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  ب مجلس جديد بانتخاإال بتلبية مطالبنا وشرعية التشريعي لن تنتهي إاللن تتحقق  صفقة شاليط:مشعل .1

خالـد مـشعل رئـيس المكتـب      ، أن   طهرانمن  وكاالت   عن،  16/12/2009صحيفة فلسطين،   ذكرت  
أكد مساء أمس أن صفقة تبادل األسرى ما زالت تواجه عقبات تنتظر حركته أن               السياسي لحركة حماس  

اً هاماً فـي تقـدم      مطالبها، مشيراً إلى أن الوسيط األلماني لعب دور       ) إسرائيل(يتم تجاوزها بعد أن تلبي      
  .صفقة التبادل

رفضت بعـض مطالـب   ) إسرائيل(إن , وقال مشعل خالل مؤتمر صحفي من العاصمة اإليرانية طهران      
ومـا زالـت    , في حين أصرت حماس على مطالبها     , حماس التي تقدمت بها إلنجاز صفقة تبادل األسرى       

ولـيس علـى    ,  في الداخل والخارج   مؤكداً أن مواقف حركة حماس موحدة     , تنتظر أن يتم التجاوب معها    



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1640:         العدد       16/12/2009 األربعاء :التاريخ

غرار تصريحات الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس التي أكدت أن قيادة حماس في الداخل موافقة علـى                
  .إتمام صفقة التبادل في حين الخارج ترفض

الذي ينص على اإلحتكام    , في موضوع آخر، أكد مشعل أن حركته لن تقبل بما يخالف القانون الفلسطيني            
الفتاً إلى أن المجلس التشريعي سيبقى قائم بصالحياته لحين إجـراء           , خابات التشريعية والرئاسية  إلى االنت 

  .وال يحق ألحد أن ينصب نفسه بديل عن المجلس, االنتخابات
وقال مشعل إن حماس ما زالت تمد يدها إلى جميع القوى إلنقاذ الشعب الفلسطيني عبر برنـامج إنقـاذ                   

، مشيراً إلى ان حماس مستمرة في محادثاتها ومـشاوراتها     )إسرائيل(نيين على   يرد خالله الفلسطي  , وطني
  .مع الفصائل والقوى الفلسطينية من أجل تشكيل برنامج إنقاذ وطني شامل

أن حماس تسعى لرفـع الحـصار عـن         " وتطرق إلى لقاءاته التي أجراها في إيران مع القيادة اإليرانية           
وأن اللقاءات تناولت جملة من العناوين أبرزها الوضع الفلسطيني فـي           الشعب الفلسطيني وإعادة إعماره     

حيث التوسيع االستيطاني وتقطيع أوصال الضفة الغربيـة وتهويـد األراضـي            , ظل العدوان اإلسرائيلي  
  ".بالقدس المحتلة

تداء على  من إع , ولفت إلى الحمالت اإلسرائيلية التي تشنها الجماعات اليهودية المتطرفة بالقدس المحتلة          
إلقامـة هـيكلهم    , وتدنيسه تمهيداً لتقسيمه كما فعلوا في المسجد اإلبراهيمـي بالخليـل          , المسجد األقصى 

  . المزعوم
كـان  , وأشار إلى أن السلوك اإلسرائيلي بالضفة من قتل وإعتقال ومالحقة للمقاومة وحصار قطاع غزة             

س بالتوسط بين إيران واليمن علـى خلفيـة         نافياً قيام حركة حما   , محور المحادثات التي جرت في إيران     
  .أزمة الحوثيين

جوهر ما تم اإلتفاق عليه في القاهرة خالل جلسات         , وأكد أن حركته مع المصالحة الفلسطينية على قاعدة       
  .وأن يتم التعامل مع مالحظات حماس على الوثيقة المصرية للمصالحة, الحوار الوطني

، في اشارة إلى احتمـال شـن        "، فسنكون جميعاً في المعركة نفسها     بلداً) إسرائيل(اذا هاجمت   : "وأضاف
هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية اإليرانية على خلفية اتهام الدول الغربية طهـران بالـسعي إلـى                 

  . امتالك سالح نووي
قال إن جميع الجماعات اإلسالمية   مشعل، أن طهرانمن ، 16/12/2009الشرق األوسط، وأضافت 
وقال إن .  جبهة موحدة مع إيران ضد إسرائيل إذا أقدمت على مهاجمة الجمهورية اإلسالميةستكون

الجميع أعضاء جسد واحد وسيقاتلون جميعا العدو المشترك، وكيفية ذلك سيحددها الزعماء وفقا لقدرات 
ا النووي وقالت إسرائيل إنها تجهز كل الخيارات كي تحاول إرغام إيران على وقف برنامجه. كل جماعة

وقال مشعل . الذي يخشى الغرب أن يكون مجرد غطاء من أجل صنع أسلحة نووية، وتنفي إيران ذلك
خطر على إيران وسورية وحماس والدول .. إسرائيل خطر على منطقة الشرق األوسط بأسرها"إن 

المقاومة .. هاإذا هاجمت إسرائيل بلدا، فسنكون جميعا في المعركة نفس: "وأضاف". العربية واإلسالمية
  ".اإلقليمية بإذن اهللا سيكون لديها القدرة على مواجهة هذا الخطر

   
  جم حماسا ويه... بشأن االنتخاباتعباس يتمسك برفض الترشح ويلوح بخطوات قد يتخذها .2

الرئيس الفلسطيني ، أن وليد عوض، رام اهللانقالً عن مراسلها في  16/12/2009القدس العربي، نشرت 
عضاء أ أمامعلن الثالثاء رفضه العودة للعنف في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، وقال أد عباس محمو

لى العنف ال إالعودة " ، في رام اهللا اجتماعاًأمسالذي عقد ، المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
  ."ريد السالم القائم على العدلأ"، مضيفا "اقبلها

 نشاطها االستيطاني في "إسرائيل"وقفت أعودة للمفاوضات في حال وشدد عباس على استعداده لل
ن قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجميد االستيطان ألى إراضي الفلسطينية، مشيرا األ
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و أكد عباس أن السلطة ليست  . عن النشاطات االستيطانيةشهر باستثناء القدس ال يعتبر توقفاًأ 10لمدة 
  ".وإنما إسرائيل هي التي تقوم بذلك كل يوم"قوم بخطوات أحادية الجانب هي من ي

 من نتائج، إليه اإلسرائيلية وما وصلت -واستعرض عباس في كلمته مسيرة المفاوضات الفلسطينية 
 أن إلى وكانت نتيجتها عبثية، مشيرا "إسرائيل" ما يقال بان السلطة تفاوضت عشرين عاما مع رافضاً

  .أشهر لم تتجاوز عدة أوسلو منذ "إسرائيل"ع المفاوضات م
 1988سرائيليين قبل اعتراف منظمة التحرير عام ول من دعا لعقد لقاءات مع اإلأنه وأشار عباس إلى أ

  ."نا تاع سالمأ"ضاف أ وانه تعرض للكثير من الشتائم على خلفية تلك الدعوة، و"سرائيلإ"ب
 عن القدس عاصمة للدولتين اإلسرائيلية اإلعالن  مؤخراًييناألوروب عباس بقرار وزراء الخارجية وأشاد

 أن نبني عليها، والقادم أن ايجابية يجب أمورالقد حققنا كل ما نريد ولكن هناك "والفلسطينية، وقال 
 مرجعية أن يعترف العالم أننطالب العالم بتثبيت المرجعية الدولية التي تفاوضنا عليها، ويجب 

 األمن سعي القيادة الفلسطينية التوجه لمجلس إلى عباس  وأشار." ال غيرها67المفاوضات هي حدود 
  .الدولي لالعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية

 قط أنكرلم "وناشد عباس اإلسرائيليين عدم ذبح الفلسطينيين كما جرى لليهود على يد النازيين، وقال 
هود، ونحن ال ننكرها ولكننا نقول لإلسرائيليين انتم ذبحتم ولكن ال تذبحونا المذبحة التي تعرض لها الي

  ."مثلما ذبحتم
 في شعار  حماس وقادتها المتكررة عن المقاومة مشككاًأحاديثوعلى الصعيد الداخلي سخر عباس من 
شكنازي الذي  اإلسرائيلي غابي ااألركان مقولة لرئيس هيئة إلىالمقاومة الذي يرفعونه، مشيرا بسخرية 

 فصيل يحاول أي حماس تقوم اآلن بقمع أن، موضحا "نحن قمنا بكبح حماس وهي تكبح كل الناس: "قال
  ."خيانية" بأنها وصفها لصواريخ باقي الفصائل التي تطلق من غزة إلى إضافة يقوم بالمقاومة أن

 بين حماس األسرىل  صفقة تبادإتمام القيادة الفلسطينية مع أن عباس على أكد أخرىومن ناحية 
 فلسطيني من سجون االحتالل هو مكسب وفرحة للشعب أسير أي خروج أنوإسرائيل مشددا على 

 لآلالف من الجرحى والمعاقين إضافة شهيدا 2587ليط اقدم شعبنا منذ اسر ش"وقال عباس  .الفلسطيني
 ألف أن يعني ذلك أسير ألف إخراج تم وإذارغم ذلك نحن مع الصفقة "، وتابع قائال "والمنازل المدمرة

 عنهم وبالتالي نحن باإلفراج سيأملون األسرى عائلة وباقي آالفعائلة ستفرح وبجوارهم سيفرح عشرة 
قول ال تبحثوا عن أ سراح مروان البرغوثي وكل من يخرج هو مكسب لنا وإطالقمع الصفقة ومع 

  ."م بذلكذا ال تريدون الصفقة قولوا ال نريد وال تتهموا غيركإذرائع و
جاء "كتوبر الماضي أ /األول من تشرين األولوبخصوص المصالحة الوطنية قال عباس انه منذ 

 تشرين 8كتوبر وفي أ /ول تشرين األ7جملنا الحوار وسنرسل لكم وثيقة في أالمصريون وقالوا نحن 
 جيدة إنهاوقالوا كتوبر كان مشعل والزهار في مصر وقابال الوزير سليمان وتحدثوا في الورقة أ /ولاأل

 وهذا 15 نوقعها ونرسلها يوم أن مصر سترسل الورقة يوم عشرة وعلينا أنليقول لنا سليمان بعد ذلك 
وتابع حديثه بأن حماس رفضت بعد  ."ما تم رغم معارضة البعض ومالحظاتنا على الورقة المصرية

 أقامصري من فنادق سبع نجوم التي  الكرم المأنيبدو ": ذلك التوقيع على الورقة المصرية، وقال ساخراً
  ."بها وفود الفصائل جعلتهم يحبوا السفر وبالتالي استمرار الحوار وعرض المالحظات

، الن ألسبابهمنهم في حماس ال يؤمنون بالديمقراطية وال يؤمنون بالوطن أ باهللا ب عباساستشهدو
ن كل بالد  في الشعب وأل-هللا  شرع ا-الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب وهم يريدون حكم الشرع 

 ألفغانستان تصل أن صغيرة في غزة على أمل إسالمية إمارة إقامةالمسلمين وطنهم وال مانع من 
  .هل ستكون من قبرص؟: متسائال عن طريق الوصول
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 في مصر، مشددا أيضا المصالحة الفلسطينية ستكون في مصر والتوقيع والتطبيق أن عباس على وأكد
 خطوات يمكن إلى لن يرشح نفسه في االنتخابات القادمة لرئاسة السلطة، ومشيرا بأنهبه في نهاية خطا

  . عنهااإلفصاح يتخذها في المرحلة القادمة دون أن
إنه رفض   قال، أن محمود عباسوكاالتنقالً عن الرام اهللا، من  16/12/2009الخليج، وأضافت 

 يستمر ثالث أو أربع )الرئاسة والمجلس التشريعي (عرضاً من حماس لتمديد مفتوح لألطراف المختلفة
عرضوا علينا من تحت الطاولة وفوقها تمديداً مفتوحاً ثالث أو أربع ) حماس(هم "وأضاف . سنوات

  ".فرفضنا ذلك وقلنا وال أربعة أيام) للرئاسة والمجلس التشريعي(سنوات 
  

  فه من المفاوضاتالتمديد للتشريعي والرئيس ودعم موق: يبدأ أعماله" مركزيال" .3
 أعدتهالمنظمة التحرير الفلسطينية بحثاً لمسودة مقترحات المركز بدأ المجلس :  أحمد رمضان-رام اهللا 

 إلىعدم العودة "على نسخة منها، حيث تؤكد على " ستقبلمال"اللجنة التنفيذية للمنظمة، والتي حصلت 
لمفاوضات وتأكيد التضامن مع موقف المفاوضات قبل وقف االستيطان واعتراف إسرائيل بمرجعية ا

ورفض التجميد الجزئي .. األميركية مازن في رفضه للضغوط اإلسرائيلية أبو) عباسمحمود (الرئيس 
  ". والمؤقت لالستيطان الذي تعرضه إسرائيل

، لممارسة دور سياسي اكبر في دفع عملية أوروباازدياد الحراك السياسي داخل "والحظت ورقة التنفيذية 
، األوروبيوفي هذا السياق جاءت الجهود التي بذلتها الرئاسة السويدية لالتحاد . سالم في المنطقةال

 يعترف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وجاء البيان الختامي حتى يعبر أوروبيلبلورة موقف 
لكامل، وتأكيد وضع عن موقف أوروبي متقدم إزاء حدود الدولة ورفض الجدار العنصري واالستيطان با

  ".القدس كعاصمة للدولتين
اعتماد خطة سياسية بعنوان بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها "وإزاء ذلك فإنه يرتقب من المركزي 

واالعتراف بحدودها، وتحديد سقف زمني وجدول تنفيذي لدعم هذا التحرك وإشراك جميع قوى المجتمع 
 الدولة الفلسطينية إقامةعوة جميع القوى لاللتفاف حول هدف في إطار العمل لتنفيذ هذه الخطة مع د

، وذلك من اجل حسم مرجعية 1967 يونيو /واالعتراف الدولي بحدودها على حدود الرابع من حزيران
أية مفاوضات قد تجرى في المستقبل، ونزع ورقة االدعاء اإلسرائيلي بأن المفاوضات تدور حول أرض 

  ".، وكذلك االدعاء بأن القدس المحتلة هي خارج نطاق التفاوضمتنازع عليها وليست محتلة
 مجلس األمن الدولي، بموقف فلسطيني وعربي موحد وفقاً إلىفضالً عن ذلك ستطرح مسألة التوجه 

، 1967 يونيو /لقرار لجنة المتابعة العربية، لالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران
 العضوية في األمم المتحدة، والتحرك على صعيد دول العالم الستصدار قرارات وقبولها كعضو كامل

 التي لم تعترف بدولة األوروبيةتعترف بحدود دولة فلسطين وبالقدس عاصمة لها، وخصوصا الدول 
  .فلسطين حتى اآلن، وعلى ضوء بيان االتحاد األوروبي الهام األخير

