤتمر العام لهذا االطار الجديد سيتم في شهر شباط وهناك 

جاء ذلك فيما هاجمت اغلب الفصائل الفلسطينية هذا االطار الجديد، وقام المركز الفلـسطيني لالعـالم                
ط حق العودة   اسقا'بنشر تقارير تشكك في اهداف المشروع وانه يحاول         ) الموقع االعالمي لحركة حماس   (

، فيما اكدت مصادر داخل الجبهتين الـشعبية والديمقراطيـة          'ودمج فلسطينيي الشتات في دول اغترابهم     
  رفض الجبهتين لهذا المشروع،' القدس العربي'لـ

في الواليات المتحدة األمريكية عن تخوفها من المشروع، وقالـت ان           ' شبكة الجالية الفلسطينية  'وعبرت  
  .لسفارة الفلسطينية في واشنطن، ويقف خلفه بعض أقطاب سلطة رام اهللامن يقوم عليه هي ا

وحذَّرت من مخاطر التعاطي مع هذا المشروع، والذي يراد منه تفسيخ النـسيج االجتمـاعي للجاليـات                 
الفلسطينية وتقسيمها، واعتبارها مجرد مجموعات من المغتربين، وكذلك مخاطر التحايل على وضـعهم             

ني والسياسي، وتجنُّب المشروع لذكر حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم ومدنهم            اإلنساني والقانو 
والقائمون على المشروع هم غسان الخطيـب، ورمـزي خـوري، ورفيـق              .وقراهم التي هجروا منها   

  .الحسيني، وعيسى قسيسيا، ويتولى رمزي خوري مهمة الرئيس التنفيذي للمشروع
15/12/2009القدس العربي،   

  
  توزيع ثمانية آالف شجرة مثمرة على المزارعين في قرى نابلس .47

بدأت، أمس، اإلغاثة الزراعية لفرع الشمال، بتوزيع ثمانية آالف شجرة مثمرة على المـزارعين              : جنين
في قرى عصيرة القبلية، ومادما، وبورين في محافظة نابلس، في وقت نظمت فيه بالتعـاون مـع كليـة          

  .معة النجاح الوطنية، اليوم العلمي الثاني للعناية بالخيلياتالطب البيطري في جا
 قرية في شمال الضفة     11سامر األحمد، مدير اإلغاثة لفرع الشمال، أن هذا المشروع، ينفذ في            . وقال د 

الغربية، ويستهدف تحسين مقدرة المستفيدين في الحفاظ على الحقوق المدنية، بما يضمن الوصول إلـى               
ية المستهدفة بالمصادرة واالعتداءات، وزيادة إمكانيـة حـصول المـزارعين علـى             األراضي الزراع 

اإلمدادات الغذائية، وزيادة الناتج االقتصادي لألسر الريفية، وذلك من خالل حماية وتنميـة األراضـي               
  .الزراعية

  15/12/2009األيام، فلسطين، 
  

  الحقوق المدنية للفلسطينيينآن لها االقتناع ب: جنبالط يتحدث عن أصوات عنصرية لبنانية .48
الخطوات االسرائيلية التي اتخذت «وليد جنبالط أن » اللقاء النيابي الديموقراطي«اعتبر رئيس : بيروت

هل «: ، وسأل»في حق المناضل العربي سعيد نفاع ال تعكس سوى الحقد االسرائيلي على دروز فلسطين
ي القرون الوسطى والعصور الحجرية؟ وهل آن المطلوب أن يعيش الفلسطينيون كما كانوا يعيشيون ف

األوان لبعض األصوات العنصرية اللبنانية ألن تقتنع بضرورة إقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين 
  .»الفلسطينيين في لبنان واإلفراج عنها أقله من الزاوية اإلنسانية وليس السياسية؟
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» الحزب التقدمي االشتراكي«الصادرة عن » باءاألن«ووصف جنبالط في موقفه األسبوعي لجريدة 
مرة جديدة تكشر عن أنيابها فتكثف من خطواتها التصعيدية واالستفزازية من خالل «اسرائيل بأنها 

مصادرة األراضي وهدم البيوت في مدينة القدس بما يؤكد عدم رغبتها المطلقة بإجراء تسوية حقيقية مع 
د األدنى المطلوب وهو وقف التوسع االستيطاني لم تقبل به الحكومة الح«، مشيراً الى أن »الفلسطينيين

  .»اليمينية المتطرفة، بل إنها تواصل سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني
التمسك الحصري بخيار المفاوضات في ظل عدم توافر أي نية أو رغبة بحدها «ورأى جنبالط أن 

ضات من دون وقف االستيطان لن يؤدي الى أي مكان، ال بل األدنى لدى االسرائيليين بمعاودة المفاو
ستستغل إسرائيل حالة االنقسام الفلسطيني حول الخيارات الوطنية وعدم التوصل الى وفاق وطني حقيقي 
بين الفصائل الفلسطينية المختلفة لتواصل مشاريعها الخطيرة ودائماً على حساب المصلحة الوطنية 

تجاوز خالفاتها وانقساماتها التي «ط جميع القوى الوطنية الفلسطينية الى ودعا جنبال. »الفلسطينية
تجذرت في المرحلة الماضية وتوقيع وثيقة التفاهم الوطني التي تمت مناقشتها على مدى أشهر طويلة في 

  .»العاصمة المصرية
15/12/2009الحياة،   

 
  لفلسطينية للتوحديدعوان الفصائل ا" التقدمي االشتراكي"و" الشيوعي اللبناني" .49

على ضرورة تجاوز الفصائل الفلسطينية لجميع خالفاتها  ، رفيق سعدالحزب الشيوعي اللبنانيعضو  أكد
كما اكدت تمسك الشعب اللبناني بحق . السياسية، كي تتوجه بشكل موحد الى مواجهة العدوان االسرائيلي

 .  واالجتماعيةعودة الالجئين ودعم المطلب المحق بإقرار الحقوق االنسانية
كلمة النائب جنبالط القاها مسؤول االعالم في الحزب التقدمي االشتراكي رامي الريس، الذي دعا 
الفصائل الفلسطينية الى الترفع عن جميع خالفاتها والعودة للوحدة باعتبارها المدخل الستعادة التوازن في 

ن الحقوق االنسانية هي مطلب الحزب مؤكدا ا. ظل ما تخطط له إسرائيل لضرب القضية الفلسطينية
الذي سيواصل عمله وجهده لدى جميع التيارات اللبنانية من اجل رفع الغبن وتحسين االوضاع المعيشية 

 . للشعب الفلسطيني
مؤتمر (افتتاح الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، أعمال مؤتمرها العاشر جاء ذلك في 
   الشهيدة نبيلة برير في مخيم مار الياس، في قاعة)القدس والعودة

15/12/2009السفير،   
 

  يدرس احتماالت الحرب" حزب اهللا": "السياسة الكويتية" .50
في اآلونة األخيرة على دراسة أبعاد تصريح رئيس الحكومة اإلسرائيلية          " حزب اهللا "انكبت قيادة   : بيروت

 . من جهة واحدة1701بنيامين ناتنياهو بإلغاء القرار 
جرت القيادة محادثات سرية في كل من سورية وإيران لمعرفة ما لدى البلدين من معطيات ومعلومات                وأ

فـي حـين    , وقد علمت أن الجانب األوروبي يعارض قيام حرب جديدة في لبنان          , دولية بشأن الموضوع  
 .تتريث اإلدارة األميركية في إعطاء الضوء األخضر إلسرائيل لشنها

وراتها إلى أن احتمال الحرب وارد بقوة إذا تبلور تطور مـا يجعـل الموقـف                وخلصت القيادة من مشا   
إذ أن تل أبيب باتت جاهزة لشن الحرب بعد أن أنجز الجيش اإلسرائيلي كل تدريباتـه                , األميركي يتبدل 

 .ومناوراته من أجل ذلك
  15/12/2009السياسة، الكويت، 
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 داخل أراضيها ما يؤمن سالمتهاتفعل في أن مصر لديها مطلق الحرية : أبو الغيط .51
 في "الشرق األوسط"أعرب أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، في حديث لـ: ميشال أبو نجم

باريس، أمس، عن اعتقاده بأن األسابيع واأليام القادمة ستفرض على اإلدارة األميركية أن تتجه إلى 
قفها السابقة على صعيد إطالق المفاوضات بين طرح أفكار جديدة تكون بمثابة إدخال تعديالت على موا

ربما هناك "وقال إن جهود المصالحة بين الفلسطينيين متوقفة بعض الشيء  .الفلسطينيين واإلسرائيليين
حاجة النتظار بعض الوقت ليصل الفلسطينيون إلى خالصة مفادها أن استمرار الوضع كما هو يلحق بهم 

 ."يدوا بعض العقل والتوازن في المواقفخسائر ال تقدر، وبالتالي أن يستع
مصر لديها مطلق الحرية في "أكد، أن وبالنسبة لموضوع الجدار الحديدي على الحدود مع قطاع غزة، 

أن تفعل داخل أراضيها ما يؤمن سالمتها، وال يمكن أن يزعم وال يحق لعربي مهما كان، وباسم أي 
 تفعلي ذاك على أراضيك، خصوصا أن مصر مستعدة قضية مهما كانت أن يقول لمصر افعلي هذا أو ال
 ."للمساعدة وبذل الجهد للدفاع عن الحقوق الفلسطينية

 15/12/2009الشرق األوسط، 
  

  ساركوزي يعرض على مبارك مبادرة مشتركة لمؤتمر للسالم: مصادر مطلعة .52
زي طرح على  أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوة،كشفت مصادر مطلع:  رندة تقي الدين-باريس 

نظيره المصري حسني مبارك، خالل محادثاتهما امس في باريس، مبادرة مشتركة تركز على ضرورة 
لكن الجانب المصري شدد على ضرورة . التحرك بسرعة لعقد مؤتمر دولي إلعادة إطالق عملية السالم

  .التأكد من أجندة المؤتمر وأهدافه قبل الدعوة إليه
بارك أبدى موافقته مبدئياً على فكرة المؤتمر، شرط أن يحضره الجميع، م"وأشارت المصادر إلى أن 

أكد أن المؤتمر سيكون بمشاركة أساسية لإلدارة "، وأن الجانب الفرنسي "وفي مقدمهم الواليات المتحدة
  . "األميركية

  15/12/2009الحياة، 
  

  القاهرة قلقة من تراجع حماس في المصالحة بعد زيارة مشعل لطهران .53
قالت مصادر مصرية، رفضت ذكر اسمها، إن لديها مخاوف من تأثير إيراني سلبي على رئيس : اهرةالق

المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، خالد مشعل، قد يؤدي من جديد إلى تعطيل إبرام 
. ةوثيقة للمصالحة بين الحركة والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، برعاية مصري

وأوضحت المصادر أن الزيارة التي يقوم بها مشعل حالياً إلى العاصمة اإليرانية طهران قد تكون لها 
تداعيات سلبية على موقف حماس من الورقة المصرية، مشيرةً إلى أنه حدث في السابق أن أدت زيارات 

ة في اللحظات األخيرة قام بها مشعل إلى طهران وقبلها إلى العاصمة السورية دمشق إلى تراجع الحرك
  .عن المضي قدماً في المشروع المصري

وأكدت المصادر نفسها أن القاهرة تنتظر توقيع حماس على ورقة المصالحة لبدء صفحة جديدة من 
  .العالقات بين حركتَي فتح وحماس

ليس "ل وفيما يتعلق بصفقة تبادل األسرى بين حركة المقاومة والدولة العبرية، اكتفت المصادر بالقو
هناك جديد، والكرة ما زالت في ملعب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ويتعين عليه في نهاية 

  ".المطاف دفع ثمن سياسي إذا ما أراد عودة الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط إلى بالده
  15/12/2009األخبار، 
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   تجاه الخالفات الفلسطينية عن أسف دول مجلس التعاون  ُيعربأمير الكويت .54
أعرب الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في كلمته :  محمد المري-رسالة الكويت 

التي افتتح بها القمة الثالثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، عن أسف دول مجلس التعاون الخليجي 
فرصة لتعطيل الجهود " إسرائيل"أن هذه الخالفات أعطت تجاه الخالفات الفلسطينية الفلسطينية، معتبرا 

ودعا إلى نبذ الفرقة بين  .الرامية لدفع عملية السالم والمغاالة في صلفها وتعنتها تجاه مبادرات السالم
 .األشقاء الفلسطينيين ضماناً الستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولته وعاصمتها القدس الشريف

  15/12/2009الوطن، قطر، 
 

 يحاصرون غزة ويدلون على المجاهدين   ": الصهاينة العرب"الظواهري يهاجم  .55
هاجم الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في تسجيل صوتي بث على مواقع : الوكاالت

إسالمية على شبكة االنترنت أمس، الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل السعودي عبد اهللا وعاهل 
هذه الزمرة "ن عبد اهللا الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية المنتهية واليته محمود عباس، معتبراً أن األرد

 ". هم الصهاينة العرب في أبشع صورهم
يدل اليهود على المجاهدين، واشترك هو ونائبه محمد . محمود عباس يقتل ويعذب"وقال الظواهري 

كما يصر، بناء على ورقة المصالحة . ة المعابردحالن، رمز الطهارة والشرف، في إقرار اتفاقي
هذه الزمرة من أمثال مبارك "وأضاف ". المصرية، على العمل بنفس االتفاقية التي تخنق أهلنا في غزة

استمعنا مرارا للحديث عن "وتابع الظواهري ". وسعود والحسين هم الصهاينة العرب في أبشع صورهم
األشقاء في مصر هم الصهاينة العرب، أشقاء الصهاينة اليهود . األشقاء في مصر والثناء على جهودهم

. واألميركيين، فهم الذين حاصروا غزة وتواطأوا على قصفها، وال يزالون يحاصرونها ويدمرون أنفاقها
  ". يعذبون الفلسطينيين لينتزعوا االعترافات عن القادة لتقوم إسرائيل باغتيالهم

  15/12/2009السفير، 
  

 طهران ستواصل العمل لتحرير الشعب الفلسطيني : لجليلي لمشع .56
اعتبر أالمين العام للمجلس األعلى لألمن القومي االيراني سعيد جليلي، خالل استقباله رئيس المكتب 

نوعاً من "السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في طهران امس، ان استمرار الحصار على غزة يمثل 
االيرانية شبه الرسمية عن جليلي قوله لمشعل، " مهر"ونقلت وكالة . يةبأساليب اقتصاد" اإلبادة الجماعية

 22وأشاد بالذكرى السنوية الـ ". الشعب االيراني يواصل العمل لتحرير الشعب الفلسطيني المظلوم"ان 
شجرة طيبة تزداد انجازاتها المباركة وضوحا يوما بعد "لتأسيس حركة حماس، واصفاً المقاومة بأنها 

 22 في لبنان وحرب الـ 2006االنتصارين الكبيرين اللذين تحققا في حربي تموز "ولفت الى  ". يوم
استمرار "وقال ان ". المقاومة كانت موفقة للغاية على مدى عام مضى"، مؤكدا ان "يوما في قطاع غزة