التنفيذية في ورقتها على المجلس المركزي، استمرار الرئيس  الداخلية تقترح اللجنة األزمةوفي شأن 
وال يذكر النص المقترح صراحة اسم  .محمود عباس بممارسة مهامه لحين إجراء انتخابات جديدة

إن المجلس المركزي قرر استمرار األخ الرئيس أبو : "المجلس التشريعي الفلسطيني وسيكتفي بعبارة
طنية بمواصلة أعمالهم واالضطالع بمهامهم كما جاءت في القانون مازن وسائر مؤسسات السلطة الو
  .باعتبار أن التشريعي هو واحد من هذه المؤسسات" األساسي حتى إجراء االنتخابات

في حال أي طارئ يعود المجلس إلى االنعقاد التخاذ اإلجراءات "وسينص قرار المجلس على أنه 
 إلى حين زوال األسباب المؤدية إليه وإجراء االنتخابات الرئاسية سيتم العمل بهذا القرار"وأنه " المناسبة

  ".والتشريعية حسب األصول
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يونيو المقبل، استناداً إلى التوافق الذي /  حزيران28وسيؤكد المجلس إجراء هذه االنتخابات قبل موعد 
  . عبرت عنه الوثيقة المصرية

 على حكومة سالم فياض في ظل غياب  الرقابةآليات، سيبحث المجلس المركزي أخرىمن جهة 
  . يسند لنفسه هذه المهمةأنالمجلس التشريعي، ورجحت مصادر المجلس 

  16/12/2009المستقبل، 
  

  منظمة التحرير هي صاحبة الوالية على السلطة: الزعنون .4
  أمس على أن منظمة التحرير، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، شدد سليم الزعنون:رام اهللا، القدس

وأوضح . الفلسطينية هي صاحبة الوالية على السلطة الفلسطينية وهي التي تقرر في حال فراغ مؤسساتها
المجلس ووفقاً لصالحياته المنصوص عليها في "الزعنون في كلمته في اجتماع المجلس المركزي أن 

الت عدم نظام منظمة التحرير وباعتباره يقوم بصالحيات وسلطات وأعمال المجلس الوطني في حا
انعقاده يعتبر صاحب االختصاص األصيل في تولي المسؤولية الوطنية، ألن من يملك األكثر يملك ما 

  ."دونه قانوناً
  16/12/2009الجريدة، الكويت، 

  
   خالل مسيرة المفاوضات كان دون المستوى تجاه الممارسات اإلسرائيلية"الرباعية"دور : عريقات .5

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس دائرة : )وكاالت( وب حامد جاد ويوسف الشاي- عواصم
 المجلس المركزي الفلسطيني سيبحث الدور الذي لعبته اللجنة الرباعية إنالمفاوضات صائب عريقات 

 دور اللجنة أنواعتبر عريقات  .في متابعة المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي خالل السنوات الماضية
 وإلزامكان دون المستوى المطلوب تجاه الممارسات اإلسرائيلية "رة المفاوضات الرباعية خالل مسي

  ".إسرائيل بوقف االستيطان
  16/12/2009الغد، األردن، 

  
 وميتشل عائد بأفكار جديدة.. واشنطن لم تتراجع عن سعيها لتحقيق السالم: المالكي .6

نه سيكون من الخطأ الدعوة إلى مؤتمر قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إ: ميشال أبو نجم
للسالم في باريس من غير حضور أميركي فاعل، مشددا على أن الجانب الفلسطيني متمسك بالحضور 

 في باريس، قال المالكي إن مالمح مؤتمر السالم لم "الشرق األوسط"وفي لقاء خاص مع . األميركي
م الدبلوماسي األميركي لالهتمام بموضوع السالم وفي المقابل، توقع المالكي أن يعود الزخ. تتضح بعد

. في الشرق األوسط بأفكار جديدة، مشددا على أن واشنطن لم تغير ال توجهها وال التزامها بالسعي للسالم
وأشار إلى أن السلطة تريد التوجه إلى مجلس األمن للحصول على قرار يرسم حدود الدولة الفلسطينية 

وشدد الوزير الفلسطيني . ان والمستوطنات ويدفن فكرة الدولة بحدود مؤقتة موضوع االستيط"يغلف"بما 
  .على ضرورة العمل لتفادي فيتو أميركي في مجلس األمن، داعيا الدول العربية كلها لتبني هذا الطرح

 16/12/2009الشرق األوسط، 
  

  السلطة الفلسطينية تقلص عدد جوازات السفر للدبلوماسيين الفلسطينيين .7
 مازن شامية، رئيس قطاع الشؤون العامة والقنصلية في وزارة الخارجية الفلسطينية، إن . قال د:هللارام ا

عشرات الجوازات الدبلوماسية تم إيقافها وتحويلها إلى جوازات عادية من قبل الوزارة خالل األشهر 
ية، يأتي تطبيقا وأضاف شامية، إن التقنين في عدد الحاصلين على جوازات دبلوماس .الثالث الماضية
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لقرار الرئيس محمود عباس وتوجيهات رئيس الوزراء سالم فياض، بغربلة وتقنين أعداد الحاصلين على 
  .جواز السفر الدبلوماسي بما يتوافق مع المعايير والشروط التي ينص عليها القانون

زارة الداخلية في وتابع، إن وزارة الخارجية تسلمت بالكامل صالحيات منح الجواز الدبلوماسي من و
، باتفاق بين وزيري الخارجية والداخلية، وإن كافة الجوازات الماضي سبتمبر /مطلع شهر أيلول

الدبلوماسية تخضع منذ ذلك التاريخ للتدقيق والمراجعة من قبل وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن عدد 
  .جوازا، تنطبق عليها الشروط 255الجوازات الدبلوماسية التي تم إصدارها منذ ذلك التاريخ بلغت 

وقال شامية إن السلطة الوطنية ومن خالل وزارة الخارجية، لن تتساهل في معالجة هذا الملف تطبيقا 
للقانون وحفاظا على هيبة ومكانة الجواز الدبلوماسي الفلسطيني، مؤكدا أن كافة المعامالت المتعلقة 

ق والفحص والمراجعة من قبل وزارة الخارجية وأن بتجديد واستصدار الجواز الدبلوماسي تخضع للتدقي
  .أية تجاوزات تمت في هذا الملف خالل المرحلة السابقة سيتم تصحيحها ومعالجتها وفقا للقانون

  16/12/2009وكالة سما، 
  

  الدائرة السياسية للمنظمة تغلق أبوابها والموظفون يستعدون للرحيل بال مرجعية .8
 تجميع مقرات ومكاتب الدائرة السياسية بإعادةعباس المعنية د محموشارفت خطة الرئيس : عمان

  .والمنظمة في ساحة تونس تحديدا تحت عنوان التقشف المالي على االنتهاء
ويستعد الكادر الوظيفي الذي عمل سنوات في الدائرة السياسية لاللتحاق بالمقرات الجديدة والرحيل من 

، اآلن يرة من عدم وجود مرجعية للدائرة السياسية تحديداًالمقرات القديمة في تونس وسط مشاعر الح
 لإلقامة حجلة أبو رئيسها فاروق القدومي وبعدما سافر مديرها العام عبد اللطيف أقصيخصوصا بعدما 

  . في الدائرة السياسيةإليها شخصية قيادية تمثل مرجعية يمكن اللجوء اآلنفي فرنسا حيث ال توجد 
 الدائرة السياسية قريبا وكادر بقية المكاتب في المقر الجماعي الذي اختير في  يتجمع موظفوأنويفترض 

تونس حيث سيتوقف الصندوق القومي اعتبارا من العام الجديد عن صرف نفقات المقرات والمكاتب 
  .القديمة

دة  المؤسسي في ساحة تونس معطل تماما فالدائرة السياسية لم تعد موجواإلطاروهذا الوضع يفيد بان 
، ولجنة السفارات المعنية بالتنقالت في السلك الدبلوماسي لم تجتمع منذ عام ووزارة الشؤون اآلنعمليا 

 الفراغ والتنقالت في جهاز السفراء وممثلي البعثات في الخارج معطلة تعبئالخارجية التابعة للسلطة ال 
 .أيضاكنتيجة، وكل ذلك يحصل بعدما تم تعطيل الفضائية الفلسطينية 

  16/12/2009القدس العربي، 
  

   من دخول مقر عرفات الشخصي واإلطالع على األرشيف فلسطينياً رسمياًمنع وفداًتتونس  .9
 مكتب الرئاسة الفلسطينية من رام أرسله السماح لوفد رسمي رفضت السلطات التونسية مؤخراً: عمان

راجعة محتويات هذا المقر  الخاص بالرئيس الراحل ياسر عرفات بهدف ماألرشيفاهللا بدخول مقر 
  .والمقتنيات التي توجد فيه

 بينهم احد أشخاصواعتذرت السلطات في حكومة تونس عن السماح لهذا الوفد الفني الذي ضم ثالثة 
 ومراجعة مقتنياته، على األرشيف مقر إلى في المقاطعة في رام اهللا بالدخول األرشيف إدارةمسؤولي 

 لألصول المسألة لم يتم التوافق عليها وفقا أن أساس التونسية، وعلى اعتبار انه تحت حماية السلطات
  .والخطوات القانونية والبروتوكولية المعمول بها في العالقة بين الدول والشعوب

رشيف من مقر الرئاسة الفلسطينية دارة األإ بأن الوفد الذي أرسلته "القدس العربي" مصدر مطلع لـوأفاد
 تم اإلجراءن هذا أ إلى المهمة التي حضر من اجلها، مشيرا بإتمام ولم يسمح له هأدراجفي رام اهللا عاد 
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 تتبع الشعب الفلسطيني أمانة عرفات هو عبارة عن أرشيف أن السلطات التونسية على إصراروسط 
  .وتحتفظ بها تونس

لتنسيق  الوفد الفني دون اإرسالوكان مسؤولون تونسيون قد اعترضوا على الطريقة التي تم بها 
 األمر بدون ترتيب األرشيفوالتشاور المسبق، حيث فوجئ الجميع بالوفد في تونس يحاول الدخول لمقر 

  . القانونيةلألصولمسبقا عبر القنوات الرسمية والبروتوكولية ووفقا 
قا  وفاألمر اتخذت السلطات التونسية قرارا بمنع الوفد من تنفيذ مهمته، مطالبة بتنفيذ األساسوعلى هذا 

 أرشيف الوفد بان تونس تعتبر أعضاء إبالغ المتبعة في مثل هذه الحالة، وتم واألصولللمقتضيات 
  . أصحابهاإلى األمانةن تعود هذه أ إلى في عنقها وتحت حمايتها أمانةالرئيس الفلسطيني الراحل 

  16/12/2009القدس العربي، 
  

   الفلسطينيةاألمنية ألجهزةا مع األمنيمخاوف إسرائيلية من تراجع مستوى التنسيق  .10
 إسرائيلية الثالثاء عن مخاوفها من تراجع مستوى التنسيق أمنيةعبرت مصادر  : وليد عوض-رام اهللا 
 أبيب الفلسطينية جراء الجمود السياسي الحالي بين تل األمنية واألجهزة بين جيش االحتالل األمني

 يؤدي استمرار أنمني إسرائيلي تخوفه من أ مصدر  اإلسرائيلية عناإلذاعةونقلت  .والسلطة الفلسطينية
الجمود السياسي وتعليق المفاوضات، وتصعيد التوتر بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية 

  . اإلسرائيلية والفلسطينيةاألمن المس بعالقات التعاون القائمة حاليا بين قوات إلى
 بانخفاض تحمس لى الصعيد الميداني، ولكن هناك شعوراًانه ال يالحظ حاليا تغيير ع "وقال المصدر

، معبرا عن خشيته من تضعضع التعاون " مع الجانب اإلسرائيلياألمنيالجانب الفلسطيني على التعاون 
  . اإلسرائيلية والفلسطينيةاألمنبين قوات 

ن الجانبين اثر الجمود  بياألمنيةن تراجعا قد تشهده العالقة أ تأكيدهونقل عن مصدر امني فلسطيني مطلع 
 على عدم االلتزام بشروط العملية السلمية، "إسرائيل" إصرارالسياسي وتعثر مفاوضات السالم، عقب 

  . الفلسطينية بينها مدينة القدساألراضيووقف االستيطان في 
  لقاء امنيا رفيع المستوى عقد مؤخرا فيإن: "لألنباءوكالة قدس نت "وقال المصدر في تصريحات لـ

 بين الجانبين قد تتراجع األمنية العالقة أن الفلسطينية حذروا خالله من األمنية األجهزةرام اهللا جمع قادة 
 بانتظار قرارات المستوى أنهم، مؤكدين في الوقت ذاته "جراء التعثر الحاصل في العملية السياسية

 بخفض مستوى التنسيق مع نياألمالسياسي في السلطة الفلسطينية، والتي بدورها قد توعز للمستوى 
  .الجانب اإلسرائيلي ألمور حياتيه، واقتصادية، ولتسهيل حركة الفلسطينيين

وكشف المصدر عن لقاء امني عالي المستوى عقد بين قادة امن إسرائيليين وفلسطينيين مؤخرا في 
 خطيا على السماح  القريبة من مدينة رام اهللا حيث قدم الجانب الفلسطيني اعتراضا"بيت ايل"مستوطنة 

للمستوطنين باقتحام مناطق مدنية فلسطينية وما حدث مؤخرا في قرية ياسوف القريبة من محافظة 
  . سخطا من قبل الفلسطينيينأثار الذي األمر مسجدها على يد المستوطنين إحراقسلفيت، والتي تم 

 الفلسطينية ستقوم األمنية األجهزة فان األمرذا تكرر إ بأنه الفلسطينيون لإلسرائيليين األمن ضباط وأكد
 . خشية اندالع مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنيناألعمالبدورها لردع هذه 

  16/12/2009القدس العربي، 
  

   مليون يورو200 ـ كوشنير عدة اتفاقيات لدعم السلطة بيوقع معالمالكي  .11
تفاقيات ارنسي برنارد كوشنير عدة رياض المالكي ونظيره الف.  وقع وزير الشؤون الخارجية د:باريس

 مليون يورو حيث ستقوم الحكومة 200في مقر وزارة الخارجية الفرنسية لدعم السلطة الوطنية بقيمة 
ووقع الجانبان اتفاقية ثانية في  .)2010-2008(الفرنسية بدعم المشاريع في فلسطين لمدة ثالثة أعوام 



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1640:         العدد       16/12/2009 األربعاء :التاريخ

سية بين البلدين، أما االتفاقية الثالثة فتتعلق بدعم موازنة إطار التعاون الدبلوماسي والمشاورات السيا
 . مليون يورو1.5خزينة السلطة الوطنية بقيمة 

 16/12/2009القدس، فلسطين، 
   

        وتقاضي عباس  ... للرئاسةحماس تنفي التمديد: الزهار .12
لـسلطة  كشف قيادي رفيع بحركة حماس عن رفع حركته قضية ضد رئـيس ا            : ضياء الكحلوت  -غزة  

محمود عباس بتهمة ما أسماه األكاذيب والشائعات التي يطلقها ضد قياداتها، نافيا أن تكون حمـاس قـد                  
  .قدمت أي عرض لعباس للتمديد للرئيس والتشريعي عدة سنوات