م سيخرج حصار غزة يمثل نوعا من اإلبادة الجماعية بأساليب اقتصادية، لكن الشعب الفلسطيني المظلو
  ".من هذا االختبار مرفوع الرأس

  15/12/2009السفير، 
  

  الشرطة المصرية تدمر ثالثة أنفاق على الحدود مع غزة  .57
قامت الشرطة المصرية بتدمير ثالثة أنفاق تم اكتشافها اخيراً على الحدود مع قطاع غزة :  د ب أ-رفح 

نية للشرطة المصرية بدأت منذ مطلع وكان آخرها نفق كبير لتهريب السيارات وذلك خالل حملة أم
  .األسبوع الجاري

  15/12/2009القدس، فلسطين، 
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   لندنإلى السفر إلغائها اعتقال ليفني بعد أمرحب محكمة بريطانية تس .58

 اعتقال  أمر أصدرتذكرت صحيفة الغارديان البريطانية على موقعها على االنترنت ان محكمة بريطانية            
 السابقة تسيبي ليفني بشأن اتهامات بارتكاب جرائم، حرب لكنها سحبت           ائيليةاإلسربحق وزيرة الخارجية    

 أمـر  أصدرتوقالت الصحيفة ان محكمة وستمنستر       .  زيارتها لبريطانيا  ألغت أنها أدركت بعدما   األمر
  .االعتقال بناء على طلب محامين يمثلون ضحايا فلسطينيين سقطوا في الحرب على غزة مطلع العام

 بارتكاب جرائم حرب في قطاع غـزة        إسرائيلعات لحقوق االنسان، ومحققون لالمم المتحدة،       وتتهم جما 
 مدني، وهو رقم تطعن فيـه       900 يوما يقول الفلسطينيون انه قتل فيها أكثر من          22خالل حملة استمرت    

  .إسرائيل
  14/12/2009بي بي سي، 

  
 ئ في غزةتطلق نداء استغاثة لدعم برنامج عملياتها الطار" األونروا" .59

 مليون 323نداء استغاثة لجمع " األونروا"أطلقت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : القدس
دوالر أمريكي لخدمة الالجئين األكثر تضرراً وعرضة للمخاطر في األراضي الفلسطينية المحتلة، ال 

  .سيما في غزة
: ته في مقر الجامعة العربية اليوم االثنينوقالت كارين أبو زيد، مفوض عام األونروا، عقب اجتماع عقد

، مشيرة إلى أن " شهراً الماضية شهدت تكثيفا لالزمة المستفحلة في األراضي الفلسطينية المحتلة12إن "
سبل الحياة والمعيشة فيها تعرضت للعرقلة والدمار وتضافرت مع القيود التي تفرضها إسرائيل على 

  ".ى استمرار النزاع واالحتالل لألراضيحرية الحركة والتنقل باإلضافة إل
 مليون شخص 1.4إن الهجوم اإلسرائيلي األخير على غزة ترك آثاراً مدمرة على : "وأضافت تقول

في الوقت الذي ال يزال فيه سكان غزة يعانون من "، مبينة أنه "محصورين ومحاصرين داخل قطاع غزة
 ال يزالون أيضا غير قادرين على إعادة بناء حياتهم نقص حاد في البضائع األساسية ومواد البناء، فهم

  ".ومجتمعاتهم واقتصادهم
 في المائة من إجمالي عدد السكان في 40وأشارت إلى أن الالجئين الفلسطينيين الذين يشكلون نحو 

األراضي الفلسطينية المحتلة، وأكثر من ثلثي السكان في غزة ال يزالون يعانون من أسوأ آثار األزمة 
عانون من مستويات عالية من حاالت الفقر والبطالة وانعدام األمن الغذائي وبنسب أعلى من المستويات وي

  .التي يعانيها غيرهم من القاطنين في األراضي الفلسطينية المحتلة
 مليون دوالر سيتم توظيفها إلسناد وتعزيز 323تسعى جاهدة لتأمين مبلغ يزيد على "وأكدت أن الوكالة 

رامج الخدمات الطارئة والتي تشمل برنامج خلق فرص العمل المؤقتة والتعليم والخدمات عدد من ب
 ".الصحية الطارئة وخدمات الصحة النفسية باإلضافة إلى برنامج الحماية

  15/12/2009األيام، فلسطين، 
 

 "إسرائيل" تنتقد "فايننشال تايمز" .60
بدأت تبالغ بشكل   ... إسرائيل  "افتتاحيتها أمس أن    البريطانية في   " فاينانشال تايمز "ذكرت صحيفة    : لندن

شبه منتظم في ردودها على التآكل الملحوظ في التأييد الدولي لسياسة الضم التي تنتهجهـا فـي الـضفة                   
 ."الغربية

وذكرت الصحيفة أن أحد مظاهر الغضب في ردود الفعل المبالغ فيها من إسرائيل هو أن حكومة بنيامين                 
 موقف االتحاد األوروبي الذي دعا العتبار القدس عاصمة لدولتين، حتى بعد تعديل             نتنياهو احتجت على  

المسودة السويدية التي كانت قد دعت صراحة لالعتراف بالقدس الـشرقية عاصـمة لدولـة فلـسطين                 
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كما أن رفض إسرائيل القوي لتقرير جولدستون حول الحرب على غزة مؤشر آخـر علـى                . المستقبلية
 .رائيليةالمبالغات اإلس

  15/12/2009الوطن، السعودية، 
  

   يقودون حملة لتخفيف حصار غزة األمريكينواب في الكونجرس .61
طالب أربعة أعضاء في مجلس النواب األمريكي الرئيس باراك أوباما ووزارة  : حنان البدري-واشنطن 

  .ومصر من أجل تخفيف حصار قطاع غزة" إسرائيل"الخارجية بممارسة ضغط على 
وجيم ماكدير موت ) النائب المسلم عن والية مينسوتا(ه العضوان الديمقراطيان كيث اليسون فقد وج

، خطاباً إلى وزارة الخارجية والوزيرة هيالري كلينتون، طالبا فيه بالضغط على )والية واشنطن(
من أجل تخفيف الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، " إسرائيل"حكومتي مصر و

الرصاص " وتصاعد عقب عملية 2006لذي بدأ عقب فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية عام وا
  .2009 ومطلع 2008نهاية العام " المصبوب

والجمهوري بوب انجلز ) فيرجينيا(من جهة أخرى، أصدر النائبان الديمقراطي المعتدل جيم موران 
اآلخرين لتوقيعه، ويطالب الخطاب بمعالجة رفض خطاباً لتمريره على األعضاء ) كارولينا الشمالية(
السماح لسكان غزة بالخروج والدخول، خاصة طالب الجامعات الفلسطينية في الضفة وفي " إسرائيل"

  .الخارج
  15/12/2009الخليج، 

 
  أموال المخدرات منعت تهاوي النظام المالي العالمي .62

المخدرات المقدرة بباليين الدوالرات حافظت أعلن مسؤول في األمم المتحدة أمس أن أموال : نيويورك
  . على النظام المالي في خالل ذروة األزمة المالية العالمية

عن رئيس مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم أنطونيو ماريا » أوبزرفر«ونقلت صحيفة 
الوحيدة المتاحة » االستثماريةالسيولة «كوستا قوله إنه شاهد أدلة على أن عائدات الجريمة المنظمة كانت 

  . لمصارف كانت على حافة االنهيار العام الماضي
 بليون دوالر، استُوعبت في النظام االقتصادي 352وأكد أن معظم أرباح تجارة المخدرات، وتصل إلى 

ى ونقلت الصحيفة البريطانية عن المسؤول الدولي قوله إن بعض األدلة المتوافرة أشارت إل .نتيجة لذلك
وامتنع كوستا . استخدام أموال الجريمة المنظمة إلنقاذ بعض المصارف من االنهيار عند وقف القروض

عن تحديد الدول أو المصارف التي تلقت على ما يبدو أمواالً من تجارة المخدرات، الفتاً الى أن تلك 
  . »غُسلت بفاعلية«األموال أصبحت اآلن جزءاً من النظام الرسمي و 

ديرات صندوق النقد إلى أن القطاع المصرفي في الواليات المتحدة وأوروبا خسر أكثر من وأشارت تق
) سبتمبر( وأيلول 2007) يناير(تريليون دوالر في شكل أصول سيئة وديون هالكة بين كانون الثاني 

  من الهيئات المالية المختصة بالرهون إفالسها، فضالً عن سقوط200وأشهرت ما ال تقل عن  .2009
  .بعض أبرز المؤسسات المالية أو تأميم الحكومات للبعض اآلخر

15/12/2009الحياة،   
  

  !على األبواب؟ استراتيجيات جديدة لكسر العظم" حزب اهللا" ـ "إسرائيل"حرب  .63
يقومان في هذه األيام بوضع استراتيجية جديـدة خاصـة          " حزب اهللا "اسرائيل و : علي الحسيني  -بيروت  

  .ب المقبلة التي يتهيأ لها الطرفان منذ مدةبكل منهما لخوض الحر
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اسرائيل ومن ورائها الواليات المتحدة، أكملت جهوزيتها اللوجستية والعسكرية متكلة علـى اسـتراتيجية           
  .2006حرب جديدة بعد مراجعة أخطائها خالل حربها مع لبنان في تموز 

، وباالخص اخفاق سالحها الجوي الـذي       وتمثلت أولى تلك االخفاقات بعدم التنسيق بين قطعاتها الحربية        
  . أدركت اسرائيل أنه ال يمكنها حسم أي معركة من خالله

أما الدرس الثاني التي تعلمته اسرائيل فهو كيفية إدارة المعركة البرية عبر دباباتها التي كانت صيداً سهالً                 
ـ   لمقاتلي الحزب، واليوم تضع اسرائيل من ضمن أهدافها االولى أن أي حرب م             حزب "عقدة مع منظمة ك

تتعامل بأسلوب حرب العصابات، ال بد من االستعداد لها على كافة الصعد، خصوصاً في ما يتعلـق                 " اهللا
بالتنسيق بين سالحها الجوي الذي أخفق في ضرباته ولم يحقق األهداف المطلوبة، ووحدات المشاة التـي             

، عدا المؤن الغذائية والعسكرية التي كانت ترميها        غالباً ما كانت تتعرض لنيران من سالح الجو التابع لها         
  .عن طريق الخطأ" الحزب"الطائرات اإلسرائيلية لمقاتلي 

القتالية، وما يملكه من سالح متطور      " حزب اهللا "األيام الماضية بدأت اسرائيل اعداد التقارير حول قدرات         
حزب "ة عمير بوصبوط تنامي قدرة      ، حيث أكد مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة معاريف االسرائيلي         

ـ      " اهللا  ألف صاروخ من الطراز الحديث يستطيع من خاللها         40القتالية والصاروخية وأنه يملك ما يفوق ال
  .ضرب المفاعل النووي اإلسرائيلي

 هو لماذا ولغاية اآلن لم      2006والسؤال الذي يطرحه الخبراء العسكريون االسرائيليون منذ حرب تموز          
بأي عمل استفزازي ضد اسرائيل، او أنه حتى لم يتبن أي عملية إلطالق صواريخ مـن                " اهللاحزب  "يقم  

في حيرة من أمره بين االنتظار حتى الـسيطرة الكاملـة           " الحزب"جنوب لبنان ضدها، مرجحة أن يكون       
ـ  "ارهابيـة "على الحكومة اللبنانية مستعيناً ببعض األطراف اللبنانيين، أو بقائه منظمة            دها تقـرر   ، وعن

  .اسرائيل كيفية شكل المواجهة معه
فهو حتى اليوم لم يكشف عن ترسانته الحربية الجوية سوى ما كان أعلنه أمينـه               " حزب اهللا "ومن ناحية   

  . ألف صاروخ30العام السيد حسن نصر اهللا من امتالك الحزب أكثر من 
يحضر داخل أروقته، إن كان علـى       لكن المطلع على بعض أمور وخفايا الحزب يعلم بأن هناك شيئاً ما             

ـ        ـ  15صعيد تجنيد مقاتلين جدد تراوح أعمارهم بين ال  عاماً، أو علـى صـعيد الـدورات         20 عاماً وال
  ..المنتظمة التي يجريها مقاتلوه في ايران وبالتحديد في منطقة األحواز ذات األغلبية السنية

داد دراسة لبعض أبنية الضاحية الجنوبية التي       ومنذ مدة يقوم خبراء تابعون للحرس الثوري االيراني بإع        
  .يمكن إطالق صواريخ موجهة من أسطح أبنيتها

إلى ذلك يقوم الحزب باستحداث طرق جديدة لنقل السالح عبرها في توقيت محدد تتولى فيه الـشاحنات                 
  .نقل العتاد الحربي بين مواقعه في البقاع والجنوب

ذه الحرب إن وقعت فعالً، فإن اسرائيل ستتكبد خـسائر فادحـة            إن ه "على صعيد النتائج فيقول المصدر      
 قتيل  800على الصعيدين البشري والعتاد العسكري، إذ يقدر المصدر أن يسقط السرائيل ما ال يقل عن                

  ". آالف جريح10بين مدني وعسكري وقد يصل عدد الجرحى اإلسرائيليين الى 
السياسية ، فالواليات المتحدة بحاجة لضرب النـووي        هل المنطقة على أعتاب تغيرات جوهرية للخارطة        

االيراني، لكن دون أن يكون لهذه الضربة تداعيات خطيرة على المنطقة، كما أن اسرائيل بحاجـة إلـى                  
  .انتصار حقيقي بعد اخفاقها عسكرياً في الحرب على لبنان

لشعب اللبناني الذي يكفيه مـا      كل هذا يبعث القلق عند الشعوب التي ال حول لها وال قوة وباالخص عند ا              
 إضافة إلى الصراعات الداخلية التـي       2006عاناه وما يعانيه جراء االحداث المالحقة وخصوصاً تموز         

  .كانت جميعها على حساب أمنه ومعيشته وحياته
  5/12/2009الوكاد، السعودية، 
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 هل يخلف دحالن عباس؟: سؤال مشبوه .64
 صالح النعامي

بحملة تلميع واضحة " االستقاللية"ت الفلسطينية الخاصة، التي يدعي بعضها تقوم بعض مواقع اإلنترن
وقد وصلت هذه الحملة ذروتها مؤخراً في قيام أحد ". فتح"لمحمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة 

من الفلسطينيين يؤيدون أن يخلف دحالن عباس % 40هذه المواقع بفبركة نتائج استطالع لقرائها يفيد أن 
فقط مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية الذي يقضي % 21 حال استقال األخير، بينما يؤيد في

ومن صور التلميع األخرى هو حرص بعض قنوات . حكماً بالسجن مدى الحياة في سجون االحتالل
التلفزة العربية ذات التوجه المعروف على إجراء مقابالت مطولة مع دحالن وتغطية األنشطة التي 

ومن غير قصد يسهم منتقدو دحالن في الترويج له من خالل سردهم توقعات بأنه في حكم . ارك فيهايش
وبعيداً عن لغة التشكيك والتخوين، . المؤكد سيكون األوفر حظاً في وراثة عباس عندما يستقيل األخير

  :تاليةفإنه من ناحية منطقية فإن دحالن هو آخر شخص يمكن أن يخلف عباس، وذلك لألسباب ال
إن كان عباس سيستقيل بسبب عجز خياراته السياسية عن تحقيق الحد األدنى من الحقوق الوطنية : أوالً