وقال محمود الزهار بمقابلة خاصة مع الجزيرة نت إن القضية تم رفعها في أعقـاب أحاديـث متكـررة           
ات حماس خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة، وهو مـا عدتـه الحركـة               لعباس عن هرب قياد   

  .شائعات تهدف إلى التأثير على الروح المعنوية للمواطنين الفلسطينيين وضرب للقضايا الوطنية
وأوضح الزهار أنهم رفعوا القضية بمحاكم غزة وأنه سيتم التواصل مع النيابة العامة بالـضفة الغربيـة                 

باس في التهم المنسوبة إليه مستبعداً أن يجري استجوابه حاليا بـسبب الظـروف واألجـواء                لمراجعة ع 
  .الراهنة، لكنه توقع أن يستجوب في أجواء أخرى

ونفى الزهار أن تكون حركته قدمت عرضاً من تحت الطاولة وال من فوقها للرئيس عبـاس السـتمرار                  
ة، مؤكداً أن حماس لم ولن تقدم هذا العرض لـه وال            الوضع الحالي لمدة تتراوح بين ثالثة أعوام وأربع       

  .لغيره
هذا كالم عار عن الصحة وغير صحيح بالمطلق، لم نقدم مثل هذا العرض ونطالـب أبـا                 "وقال الزهار   

  .مؤكداًَ أن على عباس أن يقول للناس ممن وصله العرض ولمن قدم" مازن بأن يتوقف عن بث األكاذيب
 الدولة الفلسطينية المؤقتة، وقال إنها لم ولن تعترف بإسرائيل كمـا فعـل              ونفى كذلك قبول حماس بحدود    

عباس، مشيرا إلى أن في قاموس حماس أن ال اعتراف وال تنازل وال تفـريط عـن حقـوق الـشعب                     
  .الفلسطيني الثابتة

  15/12/2009نت، .الجزيرة
  

  حماس تنفي عرضها على عباس تمديد واليته والتشريعي لعدة سنوات  .13
نفت أمس تـصريحات      حركة حماس  ، أن غزة من" د ب ا  " عن وكالة ،  16/12/2009الدستور،  ذكرت  

الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن عرضها تمديد واليـة الرئاسـة والمجلـس التـشريعي لتأجيـل                 
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركـة إن تـصريحات عبـاس             . االنتخابات العامة لعدة سنوات   

وأضاف أبو زهري أن حماس لم ولن تعرض على عباس أو حركـة             ". اس لها من الصحة   كاذبة وال أس  "
  .فتح تمديد والية التشريعي كما أنها تعتبر والية عباس منتهية منذ عام

شرط أن تجرى االنتخابات    "وشدد أبو زهري على تمسك حماس بإجراء االنتخابات واحترام الديمقراطية           
  ".جواء المناسبة لها ال أن تأتي تحت الضغط واالنقساموفق توافق وطني وبعد تهيئة األ

وأعلن أبو زهري رفض حركته ألي قرارات يتخذها المجلس المركزي الذي قال إنـه مؤسـسة باطلـة                  
وأضـاف أن حركتـه     . وفاقدة للشرعية وأي قرارات له غير ملزمة للشعب الفلسطيني أو حركة حماس           

ألننا ال نقبل رشي سياسية     "بينها التمديد لوالية التشريعي     ترفض قرارات المجلس المركزي حتى لو كان        
من أحد ونؤكد أن ال والية للمجلس المركزي على التشريعي الذي سيستمر بمهامه لحين انتخاب مجلـس             

  ".جديد وفق القانون
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 الناطق باسم الحركة فوزي برهوم قال ، أنغزة من فتحي صباحعن ، 16/12/2009الحياة، وأضافت 
هذا كذب، ونحن أكدنا أن أي قرارات من هذا القبيل تصدر عن المجلس ": "صفا"يح أمس لوكالة في تصر

  ". المركزي هي قرارات غير شرعية، وغير ملزمة لشعبنا
يفلسف الهزيمة، ويزيف الحقائق، ويمهد للتبرير للعودة إلى المفاوضات مع العدو "واتهم عباس بأنه 

عباس يقر توقيف المفاوضات "وقال إن ". لسياسي التي يعاني منهااإلسرائيلي، ويؤكد حال اإلفالس ا
لفترة وجيزة وموقتة، وال مانع لديه من العودة إليها، وهذا تباك على المفاوضات العقيمة التي اعترف 

وأضاف أن ". صائب عريقات بأنها فشلت على مدار عقدين من الزمن) عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة(
 في المئة من فلسطين ولم ينكر يهودية الدولة 22 قضايا خطيرة حين تحدث أنه قبل بـ تكلم عن"عباس 

وأنه يتفاوض على حق العودة، وهو أمر خطير ألن حق العودة حق أساس وليس سياسياً، وال يحق ألحد 
  ".أن يتفاوض عليه

أول من "ى برهوم أن بأنها ال تؤمن بالديموقراطية والوطن، رأ" حماس"ورداً على اتهام عباس لحركة 
وزيرة الخارجية (وأد الديموقراطية هو أبو مازن عندما شجع العنف والفوضى الخالقة التي أكدتها 

اغتصب "واتهم عباس بأنه ". كوندوليزا رايس في لقاءاتها معه وطبقها على األرض) األميركية السابقة
ت واليته منذ عام، بالتالي فإن الحكومة السلطة عندما شكل حكومة غير شرعية في الضفة الغربية وانته

  ".في الضفة وأبو مازن مغتصبون للسلطة
 مرسوماً رئاسياً ليس لها أي سند 99أول من انقلب على الديموقراطية هو أبو مازن بإقراره "وقال إن 

في خطابه أمام المجلس المركزي " يتباكى على قضية األسرى"وأضاف ان عباس . "دستوري وشرعي
ن ان عشرات األسرى المحررين الذين خرجوا من سجون االحتالل هم ونساؤهم اآلن في في حي"

سجونه، ومن يتباكى عليهم عليه أن يدفع باتجاه حماية هؤالء األسرى والدفاع عن حرياتهم، ال أن 
  ".يقضوا بقية محكومياتهم في سجون عباس

  
   تتم بعد المصالحة أناالنتخابات الرئاسية والتشريعية يجب : البرغوثيمروان  .14

 البـاب مفتوحـا     إسرائيل القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المعتقل لدى          أبقى:  ا ف ب   -رام اهللا   
". غير مفيد " االنتخابات قبل المصالحة مع حماس       إجراء انه اعتبر    إاللترشحه لرئاسة السلطة الفلسطينية،     

حينمـا يتقـرر موعـد نهـائي        "ة من سـجنه     وقال البرغوثي في مقابلة مع وكالة فرنس برس بالمراسل        
لالنتخابات ونتمكن من اجراء االنتخابات في الضفة الغربية والقطاع والقدس ، سأتخذ القرار المناسب في               

  ".حينه
يجب ان تتم بعد المصالحة وفي ظل توافق وطني         "واعتبر البرغوثي ان االنتخابات الرئاسية والتشريعية       

وفي ما  ".  والقدس ودون ذلك من الصعب اجراؤها وربما لن يكون مفيدا          شامل ، وان تشمل الضفة وغزة     
يتعلق بعملية السالم المجمدة بين اسرائيل والفلسطينيين ، اتهم البرغوثي االدارة االميركية التـي ترعـى    

  .المفاوضات بين الطرفين بالتراجع عن موقفها المتعلق باالستيطان وباالنحياز للدولة العبرية
برغوثي موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بربط العودة للمفاوضـات بـالوقف الـشامل              واعتبر ال 

موقفا وطنيا ادعمه تماما وكنت اتمنى ان تتخذه القيادة الفلسطينية منذ عدة سنوات ، ويجـب                "لالستيطان  
  ".االصرار على الشروط التي وضعها الرئيس

 تحتجز شاليط اكدت لمقربين منه تمسكها بـاطالق         وقال البرغوثي ان قيادات عليا من حركة حماس التي        
لقد اعلنت قيادة حماس    "وقال البرغوثي   . سراحه ضمن المعتقلين الذين يتم الحديث عنهم في صفقة التبادل         

  ".  اسيرا وانها تتمسك بجميع االسرى450مرات عديدة انني جزء من الصفقة ومن القائمة التي تشمل 
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والصدقاء ) زوجته(لى مستوى قيادي لالستاذة المحامية فدوى البرغوثي        كما انها اكدت وعلى اع    "واضاف
وقـال  ". آخرين تمسكها باالفراج عني في الصفقة ، واملي كبير بالعودة الى بيتي واسرتي فـي رام اهللا                

  ".ويشرفني ان اتحرر في صفقة تبادل تقوم بها فصائل المقاومة"
  16/12/2009الدستور، 

   
  "إسرائيل"اس قدمت مقترحا جديدا بشأن صفقة التبادل مع حم": حرونوتأيديعوت " .15

النقاب، نقال عن القيـادي فـي حركـة    " يديعوت احرونوت"كشفت صحيفة   :ـ زهير اندراوس   الناصرة
 ، بـشأن صـفقة شـاليط،      المقاومة االسالمية، اسامة المزيني، ان حماس قدمت مقترحا جديدا ومعـدال          

  .تنتظر الرد االسرائيليالسرائيل عبر الوسيط االلماني، وهي 
اذا كان الرد ايجابيا يمكن ان نبشر ببشائر جيدة بشأن االفراج عـن             : واضاف المزيني، بحسب الصحيفة   

واضاف المراسل السياسي للصحيفة، ايتمار ايخنر، قـائال ان الوسـيط االلمـاني             . االسرى الفلسطينيين 
مع عودته ستبدأ المرحلة االخيرة والحاسمة فـي        سيعود الى المنطقة بعد ان قضى عدة ايام في المانيا، و          

عالوة على ذلك، نقلت عن مصدر مقرب من المفاوضات قوله ان الكرة في ملعـب الفـريقين،                 . الصفقة
  .وهو ينتظر اي من الطرفين سيخطو الخطوة االولى

قولـه ان   عالوة على ذلك، نقلت الصحيفة العبرية عن رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس خالد مشعل               
مروان البرغوثي، احمـد سـعدات، عبـد اهللا         : االسرى الذين ترفض اسرائيل االفراج عنهم ثمانية وهم       

  .برغوثي، عباس السيد، ابراهيم حامد، واالسيرات آمنة منى، احالم التميمي، وقاهرة السعدي
  16/12/2009القدس العربي، 

  
 "جيش القسام"احتواء يستحيل ألي مؤسسة حكومية أو إطار سلطوي : أبو عبيدة .16

الوسائل المؤلمة والموجعة " القسام"أبو عبيدة أن لدى مقاتلي " كتائب القسام"أكَّد الناطق باسم : غزة
وقال أبو عبيدة في حوارٍ نشره موقع  .لالحتالل والمحققة للردع في حال شن أي عدوان على غزة

 القطاع سيبوء حتما بالفشل الذريع، النصر سيكون حليفنا، وأي عدوان واسع على":" نت. الرسالة"
 ".وسيعلم العدو ذلك ولو بعد حين

، "جيش الكتائب"ومن ناحية أخرى أكَّد أبو عبيدة استحالة احتواء أي مؤسسة حكومية أو إطارٍ سلطوي لـ
 .دون أن ينكر أهمية وجود كيانٍ سياسي يدافع عن القضية جنبا إلى جنب مع المقاومة المسلحة

د أبو عبيدة على أن عملية أسر شاليط من أكثر العمليات نجاحا في تاريخ المقاومة الفلسطينية في وشد
ومخاطر ظل الظروف المحيطة بالعملية من صعوبات.  

نحن مطمئنون تماما إلى طريقة إدارة الصفقة، وليس من صالح العدو أن يغلق األبواب؛ فهو : "وتابع
 ".ة إلى مطالبنا في صفقة التبادلسيضطر إلى الرضوخ في النهاي

  16/12/2009السبيل، األردن، 
  

  لن نبتز اللبنانيين بمقايضة السالح:  ينتقد موقف أحمد جبريلأبو العينين .17
الجبهة "في لبنان اللواء سلطان أبو العينين الموقف الذي أدلى به األمين العام لـ " فتح"انتقد ممثل حركة 

حمد جبريل عن رفض تسليم السالح الفلسطيني خارج المخيمات الى الدولة أ"  القيادة العامة-الشعبية 
آسف ألن يكون جبريل وضع نفسه في : "وقال. اللبنانية، وذكره بأنه سبق أن وافق على هذه الخطوة

موقع يؤهله الحديث باسم الشعب الفلسطيني، علماً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الذي يمثل 
أخبار "وأوضح أبو العينين في حديث الى وكالة ". تاره، والذي لم يأت على ظهر دبابةالشعب الذي اخ

عندما يتكلم الرئيس عباس الى اللبنانيين يكون ذلك بصفته كمسؤول يدافع عن مصلحة الشعب "انه " اليوم
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 الحقوق رفض ابتزاز األشقاء اللبنانيين أو أن يصبح سالحنا موضوع مقايضة مقابل"وأكد ". الفلسطيني
خطوة اللبنانيين، رئاسة وحكومة وبرلماناً لجهة ما ورد في البيان الوزاري "، مقدراً "اإلنسانية والمدنية

: وأضاف". وهذه االلتفاتة يجب أن نقابلها بتحية أكبر منها، فال نقول إن هذا السالح ال يمكن أن نسلمه
  ".ر من جبريلالجميع يعرف أن السالح خارج المخيمات ال يتحرك فقط بأم"

  16/12/2009الحياة، 
  

   تزور جنبالط وتعرض معه الوضع الفلسطينيحماس .18
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائـب وليـد         وفد من حركة حماس في لبنان برئاسة علي بركة        زار  

  .في ذكرى تأسيسها" الحركة" الى المشاركة في المهرجان الذي تقيمه ودعا بركة جنبالطجنبالط أمس،  
" فك الحصار عنها ليتاح ألهلهـا العـيش بكرامـة       "أكد جنبالط وقوفه الى جانب غزة وأهلها داعيا الى          و

  ".االستمرار في دعم القضية الفلسطينية"ومؤكدا 
علـى إنجـاح    " حمـاس "حرص حركـة    "، وأكد   " تم عرض الوضع الفلسطيني عموما    : "وأوضح بركة   

إقرار الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين ألنـه ال        "رة  ، مشيرا الى ضرو   "المصالحة الوطنية الفلسطينية  
  ".الفلسطينية-يتناقض مع حق العودة ويساعد في تطوير العالقات اللبنانية

تطرقنا الى عدد من األمور األخرى كإعادة إعمار نهر البارد وضرورة تشكيل وفـد فلـسطيني                :" وتابع
  ".موحد للتواصل مع السلطات اللبنانية

  16/12/2009المستقبل، 
  

  استقالة عباس من منصبه ال تعني شيئاً ألنها تتطلب مصادقة التشريعي: الشعبية .19
أكدت النائبة خالدة جرار عن كتلة الجبهة الشعبية، أن استقالة عباس  :، وكاالت"الخليج "-رام اهللا، غزة 