الفلسطينية بعدما تلقى الصفعة تلو األخرى من األمريكيين واإلسرائيليين، فإن دحالن يتبنى نفس 
بمكان اإلشارة إلى أن ومن األهمية . الخيارات، وال يوجد أدنى مؤشر على نيته تبني خيارات أخرى

دحالن كمدير لجهاز األمن الوقائي في قطاع غزة اضطلع بدور هام بارز في التنسيق األمني مع 
في نفس الوقت فإن هناك شكوكا أن يكون ). السي آي إيه(االحتالل ومع وكالة االستخبارات األمريكية 

اتهم عليه، بعد أن خدعهم لفترة طويلة، اإلسرائيليون واألمريكيون معنيين به بعدما تبين لهم بؤس رهان
الذي ال يعجزه شيء، ليبدو لهم بعد ذلك أنه لم يضف " سيد غزة"أو " رامبو"ظل خاللها يصور نفسه بأنه 

  .إال أعباء إضافية على كاهل السياستين األمريكية واإلسرائيلية
فهو بالنسبة للكثيرين من قادة على اختيار دحالن، " فتح"ال يوجد أدنى احتمال أن تجمع حركة : ثانياً

، عالوة على النزاعات 2007الحركة المسؤول المباشر عما لحق بالحركة في قطاع غزة في صيف عام 
الشخصية بينه وبين الكثير من القيادات داخل الحركة، وال مجال هنا لسرد أسماء هذه القيادات وفيض 

وال يحمل انتخاب دحالن كعضو لمركزية . لةاالتهامات التي وجهتها لدحالن على امتداد فترة طوي
الحركة في مؤتمر الحركة األخير أي مؤشر على شعبيته، فالذين نسبوا لهذا المؤتمر ال يمثلون القطاعات 

  .المختلفة داخل الحركة على اإلطالق
مات هناك رفض جماهيري واسع لدحالن ليس فقط بسبب خياراته السياسية، بل أيضاً بسبب االتها: ثالثاً

التي وجهت ضده في قضايا فساد كبيرة، من خالل استغالل موقعه السابق كمدير أهم جهاز أمني في 
وعلى الرغم من أنه من الصعب التأكد من حقيقة هذه الشبهات، إال أن هذا هو الذي . السلطة الفلسطينية

  .علق في أذهان غالبية الفلسطينيين
اتية شخصية واضحة ساعدته في تجاوز تبعات الحمالت التي على الرغم من تمتع دحالن بكريزم: رابعاً

شنت ضده، وأهلته في وقت مبكر لتبوء مواقع هامة، إال أنه ال يتمتع بالمؤهالت الالزمة للوقوف على 
فدحالن يميل للتهور وردات الفعل االنفعالية غير المحسوبة وعدم . دائرة صنع القرار في السلطة

ف عباس، فإن دحالن على الرغم من أنه يتبنى نفس الموقف من المقاومة، فبخال. الوضوح والتناقض
فإنه ليس مستعداً لتكرار معزوفة عباس المعهودة من المقاومة، ومثل هذا السلوك المتناقض غير مقبول 
لدى اإلسرائيليين واألمريكيين، وهو ما جعل دحالن محتاجاً لتعديل مواقفه اإلعالمية بين الحين واآلخر، 

  .هو ما أفقده الصدقية لدى الكثير من األطرافو
 15/12/2009السبيل، األردن، 
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  ظروف استثنائية تتطلب قرارات استثنائية: لمجلس المركزيا .65
  نبيل عمرو

قليلون، ربما، يعرفون أن المجلس المركزي الفلسطيني، هـو البرلمـان المـصغر لمنظمـة التحريـر                 
  . الغيوم، تماما مثلما غابت منظمة التحرير، و كاد ينهيها النسيانالفلسطينية، ولقد غاب هذا المجلس وراء

المجلس المركزي، الذي ينعقد اليوم، ليعالج احتماالت الفراغ في السلطة لتعذر إجراء االنتخابات، سيجد              
البعض قد يذهب به استسهال األمور، حد طلب        ... من يحمله أكثر مما يحتمل من الصالحيات والرهانات       

وهذا أمر ليس صعبا فقط وإنما غير منطقي، إذ لن تمر مجازفة            .. حيات المجلس التشريعي إليه   نقل صال 
نقل صالحية مجلس منتخب لمجلس معين، ناهيك عن أن المجلس التشريعي، هو مصدر شرعية السلطة،               

  .سيأما المجلس المركزي وإن كان هو من أسس السلطة، إال انه ليس مصدر شرعيتها وفق النظام األسا
  .إذن لنبتعد عن هذه األسواف في الالمنطق، ونقترب أكثر من الواقعية في معالجة األمور

فإذا كان الرئيس محمود عباس، بحاجة إلى تجديد شرعيته كي ال يقع في محظور ما يـسمى الفـراغ ،                    
طة، إذ  فهذه المسألة ال تحتاج إلى ما يشبه االنقالب من قبل مؤسسة منظمة التحرير على منظمـة الـسل                 

يكفي قرار مختصر يقول، إن والية الرئيس محمود عباس تنتهي حـال إتمـام االنتخابـات الرئاسـية                  
والتشريعية، وباإلمكان تعزيز قرار المجلس المركزي هذا، بقرار جمع تواقيع غالبية أعـضاء المجلـس               

العليـا للـشعب   مع وصف ضروري للقرار بأنه نابع من رؤية مسؤولة للمصلحة الوطنية            . الوطني عليه 
  .الفلسطيني، وباإلمكان إضافة اسطر إنشائية كثيرة، يجري اشتقاقها من بيانات الفصائل

إن الظروف التي فرضت على الشعب الفلسطيني، بفعل انقالب حماس، ليست عادية كي تدخل في لعبـة                 
 استثنائية تتطلـب  ال لزوم لها، من نوع المطابقة الحرفية بين إجراء ونص قانوني يتعلق به، إنها ظروف              

قرارات من ذات النوع، والقرارات االستثنائية في ما كان ينبغي أن تكون سياسة وطنيـة، مـن دون أن                   
تشكل خروجا فظا عن نصوص تنظمها نظم منظمة التحرير، التي تخلينا عنها مرارا وتكـرارا، ونظـم                 

  .م أريقت خالل انقالب حماسالسلطة التي كان يجب أن يعلق جزء كبير منها، لمجرد نزف أول قطرة د
  .لقد ألهينا أنفسنا في قضايا تبدو ثانوية، إذا ما قورنت بالقضايا الحقيقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني

، قبل الفراغ الدستوري، من دون      "المستريحة"لقد اخترعنا مصطلحات تنطبق على المجتمعات والكيانات        
عدم النجاح في أمر استعادة وحدة الوطن، وإنهاء االنشقاق الـذي           االنتباه إلى الفراغ األكبر، الناجم عن       

  .صار من وجهة نظر كثيرين في العالم المحيط بنا أبديا
وحشدنا األقوام،  فـي زمـن       . ، كما لو أننا في زمن الخالفة األموية أو العباسية         "البيعة"واخترعنا حكاية   

وليست مجرد استطالعات رأي ، أو احتشاد فـي         يعرف الجميع أن القيادة والحكم لها ضوابط وقوانين،         
  .مكان ما و في وقت ما

إن الجميع يعلم، أن بقاء الرئيس عباس من عدمه، مع أهمية النوعية، ليس هو أكثر ما يواجه الفلسطينيين                  
من قضايا وتحديات، و كم تمنيت لو أن الذين ضغطوا على الرئيس كي ال ينسحب، أرفقوا هذا الـضغط                   

  .فغدا...زالة أسباب موقفه، وليس  لبقائه في وضع إن لم ينفجر في وجهه اليومبجهد جدي، إل
لقد قرأت جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس المركزي، رأيتها نمطية، اقرب إلى رفع العتب منها إلـى                 

  .التنادي لمناقشة أوضاع الساحة وتحدياتها وسبل الخروج من المآزق، ال سبل الهروب من مواجهتها
ن المجلس المركزي، أي البرلمان المصغر للمنظمة التي هي الممثل الشرعي الوحيـد لكـل فلـسطين                 إ

والفلسطينيين، ال يجوز أن يستمر كمجرد يافطة نرفعها حين اللزوم، ويعلوها الغبار في معظم الظـروف                
وق ذلك من قـوة     واألوقات، ذلك إن كانت أية مؤسسة وطنية ال تُحدد فقط من مدى الحاجة إليها، وإنما ف               

  .أدائها المستمر والمتجدد، وليس الموسمي والعابر
إن منظمة التحرير، تراوح اآلن بين وضعها كشرعية يستعان بها، إما في صراعنا الداخلي، وإما لتغطية                
قرارات مرتجلة، وإما كمؤسسة وطنية عليا تستحق بجدارة وصف الوطن المعنوي، إلـى حـين بلـوغ                 
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ى اآلن ال نستطيع وصف المنظمة كما ينبغي أن تكون، وهذا أحد مكامن ضـعف               وحت. الوطن الجغرافي 
  .حركتنا الوطنية، وسوء أدائها، إن لم أقل قيادتها للحالة الفلسطينية

إن العالم يلمس تناقضا واضحا بين واقع منظمة قدمناها على أنها الوطن السياسي أو المعنـوي، ومهـام                  
اذكر هنا بواقعة اجتماع المجلس الوطني في رام اهللا، تحـت عنـوان             هذه المنظمة في حياتنا، وأحب أن       

إنقاذ النصاب والشرعية، حيث اتَخذ قرارا إعالميا بالعمل الحثيث، إلصالح شأن منظمة التحرير، ومنـذ               
ذلك اليوم وحتى انعقاد المركزي بعد أيام، لم يتحرك أي من المصلحين المفترضين خطوة إلى األمام، بل                 

  . إصالح المنظمة مثلما نسوا النصاب أيام احتضار المرحوم سمير غوشةإنهم نسوا
إن الواقع الراهن للشعب الفلسطيني وقضيته، يملي توجها حثيثا ومسؤوال وذا مصداقية، إلصالح مؤسسة              
المنظمة بكل مستوياتها واختصاصاتها، بما في ذلك المجلس المركزي، الذي سيسأم الفلسطينيون في يوم              

  !  ابته ونمطيته وخفوت وانحسار دورهقريب، رت
  15/12/2009الغد، األردن، 

  
  تشريعات إسرائيلية بغطاء حربي  .66

  نواف الزرو
يمكننا أن نكثف مصادقة الكنيست اإلسرائيلي األربعاء الماضي، على مشروع قـانون االسـتفتاء حـول                

تشريعات بغطاء حربي، بل إنها     إنها  : الجوالن ومعها القدس وغيرها من األراضي المحتلة، بعبارة واحدة        
بمثابة إعالن حرب مفتوحة على العرب، إذ بمصادقة الكنيست وبغالبية كبيرة على القانون الذي يـربط                

اإلسرائيلية، باستفتاء شعبي عام، تكون حكومـة نتانيـاهو     » السيادة«إعادة أي مناطق محتلة خاضعة لـ       
  . ية للتسوية مع سوريا والفلسطينيين تماماًاتخذت خطوة جديدة على طريق إغالق اآلفاق السياس

بل تكون قد خطت خطوة حقيقية خطيرة على طريق حرب أخرى في المنطقة، في الوقت الذي تكون فيه                  
قد انتهكت القرارات والمواثيق الدولية التي تعتبر هذه المناطق محتلة، وال يجوز لالحتالل فرض سيادته               

  . عليها
، وخصوصاً  1967حاب من األراضي العربية التي احتلتها في حرب يونيو          فحين ترهن إسرائيل أي انس    

القدس والجوالن، بموافقة الرأي العام اإلسرائيلي عبر استفتاء شعبي، فإن النوايا تغدو واضحة بأنهـا ال                
  . تنوي وال تخطط أبداً ألي مفاوضات حقيقية قد تتمخض عن تسوية تلزمها باالنسحاب

إلسرائيلية المزيفة المتعلقة باألراضي المحتلة، كان الكنيـست اإلسـرائيلي أقـر            وفي إطار التشريعات ا   
قـانون  « قانون تطبيق القانون اإلسرائيلي على الجوالن، وسمي القانون آنذاك بـ            14/12/1981بتاريخ  
 بتـاريخ   497الذي رفضته األمم المتحدة واعتبرته قانوناً غير شرعي، وأصدرت القرار رقم            » الجوالن

 الذي يدين تطبيق القوانين اإلسرائيلية على الجوالن المحتل ويعتبر القـرار اإلسـرائيلي              17/12/1981
  . الغياً

  : وكانت سبقت إقرار ذلك القانون مجموعة أحداث أشرت إلى ذلك التصعيد اإلسرائيلي، منها
، مـن خـالل      ألف إسرائيلي بتطبيق السيادة اإلسرائيلية على الجـوالن        750 طالب   16/1/1980ـ في   

 مـن   71عريضة تم تسليمها إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق مناحيم بيغن، ومن بـين المـوقعين                
  . أعضاء الكنيست في المعارضة واالئتالف اليميني الحاكم بزعامة حزب الليكود

 عمل خمسة عشر عضواً من أعضاء الكنيست من أجل صياغة قانون جديـد يـنص                4/2/1980ـ في   
  . ق القانون اإلسرائيلي على الجوالنعلى تطبي

 طالب وزير الزراعة اإلسرائيلي آنذاك أرييل شارون بـضم الجـوالن إلـى دولـة                2/8/1980ـ في   
  . إسرائيل
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 قام ثالثون عضواً في الكنيست اإلسرائيلي بجولة في الجوالن مطالبين بسن قـانون              18/8/1980ـ في   
  . ضمه

إسرائيل ال تستطيع إعـادة     «ومة اإلسرائيلية سيمحا ارليخ إن       أعلن نائب رئيس الحك    20/8/1980ـ في   
  . »تعيين حدود وسط الجوالن سيكون اصطناعيا«، وأن »الجوالن إلى سوريا

 ألف مستوطن في مستوطنة ارييل في الضفة الغربية، أنه          30 أقسم مناحيم بيغن أمام      8/5/1981ـ في   
أنا ابن زئيف وهاسيا أقسم     «: ، وقال »سم في الجوالن  لن يتنازل عن أي ق    «طالما بقى يمارس مهامه فانه      

  . »أنني لن أتنازل عن جزء من الجوالن طالما بقيت في منصبي
  .  أقر الكنيست اإلسرائيلي مشروع قانون ضم الجوالن، في ثالث قراءات متتالية14/12/1981ـ وفي 

 قد تعهد بدوره في خطابه الـسياسي        إلى ذلك، وفي مسألة االستفتاءات الباطلة، كان الجنرال إيهود باراك         
االستفتاء الشعبي  «، بالعودة إلى    1998وخطوطه الحمراء والعريضة للحكومة االئتالفية التي شكلها عام         

لدى التوصل إلى أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين أو السوريين، وقد واصل بذلك طريـق               » اإلسرائيلي
ففاجـأ الجميـع    » االستفتاء الشعبي « قنبلة   1994ف يناير   أستاذه رابين الذي كان أول من فجر في منتص        
  . »إذا ما كان الثمن الذي سيطلب منه في الجوالن كبيراً«آنذاك، إذ أعلن أنه سيلجأ إلى االستفتاء الشعبي 