وارد، ما يعني من منصبه ال تعني شيئا ألن استقالته تتطلب مصادقة المجلس التشريعي وهذا غير 
المجلس المركزي لن يتخذ قرارات تزيد من تعميق األزمة "وقالت . استمراره في أداء مهامه السياسية

لسنا بحاجة لقرارات تعمق أزمتنا "وقال أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي ". الداخلية
  .الداخلية

  16/12/2009الخليج، 
  

   تخرج األسرى دون النظر إلى أي اعتبار حزبينحن على موعد مع صفقة: أسرى حماس .20
أكد أسرى حركة حماس في سجون االحتالل أنهم على موعد مع صفقة تبادل تخرج األسرى من : غزة

وقالت الهيئة القيادية العليا ألسرى . سجون االحتالل بالقوة دون النظر إلى أي اعتبار حزبي وسياسي
نحتفل "، "حماس"ي الذكرى السنوية الثانية والعشرين النطالقة في سجون االحتالل في بيان لها ف" حماس"

موعد مع صفقة العز لتنطلق األسود من ..باالنطالقة الثانية والعشرين ونحن على موعد مع نصر جديد
صفقة تحرير األسرى من براثن السجون والمعتقالت بعد صفقة ..قيودها رغم انف السجان، والحاقدين 

  .، حسب وصف البيان" األسرالحرائر المسلمات من
صفقة يخرج بها أبناؤنا وإخواننا وأخواتنا المجاهدات الماجدات "وأضاف البيان بشأن صفقة شاليط 

رافعين تلك الرؤوس التي تشمخ في كل حين معتزة بانتمائها إلي فلسطين، دون النظر إلى أي اعتبار 
وألن الذي أسر على .. الفلسطينية المقاومةألن مؤهل االنتماء عند حماس هو الهوية..سياسي أو حزبي 

  .، حسب تعبير البيان"طريق ذات الشوكة حق له أن تعيده تلك المقاومة حرا أبيا عزيزا
 15/12/2009قدس برس، 
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  صالحيات المجلس التشريعي " المجلس المركزي"الجبهة الديمقراطية ترفض أن يأخذ  .21
ي الديمقراطية صالح ناصر في بيان مكتوب، رفض أكد عضو المجلس الوطني والقيادي ف: رام اهللا

أن "الجبهة الدعوات بشأن أن يأخذ المجلس المركزي صالحيات المجلس التشريعي الفلسطيني، موضحا 
  ".المطلوب من المجلس المركزي اتخاذ خطوات سريعة الستئناف الحوار الوطني الشامل فورا

 15/12/2009قدس برس، 
  

  للتشريعي وللرئيس قرار لفتح ال وزن له " يالمركز"تمديد : البردويل .22
قرار المجلس المركزي الفلسطيني اليوم الثالثاء " حماس"رفضت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

في رام اهللا بالتمديد للمجلس التشريعي الفلسطيني وللرئيس محمود عباس، ووصفت ذلك بأنه ) 15/12(
  .فرد بالقرار السياسي الفلسطينيفي الت" فتح"رشوى سياسية وإمعان من حركة 

الدكتور صالح البردويل " حماس"وأكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة اإلسالمية 
، أن قرارات المجلس المركزي ال مشروعية قانونية لها، وأنها ال "قدس برس"في تصريحات خاصة لـ 

نحن نرى بأن المجلس المركزي ال يملك : "وقالال أكثر وال أقل، " فتح"تعكس إال وجهة نظر حركة 
د أو يلغي أو يعطي الوالية على المجلس التشريعي من الناحية القانونية، وأنه بالتالي ال يحق له أن يمد

  .."الشرعية له
 15/12/2009قدس برس، 

  
  فتح تعلن بدء االستعدادات لالنتخابات المحلية .23

والمفوض العام لالنتخابات فيها، أمس، " فتح"لمركزية لحركة أعلن محمد المدني عضو اللجنة ا: )ا.ب.د(
وأكد في بيان أهمية  .أن الحركة شرعت في االستعداد إلجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية

وقال  .االنتخابات كاستحقاق دستوري، وأهمية انتخابات المجالس المحلية في إطار العملية الديمقراطية
االنتخابات، فهي ليست انتخابات سياسية، إنما " حماس"نأمل أال تعطل حركة " فتح"ركة إننا في ح"المدني 

انتخابات خدماتية ال يمكن ربطها بموضوع الوفاق الوطني وهو الوفاق الذي تتمنى ونريد أن يحصل 
يئات المحلية وكانت الحكومة الفلسطينية برام اهللا ناقشت انتهاء الفترة القانونية لمجالس اله .اليوم قبل غد

  . التي انتهت، أمس، وقررت حل هذه المجالس لتصبح لجان تسيير أعمال
  16/12/2009الخليج، 

  
  حماس انتقلت لمرحلة متطورة في مواجهة االحتالل : عبد الستار قاسم .24

" حمـاس "أكد  أستاذ السياسة في جامعة النجاح بنابلس الدكتور عبد الستار قاسم على أن حركـة                  :نابلس
  .إلى المواجهة مع االحتالل" حيث تطورت من المقاومة"ت إلى مرحلة متطورة من العمل المقاوم، انتقل

ـ     إن حركة حماس حققت معادلـة مواجهـة ولـيس          :"  النطالقة الحركة  " 22"وقال قاسم في الذكرى ال
وجديـدة،  مقاومة، وهو ما يعتبر تطورا لمصلحة الفلسطينيين ويتطلب استعداداً مختلفا بأساليب حديثـة              

  ".وحماس قادرة عليها في الجوالت القادمة مع االحتالل اإلسرائيلي
إن ما سيجري الحقا في الضفة هي أعمال مقاومـة ولـيس            :" وحول الفرق بين الضفة وغزة قال قاسم        

أعمال مواجهة كما جرى ويجري في غزة، كون االحتالل متواجداً في  الضفة على مدار الساعة، حيث                 
ن الناحية العسكرية أفضل وهو ما انعكس على الحالة الفلسطينية بشكل عـام حيـث إن                إن وضع غزة م   

  .الحالة العسكرية للفلسطينيين أفضل من السابق، وحركة حماس أنضج من الفصائل األخرى
إن حركة حماس أمنياً أفضل من السابق، حيث إن الفصائل كانت فـي الـسابق تظهـر                 :" وأضاف قاسم 

 وهو ما كشفها لالحتالل وكانت بذلك تعطي االحتالل معلومات مجانية كي يصطادوا             سالحها وتتفاخر فيه  
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واعية وال تظهر سالحها وهي بـذلك أوعـى         " حماس"المقاومين ويالحقوهم ويصفوهم، أما اآلن فحركة       
  .أمنياً من الفصائل األخرى الفلسطينية

  16/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

   من أنصارها في الضفة واستدعاء ألف للتحقيق250 أمن السلطة باعتقال تتهمحماس  .25
 250اتهمت حركة حماس، األجهزة األمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة باعتقـال               :رام اهللا 

 تم استدعاؤهم مـن كـل       1150خالل الساعات األربع والعشرين الماضية، باإلضافة إلى         من أنصارها، 
ـ     وقالت الحركة، في     .محافظات الضفة  إن أمـن   :"نسخة عنـه    " فلسطين"بيان لها صدر، أمس، ووصل ل

السلطة واصل حملته االختطافية ضد أنصار الحركة في الضفة الغربية؛ وذلك تزامنًا مع بدء مهرجـان                
  ".حماس"انطالقة 

من جانبه؛ أدان النائب الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني حملة االعتقاالت              
تدل على مـدى حجـم      "في الضفة، مؤكدا أنها     " حماس" شنتها األجهزة األمنية مؤخراً بحق أنصار        التي

 .، كما قال"الكذب والزيف اللذين أطلقتهما سلطة رام اهللا حول أن المعتقلين لديها أمنيون ال سياسيون
  16/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  مذكرة التوقيف بحق ليفني بعد  السالم لندن بإقصائها عن عمليةد تهد"إسرائيل" .26

وجهت اسرائيل امس تحذيرا لبريطانيا من انها ال يمكن         :  زهير اندراوس  ، هيام حسان  - الناصرة   -لندن  
في الشرق االوسط اذا لم تتخذ اجراءات لمنع مالحقة مـسؤولين           ' دورا فاعال في عملية السالم    'ان تلعب   

  .اسرائيليين من جانب القضاء البريطاني
رة الخارجية االسرائيلية هذا التحذير بعد الغاء زيارة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفنـي              واطلقت وزا 

  .الى لندن حيث يهددها القضاء البريطاني بمالحقات
واتخذت ليفني التي تتزعم المعارضة حاليا هذا القرار بعدما ابلغت بان محكمة بريطانية اصدرت بحقهـا                

  .ها خالل الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة قبل عاممذكرة توقيف اثر شكوى بشأن دور
التي تـستهدف   ' هذه األمور السخيفة  'وقال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان انه يرفض           

اسـرائيل  ' في بيان ان     اإلسرائيليةوقالت الوزارة    .في النهاية تعويق قدرة اسرائيل على الدفاع عن نفسها        
راءات القضائية المغرضة التي قامت بها محكمة بريطانية ضد تسيبي ليفني بمبـادرة مـن               ترفض االج 

  .'عناصر متطرفة
تدعو حكومة لندن الى احترام التزامها عدم السماح باسـتغالل النظـام القـضائي              'واضافت ان اسرائيل    

تحرك حازم وفـوري    غياب  'وتابعت الوزارة متوعدة بان      .'البريطاني من قبل عناصر معادين السرائيل     
اذا لم يكن القـادة االسـرائيليون       'وقالت الوزارة    .'النهاء هذا الوضع فعليا سيضر بالعالقات بين البلدين       

قادرين على زيارة بريطانيا بشكل طبيعي فهذا سيشكل عقبة حقيقية امام رغبة لندن في لعب دور فعلـي                  
  .'في عملية السالم في الشرق االوسط

ارجية االسرائيلية امس السفير البريطاني في اسرائيل توم فيليبس ووبخته وقدمت له            واستدعت وزارة الخ  
وانتقد سفير اسرائيل في بريطانيا الثالثاء قرار محكمة بريطانيـة اصـدار             .احتجاج الحكومة االسرائيلية  

جـيش  وقال السفير رون بروسـور الذاعـة ال        .مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية االسرائيلية السابقة      
  .'ان الوضع الحالي اصبح غير محتمل، وقد حان الوقت ليتغير'االسرائيلي 

  16/12/2009القدس العربي، 
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  تجاهل القدس ورفض العودة وضم المستوطنات بتبادل أراض: رؤية ليفني للتسوية النهائية .27
اإلسرائيلية إلى تسيبي ليفني الحكومة " كديما"دعت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية رئيسة حزب : الناصرة

من أجل تحقيق حل الدولتين ) السلطة الفلسطينية(التفاوض الجدي مع ممثلي الحركة الوطنية الفلسطينية 
وقالت إن ". لئال تجد إسرائيل نفسها أمام دولة ثنائية القومية تفتقد الغالبية اليهودية"القوميتين للشعبين 

بل عام كوزيرة للخارجية مع المفاوض الفلسطيني أحمد باإلمكان استئناف المفاوضات التي أجرتها حتى ق
  . من حيث توقفت، ملمحة إلى أن المفاوضات قطعت شوطاً طويالً من التفاهمات) أبو عالء(قريع 

أمس " مركز بحوث األمن القومي في جامعة تل أبيب"وكررت في كلمة ألقتها في المؤتمر السنوي لـ 
الرؤية الصحيحة لدولة إسرائيل يجب أن "أن " هة الواقع اإلقليميالرؤية الدولية في مواج"تحت عنوان 

دولة تكون الغالبية فيها يهودية، هذه هي الرؤية الصهيونية ... تقوم على أساس دولة يهودية ديموقراطية
  ". األساسية التي يجب حسمها

دأ صدام بين قيم هذه ومهما بلغت مساحة الدولة سيب"وقالت إنه في حال عدم توافر الغالبية اليهودية 
الدولة، وعليه فإن الصراع على وجود إسرائيل ليس فقط صراعاً على وجودها المادي الذي يواجهه 

هذه الفكرة ... الجيش اإلسرائيلي يومياً، إنما صراعاً على وجودنا كبيت قومي للشعب اليهودي
علينا ان نحسم أمراً واحداً، وهو من أجل تحقيق ذلك، ... الصهيونية األساسية التي يجب أن تنير دربنا

أن إسرائيل يجب أن تكون دولة يهودية ديموقراطية في أرض إسرائيل، لكن ليس في كل أرض إسرائيل 
ألنه إذا اخترنا الرؤية األخرى التي ترى أن اليهود يجب أن يقيموا في كل أرض إسرائيل، فإن النتيجة 

  ". وديموقراطية، وهذا برأيي ال يمكننا أن نسمح بهستكون أننا سنخسر وجود إسرائيل كدولة يهودية
إزاء تعاظم نفوذ "وأضافت أن تحقيق هذه الرؤية تتطلب أيضاً مواجهة واقع ليس سهالً في المنطقة 

 –الجهات المتطرفة التي تغذي بعضها دول مثل ايران التي ال يوجد أي شأن لها في الصراع اإلسرائيلي 
  ". إلى التسوية، فإن ايران لن تغير أيديولوجيتهاالفلسطيني، وحتى إن توصلنا 

نرى اليوم تيارين داخل الفلسطينيين، األول تقوده حماس كحركة دينية متطرفة ال تمثل : "وتابعت
المصالح الفلسطينية الوطنية في إقامة الدولة إنما تعمل على فرض أيديولوجيتها في المنطقة، ومن 

  ". سطينية التي تقوم أيديولوجيتها على حل الدولتينالطرف اآلخر الحركة الوطنية الفل
. الوقت ليس في مصلحتنا"وحذرت من أن كلما اتجه الصراع إلى صراع ديني، سيكون صعباً حله، 

غياب التحرك ومواصلة الجمود وعدم استعدادنا التخاذ القرارات الحاسمة ومصارحة الجمهور في 
نا ثمناً باهظاً أكثر من ثمن التسوية الذي هو ثمن باهظ بحد إسرائيل، وانتظار شريك ناجع وقوي ستكلف

مع المعسكر البراغماتي العربي "وتابعت أن نصف الكأس المآلن يتمثل في إمكان تحالف إسرائيل ". ذاته
  ". وهذه فرصة يمكن أن نستغلها. الذي يدرك ان إسرائيل ليست هي التهديد في المنطقة، إنما ايران

القدرة المحدودة والضعيفة للمجموعة التي تمثل المصلحة الوطنية الفلسطينية "ا تدرك وأردفت ليفني أنه
التي ما زالت بحاجة إلى مساعدة قوات األمن اإلسرائيلية لمحاربة اإلرهاب، لكنها ترغب ) حركة فتح(

رة في التوصل إلى حل معنا وهي غير قادرة على تحقيقه، لكن هناك في المقابل في غزة حماس القاد
علينا مواجهة هذا الواقع من خالل انتهاج سياسة مختلفة . على التوصل لحل الصراع، لكنها ترفض ذلك