وألسباب أمنية أو انتخابية أو تكتيكية تفاوضية، أنـه         » كلما دق الكوز بالجرة   «وكان اسحق رابين يعلن،     
فقة حل يتم التوصل إليها مع سوريا حول مصير الجـوالن، السـتفتاء الـرأي العـام                 سيعرض أي ص  

، وعمـم مـسألة     1996ولم يتأخر عنه بيريز، بل تفوق عليه الحقاً في بيانه االنتخابي عام             . اإلسرائيلي
  . االستفتاء الشعبي لتشمل األراضي الفلسطينية المحتلة ومستقبلها

 وااليديولوجية اإلسرائيلية تجاه القدس والجوالن واألراضي المحتلة، فـإن          وفقاً لقراءة الخريطة السياسية   
  .نتائج أي استفتاء إسرائيلي حول مصير هذه المناطق مقروءة سلفاً

وبهذا التواصل واإلجماع ما بين رؤساء الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبـة، يغـدو واضـحاً أن اللجـوء                 
هو تعبير عن حقيقة استراتيجيتهم تجاه الجوالن والقدس، وهو         » االستفتاء الشعبي «اإلسرائيلي إلى قصة    

  .لعبة للهروب من االستحقاق الرسمي الذي يجب على الحكومة اإلسرائيلية أن تدفعه
كيف لهم أن ينـسحبوا     : وهنا يبرز السؤال االستراتيجي المزمن دائماً على األجندات الفلسطينية والعربية         

  ! تتوافر عناصر الضغط واإلجبار؟من أي منطقة محتلة طالما ال 
  15/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  من يخاف مدارس التسوية .67

  عوفر شيلح
تاريخ عالقات جهاز االمن ومدارس التسوية في العقود االخيرة هو قصة ازدواجية، تـضليل ودحرجـة                

يلنائي الى اللقـاء    وال غرو أن وزير الدفاع باراك بعث بنائبه متان ف         . حبة البطاطا الساخنة من يد الى يد      
. باراك يعرف متى يمتنع عن لقاء لن يخـرج منـه خيـر            : مع الحاخام اليعيزر ميالميد من هار براخا      

  . وفيلنائي هو آخر السذج المستعدين الن يتولوا المهمة فيما أن االخرين يتلوون بعيونهم
 الذروة االستخدام المـتهكم      خط االنكسار كان في حدثين، مرتبطين، بفك االرتباط، الذي رفع بذاته الى           

في الحدث االول تجلد الجيش على المس بكرامة ضباطه وبزاته في مدرسة            . للجيش االسرائيلي ومكانته  
العميد غيرشون هكـوهين وضـباط آخـرون تعرضـوا          . للحاخام طل في غوش قطيف    " توراة هحاييم "

ن االصرار على اعتقال المشاغبين،     وبدال م . لالعتداء من تالميذ المدرسة، ومزقت بزاتهم ونزعت رتبهم       
ومع . فورا او في وقت الحق، عقد معهم اتفاق مهين في اطاره تظاهر جهاز االمن وكأن شيء لم يحدث                 

لم تكن مدرسة تسوية، اال ان تالميذها جاءوا من ذات االماكن، واستوعبت الرسـالة              " عيتس هحاييم "أن  
  . فيها بوضوح
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حلوتس بانه يجب الغاء التسوية مع مدرسة الحاخام الياكيم لفنون فـي             بعد ذلك جاء قول رئيس االركان       
الون موريه؛ شيء لم يحصل بالطبع وحتى اليوم يتنازعون داخل الجهاز حول من كان حقا الرجل الذي                 

من المريح تصوير الوضـع  . الحقيقة هي أن الجميع فعل ذلك   . بدد ما وصف بانه طلب قاطع ال لبس فيه        
الضعفاء في وزارة لدفاع يوافقون على أن يهـان الجـيش، علـى اال يتنـازعوا مـع                   وكأن السياسيين   

 من موفاز، عبر بيرتس وباراك، كلهم فـروا مـن           –هذا وصف حقيقي لجبن القيادة العليا       . المستوطنين
 ولكن هذا ال يعفي البسي البزات ايضا الذين اظهروا جبنا           –االمر كالنار وتركوا مكانة الجيش لمصيرها       

  .  يقل عن ذلكال
كما يشهد كل موظف في المالية دخـل ذات         .  عندما يريد الجيش طلب شيء ما، فهو يعرف جيدا كيف         

ولكن في مكاتب وزراء الدفاع ال ينجح احد في ان يتـذكر            . مرة في جدال مع الجنراالت على الميزانية      
ه في أن تلغى حقا التـسوية مـع         حتى وال حالة واحدة تحولت فيها التهديدات العلنية الى طلب ال لبس في            

من المريح للضباط ان يظهروا بـان مـوقفهم المحـق رد            . المدرسة في الون موريه او في هار براخا       
  . العتبارات سياسية، ويبتلع السياسيون الضرر القليل في صالح مواصلة عالقاتهم مع اليمين الديني

فالتسوية ليست  . ة، لما كان شيء اسهل من ذلك       لو اراد أحد ما ان يتصدى حقا لمدارس التسوية المتحدي         
يوجد اليوم اكثر من خمسين مدرسة كهذه       : فقط تخفيضا كبيرا للخدمة، بل ايضا عمال تجاريا غير صغير         

ويمكن قطعه بثانيـة، ويمكـن الغـاء        . الن التمويل الحكومي يساعد جيدا على االحتفاظ بتالميذ كثيرين        
ولكن كما أسلفنا، الضباط ال يريدون حقا، والسياسيون حتى         . شرعيالتسوية مع كل من يتخذ موقفا غير        

  . ال يتظاهرون بانهم يكترثون
ابرزهم في السنوات االخيرة كـان      .  ال احد يقصد حقا، باستثناء بضعة ضباط لسبب ما ال يفهمون اللعبة           

: بار مغاير تمامـا   رئيس قسم المصادر البشرية اليعيزر شتيرن، الذي طالب بالغاء مدارس التسوية العت           
التـي تمـس بمبـدأ    ) الشبيبة المقاتلة" (الناحل"المعارضة المبدئية لكل تسوية خدمة تفصيلية، تسوية مثل       

  . الخدمة المتساوية للجميع
موقفهم وجد تعبيره بقـدر أكبـر فـي مـساعي           .  رؤساء االركان فوقه لم يحلموا حتى بعمل شيء ما        

. تل روسو ) في حينه (ي بعد فك االرتباط، والتي كلف بها العميد          الوطن –المصالحة مع الجمهور الديني     
في غوش قطيف بصقوا على الجنود، ولكن كان مهما للقيادة العسكرية القول بان هذا ليس مجرد مطـر،                  

  . بل مطر مبارك
.  واضح جدا لماذا، وليس فقط النه في جعبة الجنرال االسرائيلي توجـد عـصا الـسياسي المـستقبلي                 

 المقاتلة في الجيش، وال سيما ألوية المشاة مليئة بالجنود والضباط المتدينين، بمعدل يفوق بكثير               الوحدات
بعض من مدارس التسوية هي اليوم ما كانت عليه ذات يوم الكيبوتسات والمـدارس              . معدلهم بين السكان  
 مثل لفنون وميالميـد     الجيش يعرف جيدا بانه مع أن قلة فقط من الحاخامين يتحدثون          . الداخلية العسكرية 

ولكن المس بهم سيدفع االخرين الى الوقوف الى جانبهم ويعرض للخطر ارضية االرتفاع في معدلهم في                
  .اوساط الضباط الشباب ولهذا فانه يفضل التزلف اليهم، بتشجيع حماسي من القيادة السياسية المسؤولة