برفضها االعتراف بإسرائيل " حماس"وأضافت أن ". تماماً تجاه هذين الطرفين المختلفين سياسياً وجغرافياً
دنا ويرفض منحها الشرعية، لذلك وفي هذا الموقف يؤيدنا العالم، يؤي"ونبذ اإلرهاب ليست شريكة للحوار 

فإن الطريق الوحيد في التعامل معها على خلفية تبنيها أيديولوجية ليست قابلة للحل هي عبر قوة الذراع، 
ضرورية وحققت أهدافها وفي مقدمها إعادة قدرة ) قبل عام(لذلك كانت عمليتنا العسكرية في قطاع غزة 

  ".أجل التوصل إلى تسوية مع حماس إنما لمحاربة اإلرهابلم نقم بالعملية من ... الردع إلسرائيل
علينا في المقابل، ومن منطلق الحفاظ ... لكن ال يمكن أن نكتفي بمحاربة اإلرهاب: "واستطردت قائلة

على مصالحنا األساسية، التوصل إلى تفاهمات مع الطرف اآلخر، ليس مجرد إدارة مفاوضات إنما 
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ال ... هذان شقان للمعادلة ذاتها... الوطنية الفلسطينية حول إنهاء الصراعالتوصل إلى اتفاق مع الحركة 
ال يمكن أن نضرب حماس وال نفعل شيئاً مع الجانب . يمكن التعاطي مع شق واحد فقط دون اآلخر

  ".الفلسطيني اآلخر، الحركة الوطنية
لقومية قد يقبل به العالم أو وحذرت ليفني من أن يقود استمرار الجمود إلى حل يقوم على دولة ثنائية ا

علينا أن نتحرك من أجل منع دولة واحدة ثنائية القومية يكون فيها حق التصويت : "يفرضه، وقالت
الهدوء السائد مضلل ... ثمة من ال يستوعب الثمن الذي يمكن أن ندفعه في غياب التسوية... للجميع

ال أتحدث عن لعبة إجراء مفاوضات من أجل ... وعدم اتخاذ قرارات حقيقية هو الخيار األسوأ إلسرائيل
ليس حكيماً أن نطرح على الطرف اآلخر شروطاً ... كسب الوقت لنقول بعدها أن ال شريك فلسطينياً

في المقابل، يتوجب على . صعب عليها قبولها ثم نقول إنه رفضها ونحمله مسؤولية إفشال المفاوضات
  ".ي في اتخاذ قرارات صعبةالعالم العربي أن يدعم الطرف الفلسطين

أدرنا : "وعادت ليفني إلى المفاوضات التي أجرتها العام الماضي كوزيرة للخارجية مع قريع، وقالت
يمكن العودة إلى المفاوضات حيث توقفت بيني وبين أبو ... مفاوضات لم تثمر اتفاقاً لكنها لم تمت

. لم نتنازل عن أي مصلحة إسرائيلية... قيع عليه ال يوجد هناك ما ال يمكن زعيم إسرائيلي التو... عالء
... لكن من يؤمن بأرض إسرائيل الكاملة يفضل أن ال يدخل المفاوضات ليقول بعدها إنه ال يوجد شريك

  ".عندما أجرينا المفاوضات دعمنا العالم من دون أن يتدخل في فرض مضمونها
  لن تبادل بأراضي القدس اراضي المستوطنات: ليفني
تعرضت ليفني مالمح الحل كما تراه، لكن كان الفتاً عدم تطرقها إلى قضية القدس، وقالت إن الحل واس

الذي تتطلع إليه ال يقوم على حلول مرحلية أو اتفاق مبادئ، إنما اتفاق تفصيلي يوفر الحل لجميع القضايا 
)... منذ االحتالل(ين األخيرة يجب أن يوفر الحل رداً على الواقع الناشئ في السنوات األربع... المفتوحة

واقع ميداني يقول، برأي غالبية اإلسرائيليين، ان الكتل االستيطانية الكبرى التي تحتل مساحة ضئيلة من 
رفضتُ أن تكون المساومة ... مساحة الضفة الغربية يجب أن تكون ضمن حدود إسرائيل عند رسمها

هذه ... عوضهم عن أراضي الكتل بأراض في القدسقلت للفلسطينيين إننا لن ن. على النسبة المئوية
مصلحتنا القومية أن نحافظ في التسوية الدائمة على التجمعات اإلسرائيلية، لكن علينا أن نميز بينها وبين 

وهنا يجب أن ) أي تلك المقامة في قلب البلدات الفلسطينية شرق الجدار الفاصل(مستوطنات معزولة 
منية، فيمكن أن نجند العالم وعلى رأسه الواليات المتحدة، ألن العالم يرفض أما الترتيبات األ... نحسم

  ".إقامة دولة إرهاب أو إسالمية متطرفة
إسرائيل، أقيمت كبيت قومي للشعب اليهودي ": "دولتان قوميتان"وتابعت أن المبدأ األهم في الحل هو 

المحرقة وإلى مغادرة الدول العربية، ووفرت الحل للمهاجرين الذين اضطروا الى مغادرة اوروبا بعد 
هكذا تكون الدولة الفلسطينية، الحل الكامل ... هي الحل القومي الوحيد لليهود في إسرائيل وأرجاء العالم

رفض (والتام للفلسطينيين في كل مكان، في الضفة وفي غزة وفي مخيمات الالجئين في الدول العربية 
وتكون الحل القومي ال الشخصي لمواطني إسرائيل )... 1948عام عودة الالجئين إلى ديارهم في حدود 

العرب وهم مواطنون متساوو الحقوق في دولة إسرائيل الديموقراطية، لكن من دون أن تكون لهم مطالب 
  ". هذه هي المعادلة ويمكن تجنيد العالم لدعمها. قومية مستقبلية في إطار حل الدولتين داخل دولة إسرائيل

سيتم إرجاء التطبيق إلى " في حال التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين في شأن البنود الواردة وأضافت أن
التسوية المقدمة ال تقدم حالً لمشكلة غزة، لذلك كانت الفكرة "وأكدت أن ". ما بعد إيجاد حل لقطاع غزة

نا ان نعطي مفاتيح لدولة أن نتوصل إلى مثل هذا االتفاق، لكن التطبيق يتم بعد تغيير الواقع، إذ ال يمكن
مستقبلية لحماس، وعليه اتفقنا مع الفلسطينيين أن تكون إقامة الدولة الفلسطينية فقط بعد تغيير الواقع وبعد 

هذا واضح ... أن تقبل الحكومة الفلسطينية بشروط الرباعية الدولية في مقدمها محاربة اإلرهاب
  . للفلسطينيين
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إذ سيرسم حدود "ا إسرائيل من التوصل إلى حل حتى مع إرجاء تطبيقه، وأشارت إلى الفائدة التي تجنيه
يمكن أن نبدأ بالعملية، : "وأضافت". إسرائيل ويوضح الكتل االستيطانية وشروط إقامة الدولة الفلسطينية

يمكن أن نبقي الجيش ونخلي بعض المستوطنات، وعندها نتحرك نحو االتجاه الذي تم تحديده في 
نا واثقة انه في حال توصلنا إلى اتفاق سيكون في مقدور كل من زعماء الشعبين أن يقول وأ... االتفاق
في الخيار بين الخيارات المتاحة، نقول اننا اخترنا الرؤية الصهيونية الجديد في مقابل أثمان : لشعبه

بها، وبدعم زعماء باهظة، لكن في مقابل ترتيبات أمنية وإنهاء الصراع، فيما تقول القيادة الفلسطينية لشع
  ".عرب، إن الحل ال يحقق طموحنا مئة في المئة، لكنه الطريق الوحيد أمامنا لتحقيق رؤيتنا القومية

  16/12/2009الحياة، 
  

  جيش الدفاع بجنود اإلرهابييناالعتقال ولكن ما يقلقني مساواة بأمر لست مهتمة : ليفني .28
سرائيلية السابقة، تسيبي ليفني عدم اهتمامها بـأمر        ابدت وزيرة الخارجية اال    :زهير اندراوس  -الناصرة  

االعتقال الذي صدر ضدها الذي في العاصمة البريطانية، لندن، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقالت انـه                
              العالم يريد مقاضاة اسرائيل، ولكن ما يقلقني ويثيرني في نفس الوقـت ان ال توجد بالنسبة لي مشكلة بان

الرهابيين وجنود جيش الدفاع االسرائيلي، على حد تعبيرها، ورفضت ليفني التي القت            العالم يساوي بين ا   
  .كلمة في مؤتمر المعهد لالبحاث القومية في تل ابيب التطرق مباشرة الى امر االعتقال الذي صدر بحقها

 وقال مكتب ليفني، عقب االعالن عن صدور قرار اعتقال ضدها في بريطانيا بتهمـة ارتكـاب جـرائم                 
  .حرب، انها تفخر بكافة قراراتها المتعلقة بالحرب على غزة

  16/12/2009القدس العربي، 
  

  من اإلسرائيليين يؤيدون مقترح حل الدولتين% 64 :استطالع .29
 كشف أحدث تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الـوزراء، أن حـوالى               :القدس المحتلة 

بينمـا  ) دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية   (يدون مقترح حل الدولتين     من المبحوثين اإلسرائيليين يؤ   % 64
  .منهم% 30يعارض المقترح 

مـن اإلسـرائيليين    % 53إن  ) القضية الفلسطينية فى عيـون اإلسـرائيليين      (وقال التقرير تحت عنوان     
يـق  يعارضون إزالة جميع المستوطنات من األراضى الفلسطينية حتى إذا أدى ذلك إلى فشل جهـود تحق               

 أن فرصـة    2009من المبحوثين اإلسرائيليين عام     % 6.3ورأى  . السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين   
  .2008عام % 7.9إقامة الدولة الفلسطينية ستكون مرتفعة خالل السنوات الخمس القادمة مقابل 

ت كآليـة لتحقيـق     فى فاعلية المفاوضا  % 63.7ووفقا للتقرير يشكك حوالى ثلثى المبحوثين اإلسرائيليين        
من اإلسرائيليين أن قيام بالدهم باالنسحاب من       % 80السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، كما ال يعتقد        

، بما فى ذلك مرتفعات الجوالن سيضمن تحقيق األمـن لألجيـال            1967كافة األراضى التى احتلها عام      
  .القادمة فى إسرائيل

يليين، أن ما اقترحه الرئيس اإلسرائيلى شيمون بيريز بشأن قيـام           من المبحوثين اإلسرائ  % 45بينما رأى   
دولة فلسطينية ذات سيادة قبل التوصل التفاق بشأن قضايا الوضـع النهـائى سـيؤدى إلـى زعزعـة                   

  .االستقرار، ويزيد من قدرة الفلسطينيين على تهديد األمن اإلسرائيلى
ى فى القضية الفلسطينية، أوضـح تقريـر لمركـز          وفيما يتعلق بمواقف اإلسرائيليين من الدور األمريك      

من المبحوثين اإلسرائيليين توجهات إيجابية     % 71المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن لدى         
منهم أنها حليف مخلص لبالدهم كما يحظى الرئيس األمريكى بـاراك أوبامـا          % 68نحو أمريكا، ويؤكد    
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، ويحتل بذلك المرتبـة األولـى بالنـسبة لتوجهـات           %56ئيليين  بثقة أكثر من نصف المبحوثين اإلسرا     
  .اإلسرائيليين نحو بعض قادة العالم

من المبحوثين اإلسرائيليين ال يثقون فى أن الرئيس أوباما حريص على حماية            % 60وأوضح التقرير أن    
  .ى مهتم بذلكمنهم أن الرئيس األمريك% 38مصالح بالدهم أثناء محاوالته حل الصراع، بينما يعتقد 

فقط % 4أن إدارة أوباما منحازة بدرجة أكبر للفلسطينيين، و       % 51ويرى نصف المبحوثين اإلسرائيليين     
منهم أن الدعوة التى أطلقها أوباما مـن        % 63يرون أنها منحازة إلسرائيل أكثر من الفلسطينيين، ويعتقد         

  .رائيلأجل الحوار مع العالمين العربى واإلسالمى ستكون على حساب إس
  16/12/2009وكالة سما، 

  
  رؤساء حماس ليسوا شياطين ولكنهم جديرون بالثقة: رئيس الموساد السابق .30

من شـهر    خالل مقابلة صحيفة جرت في الثامن     " افرايم هليفي "صرح رئيس الموساد اإلسرائيلي السابق      
أنا ال أحب حمـاس ،      "مضيفاً   ".أن رؤساء حماس ليسوا شياطين ولكنهم جديرون بالثقة        "2009ديسمبر  

، مشدداً  " ولكن علينا التفتيش عن شيء فعلي ، والعمل على إقناع حماس بان من مصلحتهم الحديث معنا               
  ".نحن يجب أن نبدأ بهذا االتجاه"في ذات السياق 

 2002 - 1998يشار إلى أن تصريحات هليفي والذي شغل منصب رئيس جهاز الموساد ما بين األعوام       
أجراها خـالل زيارتـه بواسـطة جمعيـة         " غلوب اند مايل  "ة مع جريدة محلية تدعى      جاءت عبر مقابل  

  .الكندية" تورنتو"إلى مدينة " يوفاشيم"
وأوضح موقع القناة السابعة اإلسرائيلي نقالً عن الصحيفة الكندية أن هليفي كان مائالً وبوضوح تجاه فتح                

  .عالقات مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة
بان الوقـت   shala amlifأن رئيس الموساد السابق صرح في وقت سابق خالل حديث مع موقع يذكر 

  ".حان للحديث مع حماس ألنها أكثر صدقاً وتأثيراً داخل المجتمع الفلسطيني من منظمة فتح
  16/12/2009الدستور، 

  
  وإيران تقترب من القنبلة وحماس يتسلحان" حزب اهللا"..."إسرائيل"بالهدوء لـ يادلين يقّر  .31

أعلن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي الجنرال عاموس يادلين، : حلمي موسى
وأشار يادلين إلى الهدوء . أمس، أن إيران أكملت دورة االنتاج النووي، معتبراً أنها تكاد تمتلك قنبلة ذرية

م الحالي هو األكثر هدوءاً منذ عقود، وأرجع ذلك إلى تعاظم األمني الذي تعيشه إسرائيل، معتبراً أن العا
وحركة حماس باالستعداد للمواجهة المقبلة، وأشار إلى أنه في " حزب اهللا"الردع اإلسرائيلي، وانشغال 

 لم يقتل أي جندي أو مدني إسرائيلي في عمليات إرهابية، وهي 2009صيف وخريف وشتاء العام "
  ". في العقود األخيرةظاهرة لم يسبق لها مثيل

لم يأت كمحصلة إلنجازات إسرائيل في حرب لبنان الثانية وعملية "وبحسب يادلين، فإن هذا الهدوء 
فحسب، وإنما أيضاً لفترة ينشغل فيها حزب اهللا وحماس، ليالً ونهاراً، ) حرب غزة(الرصاص المسكوب 