خر مطلب الدفاع عن كرامته، ويجلس بصمت        في اطار اللعبة المتفق عليها يطرح الجيش بين الحين واال         
. حين تصبح مثابة حجيج من نائب وزير الدفاع نحو الحاخام ، الذي وصف قيادة الجيش بانهـا كريهـة                  

  .عميقا في الداخل، الجنراالت انفسهم يعرفون كم هو محق
  "معاريف"

  15/12/2009وكالة سما، 
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  مالذ حماس .68
  ماتي شتاينبرغ

ع على نجاعة السلطة الفلسطينية في تصديها االمني لالطر العسكرية والمدنيـة            كل من يرغب في االطال    
لحماس في الضفة الغربية من المجدي له ان يراجع وثيقة تنشر هذه االيام فـي مواقـع حمـاس علـى                     

فلسفة االعتقال والتحقيـق لـدى      : بحث خاص وحصري  " التي تحمل عنوان     –واضعو الوثيقة   . االنترنت
 يعرضون أنفسهم كسجناء حمـاس محبوسـين فـي          –"  دايتون وسبل التصدي لها    – اجهزة امن عباس  

وهم يشيرون الى أن بحثهم يستند الى تجربتهم الشخصية والى تحقيقات ومقابالت اجروها بين              . اسرائيل
  . رفاقهم في الحركة وفي السجن

اجهـزة امـن الـسلطة      تعرض جملة النشاطات الواسعة التي تنفـذها        )  صفحة 61التي تقع في    (الوثيقة  
مالحقتهم، اعتقالهم، انماط الحرب النفسية التي      : الفلسطينية في مطاردة نشطاء حماس في الضفة الغربية       

، وكـذا   )احيانـا حتـى المـوت     (تمارس ضدهم واساليب التحقيق التي تتضمن االغراءات والتعذيبات         
 وتبدأ الفترة المغطاة فـي حزيـران        .محاوالت دفعهم الى تغيير جلدتهم والتجند كعمالء الجهزة السلطة        

في هذه الفترة احـصي،     . 2009، حين سيطرت حماس على قطاع غزة، وتنتهي في نهاية ايلول            2007
 الف حدث بادرت اليه أجهزة امن السلطة ضد اطر حماس في الـضفة، العـسكرية                22حسب الكتاب،   

 وقبل كل شيء  الى تلبية احتياجات        وهم يشيرون الى أن البحث يرمي اوال      . والمدنية منها على حد سواء    
حماس العملية، أي تحصين نشطائها ضد اساليب عمل اجهزة السلطة واعدادهم المسبق للعـذابات التـي                

  . بانتظارهم
حسب وصف الوثيقة، فان اجهزة السلطة ليس فقط ال توفر في سياطها، بمعنى الكلمة، عن سجناء حماس                 

رائض االسالم واحيانا تحظر على المحبوسـين الـصالة وتـالوة           بل وتسخر ايضا من تمسكهم الزائد بف      
في احدى المرات، كما يروى هناك، عندما أصر احد السجناء على حقه بالصالة، قال له محققـه           . القرآن

بانه اذا سئل في االخرة، عند الحساب عن اهماله للصالة وتالوة القرآن، فـان بوسـعه أن يقـول هللا ان                   
  . جال اجهزة السلطة الفلسطينيةالمذنب ليس هو بل ر

ومع أن رجال السلطة يعتبرون انفسهم مسلمين منذ الوالدة، كتب واضعو الوثيقة، بانهم ال يترددون فـي                 
الهزء والسخرية من المقدسات االسالمية، واالحتقار لقواعد الدين، مثل الصالة وااليمان باالخرة ويـوم              

بطون بالمسيحيين كالجنرال االمريكي كيت دايتون وفريقـه،        فرجال السلطة يرت  . وليس هذا فقط  . الحساب
الرابط بينهم هو، بـرأيهم، عـضوي،       . الذين يؤهلونهم الداء مهامهم ويقدمون لهم الوسائل االستخبارية       

  ".  دايتون–اجهزة امن عباس "وعليه يحرص واضعو الوثيقة من حماس على تسميتهم بانهم 
وثقافته السياسية المرفوضة هي    " حكم دايتون "السلطة الفلسطينية بانه    في ذات الوقت فانهم ينددون بحكم         

لحماس من وعي الجمهور الفلـسطيني فـي        " ثقافة المقاومة "وهذه االخيرة هدفها اقتالع     ". ثقافة دايتونية "
  . الضفة، وغرس قيم ثقافية غريبة وبائسة مكانها

وال شـك   . مع اجهزة االستخبارات االسـرائيلية    " التنسيق االمني "في وثيقة حماس تولى اهمية كبيرة لـ        
الهدف الحقيقي الجهزة االمن  الفلسطينية هو ضرب مشروع المقاومة لخدمـة            "لدى كتاب الوثيقة من أن      

وهم يحذرون نشطاء حماس من تبادل المعلومات االسـتخبارية بـين اجهـزة الـسلطة               ". امن االحتالل 
لى انه في احيان قريبة اعتقل رجل حماس مـن المخـابرات            واالستخبارات االسرائيلية ويشيرون مثال ا    

االسرائيلية بعد عدة ايام فقط من اطالق سراحه من سجن السلطة الفلسطينية والمخـابرات االسـرائيلية                
  .واجهته بتفاصيل ملفه في السلطة

معاملـة  ويحذر الكُتّاب النشطاء المعتقلين لدى اسرائيل من اضاليل التضارب بين حلو اللـسان وخفـة                
وغصبا . المحققين االسرائيليين، وبين قسوة وثقل يد المحققين الفلسطينيين اللذين تعرضوا  لهما قبل ذلك             

عنهم يعترفون بأزمة المنظمة ويكتبون بان النشاط الواسع الجهزة السلطة، الى جانب التنـسيق االمنـي                
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ضعف الحركة  "فة الغربية، لدرجة    بينها وبين اسرائيل اضر شديد الضرر بقدرة حماس العسكرية في الض          
تحليلهم واستخالصهم للدروس في هذه الوثيقة هي جزء هام من مساعيهم للتغلب            ".  وادائها بشكل واضح  

  . على ازمة حماس في الضفة
 على اداء اجهزة السلطة الفلسطينية، هـو        – في موضوع الهجوم االمني      –هذه الشهادة من داخل حماس      

، كما يشدد كُتّاب الوثيقة و      "مشروط بأمر ما  "ولكن هذا النشاط    . جاعة هذه االجهزة  مثابة دليل قاطع على ن    
اما . هو وجود العالقة السياسية الحقيقية التي تشق الطريق القامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس            " االمر"

  . ة فستلغى من تلقاء نفسها نجاعة االداء االمني للسلط–الجوهري " االمر"اذا ما الغي هذا 
للـسلطة  " منطق الوجود "وما هي دروسنا من دروس حماس؟ في غياب المسعى لتسوية سياسية سينهار             

ثقافة . "ففي ظل عدم وجود عالقة سياسية، سيتوقف الجهد االمني        . الفلسطينية وينتهي مفعولها وصالحيتها   
وال يوجـد   . ف هو االندثار  في هذه الظرو  " مشروع دايتون "نهاية  ". ثقافة دايتون "ستدحر نهائيا   " المقاومة

ال يوجـد انـذار     ". التنسيق االمني "بشرى افضل من ذلك لحماس وسجنائها، الذين يصرخون مرارة من           
  . اكثر خطورة من هذه السرائيل

  "هآرتس"
  15/12/2009وكالة سما، 

  
  :كاريكاتير .69

  

    
 15/12/2009القدس، فلسطين،   

  