 تأخذ منهما موارد، والمواجهات مع إسرائيل باالستعداد للمواجهة المقبلة، وهما يشهدان مواجهات داخلية
  ". ال تساعدهما في هذا الوضع

، يقعان تحت خطر السالح )وسط إسرائيل(قاعة المحاضرات هذه، وغوش دان كله "وشدد على أن 
". وأعداؤنا ال يهدأون للحظة. إيران، سوريا وحزب اهللا: من ثالث جبهات) الصواريخ(المنحني المسار 

 . إلى الجهود التي تبذلها حركة حماس من أجل بلوغ هذه المرحلة من القدرة العسكريةوأشار يادلين 
دروس حزب اهللا "، حيث أن "المحور الراديكالي"وحذر يادلين من عملية استخالص العبر الجارية في 

وحماس من القتال ضد الجيش اإلسرائيلي تدرس بسرعة من جانب المنظمات اإلرهابية والجيشين 
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وانتقد يادلين االنفتاح الذي يناقش به المجتمع اإلسرائيلي ".  واإليراني وتدرج في خططهمالسوري
أننا من خالل مناقشة نقاط الضعف والقوة، نمنح تفوقاً جوهرياً لقدرة المحور الراديكالي "قدراته، معتبراً 

 ". على التعلم، ولذلك فالمطلوب منا أن نوازن ذلك بتعلم مقابل
 16/12/2009السفير، 

  
   يطالب بتطبيق قانون التوراة المتشدداإلسرائيليوزير القضاء  .32

 ".إن الدولة اليهودية يجب أن تطبق قانونا دينيـا متـشددا          :"قال وزير القضاء اإلسرائيلي يعوف نيئمان       
 في خطاب   - وهو حليف من التيار الديني المتشدد لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو             -وأضاف  

قانون التوراة يجـب أن يكـون       "ه أمام مجلس للحاخامين نقل راديو الجيش اإلسرائيلي مقتطفات منه           ألقا
ومست تصريحاته قضية حساسة في المجتمع اإلسرائيلي حيث ترى األغلبية           ".قانونا إلزاميا في إسرائيل   

مع حجمهم والجانبان دائما    العلمانية من اإلسرائيليين أن اليهود المتدينين يتمتعون بنفوذ سياسي ال يتناسب            
وتعرف إسرائيل نفسها بأنها دولة يهودية ال دولة تقوم على الدين بالرغم من ضغوط بعض                .على خالف 
  .الحاخامين

  16/12/2009الدستور، 
  

  محكمة إسرائيلية ترفض طلب أولمرت تأجيل سماع األدلة ضده .33
القدس المحتلة أمس الثالثاء طلبا، تقدم به رفضت المحكمة المركزية في :  حامد اغبارية-القدس المحتلة 

رئيس الحكومة االسرائيبلية السابق إيهود أولمرت بتأجيل جلسة سماع األدلة ضده في قضية الفساد 
وجاء طلب التأجيل عقب تعيين محامي أولمرت مستشارا قضائيا جديدا لحكومة  .المنظورة في المحاكم

 إن أولمرت يستطيع تقديم رد عام على األدلة المعروضة، وقالت المحكمة في قرار الرفض .االحتالل
 .وفيما بعد يقدم رده المفصل

  16/12/2009السبيل، األردن، 
  

  تلغي مخطط سكة حديد ألن فلسطينيي الداخل يستفيدون منها" إسرائيل" .34
 في خطة لبناء سكة حديد خفيفة" اإلسرائيلي"كشف، أمس، عن إلغاء وزير المواصالت  :القدس المحتلة

 وأحل مكانها خطة لسكة ثقيلة 48منطقة الجليل ألنها تتوقف في المدن والقرى العربية المحتلة عام ،
  .تصادر أراضي العرب وال تتوقف في مجمعاتهم السكنية

أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيد إجراءات وزير " اإلسرائيلية"اليومية " هآرتس"وكشفت صحيفة 
  .رحها على طاولة الحكومة للمصادقة رغم معارضة وزير المالية لدوافع ماليةالمواصالت ويستعد لط

  16/12/2009الخليج، 
 

  مجمع الحاخامات يفتي بقتل كافة األسرى الفلسطينيين .35
اصدر فتوى تبيح   " السنهدرين"قالت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية ان مجمع الخامات االسرائيلي          

ين إذا لم يعد األسير غلعاد شاليط سالما ، وذلك عقـب بعـض التـسريبات                قتل كافة األسرى الفلسطيني   
  .اإلعالمية عن تراجع مسار المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل وحركة حماس

 أعلى مجلس قـضائي     -" السنهدرين"بعض الفقرات من مضمون الفتوى الصادرة عن        " ونقلت الصحيفة 
إن اهللا يحـرم أن يكـون هنـاك         : " نصه -ة والسياسية والقضائية    يهودي والحكَم في شؤون اليهود الديني     

آخر لليهود ، فيجب إغالق ملف شاليط حتى وإن كان الثمن حياته ، ويجب اتخاذ إجراءات                " هولوكوست"
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إطالق سراحه مقابل إطالق    "، مضيفةً أن    " الموجودين في سجوننا  " القتلة"أخرى لتحريره باستهداف حياة     
  ".يعد استسالما" سمير قنطار"و" تننباوم"كما حدث في صفقة " المجرمين"سراح 

     المحرضين على إنجاز الصفقة هم الـسياسيون واألكـاديميون واإلعالميـون           "وأضاف نص الفتوى أن
" ، وممثلو العالقات العامة ممن يتلقون الدعم المالي من األعداء نظير خيانة وطنهم            " السالم اآلن "وحركة  

" حماس"يكون هدفها استئصال حركة     " الحانوكاة" عسكرية واسعة ثانية على غزة في عيد         ، مطالبةً بعملية  
  .من على وجه األرض،

وحثَّ مجلس الحاخامات المتطرف الحكومة االسرائيلية على تشجيع سكان المدن المزدحمة على طـول              
 وما حولها ، شـمال      ضرورة االنتقال للسكن في منطقتي يهودا والسامرة والقدس       :"السهل الساحلي على    

من أجل االستعداد لما هو أسـوأ ، وهـو الهجـوم            : رام اهللا وجنوب بيت لحم وعلى طول نهر األردن        
  .حسب الفتوى"،" باألسلحة النووية" إسرائيل"اإليراني على 

  16/12/2009الدستور، 
  

   يجند خبراًء في الحاسوب لخوض حرب دعائية على اإلنترنت اإلسرائيليالجيش  .36
لخوض حـرب دعائيـة علـى الـشبكة         " تل أبيب "صدر إسرائيلي عن خطة جديدة تسعى فيها         كشف م 

العنكبوتية وبالمحافل الدولية مطلع العام الجديد ، لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي ، بينما يشكك                
ائيلي آفـي  وأوضح الناطق بلسان الجيش اإلسـر   .خبراء بجدواها في ظل استمرار انتهاكاتها واعتداءاتها      

لتعزيز نشاط إسرائيل الدعائي    "بنياهو أن مكتبه شرع بتجنيد خبراء حاسوب بغية استكمال وحدة انترنت            
  ".في ظل تفاقم االنتقادات الموجهة لها بالعالم

إن الوحدة الدعائيـة    :"وقال بنياهو بندوة عقدت في مدينة إيالت بختام المؤتمر السنوي للصحافة العبرية             
حور بالشبكات االجتماعية على الشبكة الدولية بهدف الوصول للرأي العام الدولي مباشـرة             الجديدة ستتم 

  ".ودون مصافي وسائل اإلعالم
  16/12/2009الدستور، 

  
  المحكمة العليا اإلسرائيلية ترفض السماح لسكان غزة بزيارة أسراهم .37

ر منع سكان غزة من زيارة اقاربهم  أكَّدت المحكمة العليا اإلسرائيلية امس قرا: أ ف ب-القدس المحتلة 
  ".الحاجات اإلنسانية األساسية"المعتقلين في السجون اإلسرائيلية، معتبرة ان ذلك ليس من 

واعتبرت المحكمة العليا ان عائالت السجناء ال ينبغي ان تشكل استثناء من هذا القرار الذي تمليه 
ركة العبور بين إسرائيل واألراضي وأوضحت ان زيادة ح. ضرورات سياسية وأمنية اسرائيلية

وانتقدت منظمات ". نظراً ألن المعابر كانت بانتظام هدفاً لهجمات إرهابية"الفلسطينية يهدد أمن إسرائيل 
وقال جويل . الدفاع عن حقوق االنسان هذا القرار، مؤكدة أنه ينتهك حقوق سكان غزة والسجناء

حق الزيارة حق "يلية غير الحكومية التي تقدمت بالطعن إن اإلسرائ" موكيد"غرينبرغ الناطق باسم منظمة 
  .لسكان غزة" عقوبة جماعية"واعتبر ان هذا الحظر بمثابة ". أساسي في القوانين الدولية

  16/12/2009الحياة، 
  

  ليبرمان يرفض وساطة تركيا في المفاوضات مع سوريا .38
ان، أمس، الوساطة التركية في حال افيغدور ليبرم" اإلسرائيلي"رفض وزير الخارجية : أي.بي.يو

أخطأت عندما " إسرائيل"وسوريا، فيما اعتبر نائبه داني أيالون أن " إسرائيل"استئناف المفاوضات بين 
  .السورية العام الماضي"  اإلسرائيلية"وافقت على وساطة تركيا في جولة المحادثات 
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 إنه 48لة في جنوب فلسطين المحتلة عام عن ليبرمان قوله خالل جو" إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم 
على ضوء أداء القيادة التركية في الفترة األخيرة فإنه ال يمكنها أن تكون وسيطة في محادثات بين "
وسوريا ونحن لسنا بحاجة إلى وساطة تركيا، وكل اتفاقيات السالم مع الدول العربية تمت من " إسرائيل"

  ".باشرةدون وساطة وإنما من خالل مفاوضات م
  16/12/2009الخليج، 

  
  وفاة ثالثة فلسطينيين من عائلة واحدة جراء انهيار نفق بين غزة ومصر  .39

لقي، أمس، ثالثة مواطنين من عائلة واحدة مصرعهم جراء انهيار نفق أرضي  : محمد األيوبي- رفح
  .على الحدود الفاصلة بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة

إن السلطات ": "فلسطين"ف والطوارئ الطبيب معاوية حسنين في تصريحات لـوقال رئيس قسم اإلسعا
  المصرية سلمت الجانب الفلسطيني جثامين المواطنين الثالثة 

16/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

   فلسطينياً بينهم ثمانية أطفال خالل يومين 57اعتقال أكثر من ": وزارة األسرى" .40
ررين الفلسطينية بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي قامت أكدت وزارة شؤون األسرى والمح: غزة

 مواطناً فلسطينياً خالل اليومين الماضيين فقط من أنحاء متفرقة من الضفة 57باختطاف ما يزيد عن 
  .  عاما18ًـالغربية المحتلة والقدس بينهم ثمانية أطفال ما دون ال

15/12/2009قدس برس،   
  

  من أراضي الضفة % 44 البناء في الفلسطينيون ال يستطيعون: تقرير .41
أفاد تقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن الفلسطينيين فـي               :القدس المحتلة 

وذلك ألن هـذه المنـاطق      ,  بالمائة من أراضي الضفة    44الضفة الغربية ال يستطيعون البناء في حوالي        
  .مخصصة للجيش اإلسرائيلي أو المستوطنين

وضح التقرير أن القيود التي تفرضها دولة االحتالل على استخدام أراضي الضفة خاصة في المنـاطق              وأ
حيث يصعب عليهم   , هي من بين أسباب الظروف المعيشية الرديئة للعديد من الفلسطينيين         " سي"المصنفة  

  .إنشاء البنى التحتية األساسية أو المدارس والعيادات الطبية
الف من الفلسطينيين الذين ال يتمكنون من الحصول على تصاريح بنـاء يقومـون              وبين أن عشرات اآل   

هدمت ) إسرائيل(مشيراً إلى أن    , مما يعرضهم لخطر هدم المباني    " غير مشروعة "بأعمال البناء بصورة    
  ".سي" مبنى تعود لفلسطينيين في مناطق 180خالل العام الحالي 

16/12/2009صحيفة فلسطين،    
 

  فلسطينياً في الضفة 15تقل االحتالل يع .42
، خمسة عشر مواطناً فلسطينياً في 15/12أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه اعتقل فجر الثالثاء : الناصرة

  .مناطق مختلفة من الضفة الغربية
15/12/2009قدس برس،   
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  في الضفة حماس األجهزة األمنية أعضاء وأنصار  يدين اعتقاالت"مركز حقوقي" .43
ن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،، أمس، حملة االعتقاالت التي شنتها األجهزة األمنية دا: )آي بي يو(

  . الفلسطينية بحق أعضاء وأنصار حماس في الضفة الغربية
 خالل اليومين الماضيين حملة  شنتاألجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربيةأن وقال في بيان 

ياً في محافظات الضفة بينهم صحافيون ومحامون ومهندسون  فلسطين115اعتقاالت طالت حوالي 
ومدرسون وطلبة مدارس ومحاضرون وطلبة جامعيون وعدد من األطفال، مطالبة السلطة بالكف عن 

  . ، واإلفراج الفوري عن المعتقلين"االعتقال التعسفي"
16/12/2009الخليج،   

  
 مقدسات اإلسالمية تستنكر االعتداءات على ال48 في الـالحركة اإلسالمية .44

 مسؤولية االحتالل عن كل 1948أكَّدت الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام : القدس المحتلة
االعتداءات التي جرت مؤخرا بحق المسلمين ومقدساتهم؛ ألنه هو الذي يرسخ هذا النهج المعادي لإلسالم 

 .والمسلمين والعرب على مدار عقود من الزمن
حرق مسجد : ركة اإلسالمية، في بيانٍ لها صباح أمس جملةً من هذه االعتداءات، وهيوعددت الح

بشتم اإلسالم والمسلمين، عدا اعتداء " عوفاديا يوسف"ياسوف على يد المستوطنين، وقيام المتطرف 
 .الشرطة في األقصى على أحد حراسه، واقتحام مستوطنين مسلحين مسجد العجمي في يافا
16/12/2009، السبيل، األردن  

  
   التسوية  فشل غالبية فلسطينية ترى : استطالع .45

% 72،  أن "أوراد"أظهرت نتائج استطالع للرأي نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية  :رام اهللا
ستطالع أن االيؤيدون ذهاب السلطة لألمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، وأظهر 

. أن المفاوضات فشلت، وأبدى الثلثان تشاؤمهم إزاء التسوية% 68ورأى . لسلطةيرفضون حل ا% 81
  .المفاوضات والمقاومة المسلحة معا% 47اللجوء إلى المفاوضات واالنتفاضة الشعبية معا، و% 56وأيد 

عن % 83كنفدرالية بين الضفة الغربية واألردن، وبين قطاع غزة ومصر، وأعرب % 78ورفض 
العودة % 76مريكا لن تساعد الفلسطينيين يوما في إنهاء االحتالل وإقامة الدولة، ورفض اعتقادهم بأن أ

  .للمفاوضات من دون شروط
على " فتح"وفي في حال إجراء االنتخابات التشريعية اآلن وضمن قائمتين فقط، تحصل قائمة حركة 

وقائمة " حماس"و" فتح"أما إذا ترشحت قائمتا ". حماس"لقائمة % 32في الضفة وغزة، مقابل % 68
لقائمة %) 17(و" حماس"ل% 29مقابل % 54تحصل على " فتح"المستقلين بقيادة فياض، فإن قائمة 

وقائمة من المستقلين بقيادة مصطفى البرغوثي، فان " حماس"و" فتح"وفي حال ترشحت قائمتا . فياض
  . البرغوثيلقائمة%) 19(و" حماس"لقائمة % 28مقابل % 53ستحصل على " فتح"قائمة 

وفي حال قرر عباس ومروان البرغوثي عدم الترشح للرئاسة، فسيحصل فياض ومصطفى البرغوثي 
برغم التفاوت الكبير في تأييده %) 10(، يليهم محمد دحالن %)14(وإسماعيل هنية على نسب متقاربة 

 هنية، وفقا %)38(مقابل %) 62(وفي تنافس ثنائي يفوز عباس ب . في غزة) 18(و%) 5(بين الضفة 
  .لالستطالع

16/12/2009الخليج،   
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  إضراب عام احتجاجا على سياسة هدم المنازل :الطيبة .46
 اللجنة الشعبية للدفاع عن وكانتعم اإلضراب اليوم مدينة الطيبة احتجاجا على سياسة هدم المنازل، 

ينة األسبوع  في أعقاب هدم منزلين في المدالطيبة قد أعلنت عن اإلضراباألرض والمسكن في 
 .الماضي، وفي ظل وجود عشرات المنازل التي يتهددها الهدم

15/12/2009، 48عرب  
  

   خالل عودته من الحج في نابلسجامعة النجاحباالحتالل يعتقل محاضراً  .47
، المحاضر ) عاما58ً(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي الدكتور محمد علي مصطفى الصليبي : نابلس

في جامعة النجاح الوطنية في نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك أثناء عودته في كلية الشريعة 
  .من أداء فريضة الحج

15/12/2009قدس برس،   
  

   مليون دوالر180خسائر المنشآت االقتصادية في غزة بلغت : دراسة .48
لمنشآت  خسائر ا قدرت دراسة أعدها االتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة: غزة

 مليون دوالر جراء الحرب اإلسرائيلية 180االقتصادية، بحسب تقديرات أصحاب هذه المنشآت، بنحو 
  .األخيرة التي استهدفت القطاع قبل نحو عام

ما يقارب حمولة ألفي ( ألف طن من الحديد 50وأكدت الدراسة أن القطاع بحاجة إلى ما ال يقل عن 
ب من منشآت مختلفة مدنية وحكومية، إضافة إلى آالف الشاحنات من أجل بناء ما دمرته الحر) شاحنة

  .المحملة باالسمنت ومواد البناء المختلفة
15/12/2009قدس برس،   

  
 366ارتفاع ضحايا الحصار إلى  .49

شاب  بوفاة 366 إلى، ارتفاع عدد ضحايا الحصار أمس وزارة الصحة في الحكومة المقالة أعلنت
 . من مدينة غزةفلسطيني

16/12/2009حاد، اإلمارات، االت  
  

 يونس تقرير يحذر من التلوث الناجم عن أحواض الصرف الصحي في خان .50
حذرت مؤسسة حقوقية، من خطورة التلوث الناجم عن أحواض تجميع مياه الصرف الصحي، : غزة

يونس، جنوب قطاع غزة، و إثر العدوان اإلسرائيلي والحصار المتواصل على  غرب محافظة خان
، و الذي شكل عامالً رئيساً في خلق الكثير من المشكالت التي تمس الحقوق 2006 منذ عام القطاع

 . اإلنسانية كافة في قطاع غزة
يونس، أصدره مركز الميزان  جاء ذلك في تقرير حول التلوث البيئي ومشكلة الصرف الصحي في خان

، والذي تناول مشكلة الصرف "ثةاالنزالق نحو الكار"تحت عنون ) 15/12(لحقوق اإلنسان الثالثاء 
  .الصحي في المدينة، وتداعياتها السلبية على البيئة العامة والمياه الجوفية هناك

15/12/2009قدس برس،   
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 اإلسرائيلية بالسجون األسرى أهالي ترتب لزيارة  األردنيةالخارجية .51
 الترتيبات النهائية لزيارة أهالي     حاليا على إعداد  في األردن    تعكف وزارة الخارجية     : هال العدوان  -عمان

أوضـح مـدير إدارة الـشؤون القنـصلية          .م وذويه ألبنائهماألسرى األردنيين في السجون اإلسرائيلية      
 بذل جميـع    إلى الوزارة تسعى    أنوالمغتربين في وزارة الخارجية السفير محمد الفايز في لقاء مع الرأي            

 البالغ عددهم تسعة    اإلسرائيليةسرى األردنيين في السجون     الجهود الممكنة لتحسين الظروف اإلنسانية لأل     
 الزيارة باتت قريبة والعمـل      أنوتابع السفير الفايز     .عشر أسيرا رغم المعيقات التي قد تحول دون ذلك        

  .األهالي زيارة إتمام تأخير إلى أدت الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة أن إالجار ومتواصل، 
 مع  أردنيين معتقلين   أو اتفاقيات تبادل محكومين     إعداد وزارة الخارجية تعمل على      أنايز  وبين السفير الف  

 محكـوم باتفاقيـات     األمر أن إال األردن فترة محكومية هؤالء في      إلتمام واألجنبيةبعض الدول العربية    
  .وقوانين دولية

16/12/2009الرأي، األردن،   
 

 سرائيلي الجديد السفير اإلاعتماد  يتسلم أوراق األردنملك  .52
أوراق اعتماد عدد "، أن الملك عبد اهللا الثاني تقبل األردني ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي :ا ف ب

، الذي يتحدث اللغة ) عاما51(وقد عمل نيفو .  داني نيفوإسرائيل بينهم سفير "من سفراء الدول المعينين
وهو يخلف في هذا المنصب السفير السابق . في عمانالعربية، كقائم باألعمال في السفارة اإلسرائيلية 

 . 2006يعقوب روزين الذي كان يتواله منذ منتصف أيلول العام 
16/12/2009السفير،   

  
  العدوانية بالقضـاء "إسرائيل"لردع نوايا تدعو " الحملة األهلية لنصرة فلسطين والعراق: "لبنان .53

 خالل اجتماعها الدوري، ضرورة "ة فلسطين والعراق لنصراألهليةلجنة المتابعة في الحملة "أكدت 
إيالء قضية الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين المقيمين في لبنان ما تستحقه من اهتمام الحكومة «

الجديدة، والسعي الستصدار التشريعات المالئمة التي تحترم تراث لبنان الديموقراطي والعربي 
 يحذو حذو القاضي أن إلى واألجنبية واإلسالميةقضاء في الدول العربية ودعا المجتمعون ال. "واالنساني

، وذلك لمالحقة مجرمي الحرب وإيجاد درجة عالية من الردع األوروبيينالبريطاني، وبعض القضاة 
كما استعرض المجتمعون برنامج . اإلرهابيالقانوني الفاعل للنوايا العدوانية لمسؤولي الكيان الصهيوني 

الذكرى االولى للعدوان " الذي أقرته لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة في األنشطة
 بقيادة البريطاني جورج "3–فيفا فلسطينا "الصهيوني على القطاع، بما فيها المشاركة في استقبال قافلة 

 . " من الجاري22 و21 دمشق في إلى غزة لدى وصولها إلىغاالواي المتوجهة 
16/12/2009السفير،   

 
  "إسرائيل"محاكمة ل "الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية"تعلن إنشاء باحث مركز ندوة في : لبنان .54

وكانت . عقد مركز باحث ندوة موسعة حول إمكانية محاكمة الكيان اإلسرائيلي على جرائمه في غزة
 الثمينة من أجل إحكام ألننا لم نستغّل هذه الفرصة"كلمة لمدير عام المركز وليد محمد علي، وأسف 

الطّوق على الكيان، وإيصال ضباط حربه وقياداته السياسية إلى المحاكم الدولية، بعد ما أتاح لنا قسم من 
عبد الحسين شعبان، وقال إن المحاكمة .وتحدث د. "المجموعة الدولية والمجتمع اإلنساني هذه الفرصة

جريمة تهديد األمن ، وجرائم اإلبادة الجماعية، وانيةجرائم ضد اإلنس، وجرائم الحرب: يمكن أن تشمل
إنشاء محكمة خاصة من : ثم تحدث عن الخيارات المتاحة رغم الفيتو األميركي وهي. والسلم الدوليين

دعوى للمحكمة الجنائية ، وحول كوريا) 377(قرار أممي يشبه القرار ، وقبل األمم المتحدة، خاصة بغزة
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كيان، مع أن معظم الدول العربية ال تنتمي للمحكمة؛ وأميركا والكيان انسحبا منها عام الدولية ضد ال
وهناك أيضاً تأثير مهم للمحكمة الشعبية ، محكمة العدل الدولية، واالختصاص العالمي للمحاكمو ،2002
 استكمال وتفعيل  بهدف"الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية" وختاماً، أعلن محمد علي عن إنشاء ،للضمير

 . "إسرائيل"جهود محاكمة 
16/12/2009السفير،   

  
  مصر تبني جداراً مع غزة أكثر متانة من خط بارليف  : كارين أبوزيد .55

، )األونروا(أكدت كارين أبو زيد المفوض العام لألمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين : عادل الشريف
 الحكومة المصرية للجدار الفوالذي على حدودها مع قطاع صحة المعلومات التي سربت أخيرا بشأن بناء

  . غزة، مضيفة أن المعلومات التي لديها تؤكد أن تكلفة بناء الجدار كاملة تكفلت بها الحكومة األمريكية
وأضافت، خالل ندوة أقيمت أمس بالجامعة األمريكية بالقاهرة حضرها عدد من أساتذة الجامعة وطالبها، 

 من الفوالذ القوى وأنه صنع في الواليات المتحدة وقد تم اختبار مقاومته للقنابل، واصفة أن السياج يبنى
إياه بأنه أكثر متانة من خط بارليف الذي بني على الضفة الشرقية لقناة السويس قبل حرب أكتوبر 

1973 .  
ة مرتقبة على قطاع ولم تستبعد أبو زيد أن يكون الهدف من بناء الجدار هو التمهيد لشن هجمة إسرائيلي

غزة، وذكرت أن عملية تشييده تأتي تنفيذاً لالتفاق األمني بين الحكومة اإلسرائيلية مع إدارة الرئيس 
  . األمريكي السابق جورج بوش قبل مغادرته البيت األبيض بساعات

سيئة "وأبدت المسؤولة أسفها الشتراك الحكومة المصرية في مثل السيناريوهات التي وصفتها بأنها 
، متوقعة أن يكون المردود السلبي طويل المدى على األمن القومي "السمعة وال تخدم إال إسرائيل

المصري كبيرا في حال شن أي هجمات إسرائيلية على قطاع غزة والتي لم تستبعد أن تكون قريبا، 
  . حسب قولها

ت المفوض العام لألمم وفى ردها على سؤال حول مدى تأثير هذا الجدار على حياة سكان غزة، حذر
 في المائة االقتصاد الفلسطيني 60المتحدة من أنه سيزيد من واقع حياتهم صعوبة، خاصة أن أكثر من 

  . في غزة قائم على اإلنفاق التي يتم استخدامها في تهريب السلع من مصر إلى القطاع
  15/12/2009المصريون، 

  
      اعتراضات بمصر على جدار غزة  .56

قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين بالبرلمان إن : لصحافة المصرية ا-حسين جلعاد 
إلى رئيس المجلس  أحمد فتحي سرور للوقوف على حقيقة " طلبات إحاطة"عددا من نواب كتلته قدموا 

  . األمر، ومعرفة موقف السلطات حول موضوع الجدار
، أن تحرك نواب اإلخوان جاء بناء على " نتالجزيرة"وأكد حمدي حسن، في اتصال هاتفي مع 

يصب في مصلحة "المعلومات التي تداولتها التقارير الصحفية، مشيرا إلى أن األمر إذا صح فعال فإنه 
وأبدى استنكاره أن تقوم القاهرة بالوقوف ضد حركات المقاومة وهي التي عرفت تاريخيا ". إسرائيل

  .يبدعمها لحركات التحرر في الوطن العرب
كما ذكر أن جزءا من المعونة األميركية قد خصص فعال لشراء أجهزة استشعار عالية التقنية استخدمت 

بيان موقفها، "وأضاف أن النواب سيواصلون الضغط على الحكومة بغية . في تدمير األنفاق مع غزة
  ".ر والمقاومةولمعرفة حقيقة األمر، أم أنه مجرد حرب معنوية تقوم بها إسرائيل لإليقاع بين مص
  15/12/2009نت، .الجزيرة

  



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1640:         العدد       16/12/2009 األربعاء :التاريخ

  يؤكد وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة" التعاون الخليجي" .57
اكد الشيخ محمد الصباح نائب رئيس الـوزراء وزيـر الخارجيـة            :  عبداهللا القاق  - الدستور   -الكويت  

نية باقامة الدولة الفلـسطينية وعاصـمتها       الكويتي ان دول مجلس التعاون تدعم توجهات السلطة الفلسطي        
وقال ان مجلس التعاون اتخذ العديد من       . القدس ، وتؤيد كل الجهود الرامية القامة الدولة عبر كل الصعد          

القرارات حول االزمة ، ودعا الى تضافر الجهود لتطوير وتعزيز التعاون الخليجي في مجال االسـتثمار              
دي ، وانشاء بنك تنموي مشترك لدول مجلـس التعـاون ، ومواصـلة              وتفعيل التعاون المالي واالقتصا   

  . الجهود بغية انشاء سكة حديد خليجية بأسرع وقت
أما في المجال العسكري فقد أقر المجلس االستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون وتطوير القدرات لقـوات               

 تعزيز التعاون بـين دول المجلـس   واكد اهمية. درع الجزيرة العربية والمشروعات العسكرية المشتركة    
وجدد .. لمكافحة تهريب االسلحة الى دول المجلس وتكثيف تبادل المعلومات بين مختلف االجهزة االمنية            

المجلس االعلى مواقفه من ظاهرة االرهاب ، وخطورته على المجتمعات ، واهمية مكافحتها ومكافحـة               
  . مين النشاء مركز دولي لمكافحة االرهابتمويلها والفكر المتطرف وتبني مبادرة خادم الحر

  16/12/2009الدستور، 
  

  " إسرائيل"عمرو موسى يدعو لموقف اقليمي داعم للحقوق العربية في مواجهة  .58
دعت جامعة الدول العربية الى موقف اقليمي داعم للحقوق العربية في مواجهة السياسات :  بترا–القاهرة 

  . العدوانية االسرائيلية
جامعة في بيان صحفي اصدرته أمس، عن امينها العام عمرو موسى الموجود حاليا في دمشق ونقلت ال

انه ال بد من وجود موقف اقليمي داعم للقضايا العربية الرئيسية، وبخاصة في وجه االحتالل اإلسرائيلي 
  .لألراضي العربية وان مثل هذا الموقف امر مهم في تعزيز الموقف العربي تجاه هذه القضايا

واشاد موسى بالعالقات العربية التركية الوطيدة منوها بهذا الصدد بمواقف تركيا في المنطقة ودورها 
  . الوسيط والنزيه وبخاصة في النزاع العربي اإلسرائيلي

كما نوه موسى بتعاون تركيا مع الجامعة العربية ودعمها لمبادرة السالم العربية ووقوفها مع اإلصرار 
م العادل والشامل على اساس القرارات الدولية ذات الصلة ومتطلبات االستقرار العربي على السال

  .والسالم
  16/12/2009الدستور، 

  
  عدم االستقرار في الشرق االوسط لمل واعالهم أ  أحدالصراع العربي االسرائيلي :الدول العربية .59

 / ديسمبر15 اعماله الثالثاء ناقش المؤتمر المتوسطي لمنظمة األمن والتعاون فى أوروبا الذي اختتم
كانون االول في القاهرة واستمر لمدة يومين، ناقش الجوانب السياسية والعسكرية واألوضاع األمنية 

  .باالضافة الى قضايا االرهاب والقرصنة والهجرة
بق وقد اكدت الدول العربية المشاركة فى االجتماع على ان الصراع العربي االسرائيلي يبقى كما في السا

وعقد  .احد اهم عوامل عدم االستقرار في الشرق االوسط ومنطقة حوض البحر االبيض المتوسط
تعاون لتعزيز االمن .. شركاء البحر المتوسط ومنظمة األمن والتعاون االوروبي "المؤتمر تحت شعار 

  . دولة ومنظمة50، وشارك فيه مندوبون من اكثر من "واالستقرار
أكيد على استمرار مسيرة التعاون والحوار المتوسطى وتوسيعها لتشمل السلطة وتم خالل االجتماع  الت

  ."إسرائيل"الفلسطينية كشريك متوسطي كامل، وهو ما تعارضه 
  16/12/2009روسيا اليوم، 
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  برزاني يستقبل نجل محمود عباس في أربيل .60
لكردية عن لقاء بين أعلن مكتب رئيس اقليم كردستان العراق وبعض الصحف ا:  هاني عاشور-بغداد 

وفي . رئيس كردستان مسعود برزاني ونجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس جرى االثنين في اربيل
لقاء حضره الدكتور روز نوري شاويس ممثل رئيس اإلقليم في بغداد، نقل ياسر محمود عباس تحيات 

ت بتوجيه من الرئيس الفلسطيني الرئيس الفلسطيني إلى رئيس إقليم كردستان، مشيراً الى ان زيارته جاء
  .بهدف توطيد العالقات بين الشعبين الفلسطيني والكردستاني

وقال برزاني ان قضية فلسطين قضية شعبٍ مناضل واالنقسامات التي حصلت بين الفصائل الفلسطينية 
ي بإمكانه وأكد الرئيس برزاني أن الرئيس الفلسطين. افرزت نتائج سلبية، معرباً عن قلقه بهذا الخصوص

  .ايصال شعبه الى بر االمان
  16/12/2009القدس العربي، 

  
 ضد إيران لن نقف مع المجرمين الصهاينة: مهدي عاكف .61

اعتبر محمد مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة اإلخوان :  محمد فتحي، يونس طهران-القاهرة 
 حال تعرضها للضرب من أي إن وقوف الجماعة مع إيران": "الشرق األوسط"المسلمين، في اتصال مع 

هل من الممكن أن أقف مع المجرمين : جهة أمر بديهي ال يحتاج إلى سؤال، ومن غير ما تسأل
 ".اتق اهللا: والصهاينة، طبعا سنقف مع إيران ككتلة واحدة، ومن يقل غير ذلك أقل له
    16/12/2009الشرق األوسط،         

 
   جديدة ضد سكان غزة فإنه سيتلقى صفعة أقوىإذا بدأ النظام الصهيوني حرباً: خامنئي .62

استقبل المرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي وفد حركة حماس برئاسة مشعل، وجدد : ب.ف.ا
جمهورية إيران االسالمية ترى أن دعم القضية "وقال خامنئي إن . دعم إيران للقضية الفلسطينية

، وحذر من "حيال إيران هو القضية الفلسطينية) الغربي(لعداء ومن األسباب الرئيسية ل. الفلسطينية واجب
  ".   إذا بدأ النظام الصهيوني حرباً جديدة ضد سكان غزة فإنه سيتلقى صفعة أقوى"أنه 

  16/12/2009الخليج، 
  

 المشهد اإلقليمي يتجه نحو قيام تكتالت كبيرة: شعبان .63
ة واالعالمية في رئاسة الجمهورية السورية ان قالت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسي: دمشق

وقالت شعبان نحن نعلم ان كل . القضايا العربية واالسالمية تظهر في االعالم الغربي بطريقة مشوهة
 االسرائيلي هو صراع -هذه االمور سياسية الن قضيتنا في الشرق االوسط سياسية والصراع العربي 

المغرضين الخصوم للحق العربي يأخذون االعالم نحو قضايا دينية سياسي ولكن االعالم الغربي بمالكيه 
احيانا وقضايا تتحدث عن االرهاب مع استهداف المسلمين والعرب على انهم ارهابيون واستطاعوا ان 

 االسرائيلي وكأنه صراع ضد المسلمين أو أنه صراع يستهدف اليهود وهذا -يصوروا الصراع العربي 
 . ه المنطقة على االقل التي هي مهد الديانات الثالثكله نشاز عن تاريخ هذ

  16/12/2009الوطن، قطر، 
  

 إلسهاماته فيها" األونروا"وزير الداخلية السعودي يتحصل على جائزة المانح المتميز لـ .64
" األونروا"أعلنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى : الرياض
حها األمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي عن من

المشرف العام على حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني بغزة، جائزة المانح المتميز 
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وده وإسهاماته لألونروا كأول شخصية عالمية تحصل على هذه الجائزة، وذلك تقديرا من األونروا لجه
الكبيرة في العمل اإلنساني من خالل ما تقدمه اللجان والحمالت اإلغاثية السعودية بإشرافه بشكل عام 
وما تقدمه حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، واللجنة السعودية إلغاثة 

ة، وتعاون مشترك مع المنظمات الشعب الفلسطيني بشكل خاص من برامج إغاثية ومشروعات إنساني
الدولية في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتغطية العديد من برامج ونشاطات األونروا لتقوم بدورها 

من المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في الخدمات % 70اإلنساني على أكمل وجه تجاه تلبية حاجة 
 . االجتماعيةاإلغاثية، والتعليمية، واإليوائية، والصحية و

  16/12/2009الشرق األوسط، 
 

  بريطانيا تتعهد بتعديل نظام إصدار أوامر االعتقال .65
كانون األول أن لندن تنوي إعادة      / ديسمبر 15أعلن ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني يوم الثالثاء         

وث اية فـضائح جديـدة      النظر في القوانين الخاصة بإصدار أوامر االعتقال في البالد، وذلك لتجنب حد           
 .االسـرائيلي المعـارض   " كاديمـا "مماثلة إلصدار األمر بإلقاء القبض على تسيبي ليفني زعيمة حزب           

ودعا الى تغيير الوضع القائم في الـبالد حينمـا يـصدر            . ووصف ميليباند قرار المحكمة بأنه ال يطاق      
  .القاضي أمر اعتقال دون  إبالغ المدعي العام به

  16/12/2009روسيا اليوم، 
 

 المحاكم البريطانية مستقلة تماما والحكومة لن تتدخل أبدا في شؤونها .66
أكد مارتن داي، المتحدث باسم الحكومة البريطانية، في معرض تعليقه          :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  

على إصدار محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحق زعيمة المعارضة اإلسـرائيلية ووزيـرة الخارجيـة               
ان المحاكم البريطانية مستقلة تماما واصدار مذكرة توقيـف بحـق اي            "رائيلية السابقة تسيبي ليفني،     اإلس

شخص هي مسألة تتعلق بالمحاكم نفسها ولكننا نريد القول هنا ان الحكومة البريطانية تريـد لعـب دور                  
نسبة لنـا ان نـتمكن مـن        فعال في الجهود الحالية الرامية الى تحقيق السالم ولهذا فإن من المهم جدا بال             

  ".التشاور والتحادث مع الحكومة اإلسرائيلية وان يتمكن الوزراء االسرائيليون من زيارة بريطانيا
16/12/2009األيام، فلسطين،   

  
  1967االتحاد األوروبي لن يعترف بأي تعديل في حدود :  في القدس الفرنسينصلالق .67

 أكد القنصل الفرنسي العام فـي القـدس، فريـدريك           : من زكي أبو الحالوة، محمد أبو خضير       -القدس  
اننا نفكر بعقـد مـؤتمر      «، موضحا   »القدس يجب أن تكون عاصمة لدولتين     «ديزانيو، موقف بالده بأن     

  .»دولي في باريس الطالق عملية السالم
ت بفعل الممارسا «عن قلقه من الوضع القائم حاليا في القدس         » الراي«وعبر ديزانيو في لقاء خاص بـ       

االنشطة االستيطانية وهدم المنازل وطرد العائالت من بيوتهم هي عقبـة           «، مشددا على ان     »االسرائيلية
  .، مطالبا باعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية»كبيرة في وجه السالم

كـدا  ، مؤ »فرنسا تقوم بجهود السالم مع كل شركائها اليجاد حل، وهذا التحرك لن يضعف            «وأوضح ان   
وأضاف خالل المفاوضات التي تمـت      . »1967االتحاد االوروبي لن يعترف باي تعديل في حدود         «ان  

أوال الوحـدة االوروبيـة،     : لتبني اعالن مجلس وزراء الخارجية االوروبيين، كان لدى فرنسا اهتمامان         
  رضتهم لالقتـراح   واإلسرائيليون ابدوا معا  . ونحن راضون عن النتيجة   . وثانيا تبني اعالن وطيد وطموح    

  



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1640:         العدد       16/12/2009 األربعاء :التاريخ

االوروبي، لكن فرنسا ال تخضع الي ضغوطات من اي جهة كانت، وتحدد موقفها حسب ما تراه عـادال                  
  .وبما يطابق مصالحها

16/12/2009الراي، الكويت،   
 

  جراء المفاوضاتجواء المالئمة إل توفير األ"سرائيلإ"على : بلير .68
لدولية توني بلير خالل لقائه محافظ طولكرم وقـادة          قال منسق الرباعية ا    : وفا – مراد ياسين    -طولكرم  

األجهزة األمنية في المحافظة ان نظريته في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة تقوم على اجراء المفاوضات               
بصورة جدية مؤكدا ان ما يجري على األرض من قبل سلطات االحتالل واستمرار معانـاة المـواطنين                 

م باستمرار تفقدهم الثقة بهذه المفاوضات، ما يتطلب دعم السلطة الوطنية في            الفلسطينيين والتضييق عليه  
  .حملتها األمنية وإزالة العقبات أمام االقتصاد الفلسطيني وبذل الجهود اليقاف االقتحامات االسرائيلية

  وأكد، خالل زيارته مقر مكتب محافظ طولكرم، انه سيحاول الضغط على الجانب االسرائيلي للتخفيـف              
أو انهاء اجراءاته األمنية في المناطق الفلسطينية لخلق الظروف المناسبة الجراء المفاوضـات الـسلمية               

وكان أكد في نابلس، ضرورة تعزيز االقتصاد واألمن في األراضي الفلسطينية واعطاء الفرصة             . الجادة
 .   للسياسة

16/12/2009الحياة الجديدة،   
  

  ت الحصار على غزةبان كي مون يبدي قلقه من تأثيرا .69
ـ   قال:  الرسالة نت  –عواصم   إن : "بان كي مون للصحفيين فـي نيويـورك       " األمم المتحدة " األمين العام ل

الوضع في غزة، وخاصة الوضع اإلنساني الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، ال يزال يـشكل مـصدرا                 
" اإلسـرائيلي "بدايةً من رئيس الوزراء     " يليةاإلسرائ"إنني ال أزال أعمل بجدية مع القيادة        : "، مضيفًا "للقلق

  ".مكن من إحراز تقدم في هذا الشأنبنيامين نتنياهو، وأيضا مع سلفه إيهود أولمرت، ولكن لألسف لم نت
للموافقة على عرضي الخاص ببـدء مـشروعٍ        " اإلسرائيلية"سأواصل الضغط على الحكومة     : "وأضاف

لصحة العامة ومدارس يحتاجها الشعب الفلسطيني بشدة، وخاصـة         إنساني يتضمن بناء مشاف ومنشآت ل     
  .، وفق تأكيده"األطفال هناك

ـ       ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأشاد      " األمم المتحدة "ومن جانب آخر أكد األمين العام ل
  .بالجهود المصرية في هذا الشأن، والتي لم تسفر حتى اآلن عن نتائج فعلية

  تداعيات مذكرة توقيف بحق ليفني بتهمة ارتكاب جرائم لندن تدرس 
15/12/2009قدس برس،   

  
  "إسرائيل"سألتقي بمشعل حتى لو كلفني ذلك اعتقالي على يد : ناشط يهودي أميركي .70

أعرب اسحق فرنكنتال وهو ناشط يهودي امريكي بارز عن أمله ان يلتقي رئيس             :  خاص معا  -بيت لحم   
س خالد مشعل في دمشق للتعرف عليه وتبادل وجهات النظر معـه حـول              المكتب السياسي لحركة حما   

سأحاول االلتقاء بمشعل حتى لـو كلفنـي ذلـك          : وأضاف. بين الشعبين " الالزم  "السالم والحل السياسي    
ولكن علـى   . كما قال " أن االحتالل هو اكبر ارهاب في العالم        " وشدد على   ". إسرائيل"اعتقالي على يد    
  .ر األساليب األنجح واألفضل لمقاومة االحتالل وإحالل السالمالشعوب ان تختا

15/12/2009وكالة معاً،   
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  2008 إلى 2005 من األمريكية لألسلحةالسعودية أكبر مشتر  .71
 قالت خدمة االبحاث التابعة للكونجرس االمريكي في تقرير جديد ان المملكة :جيم وولف - واشنطن

 وأبرمت 2008 الى 2005 مشتر لالسلحة االمريكية خالل الفترة من العربية السعودية كانت أكبر
  . مليار دوالر تليها االمارات العربية المتحدة بقيمة عشرة مليارات دوالر11.2صفقات قيمتها 

االمريكية المباعة من االول من يناير " المعدات الدفاعية والخدمات الدفاعية"وتعكس هذه المبالغ قيمة 
 في اطار برنامج المبيعات 2008 ديسمبر كانون االول عام 31 وحتى 2005عام كانون الثاني 

  .العسكرية الخارجية الذي يغطي الصفقات التي تبرمها الحكومة االمريكية مع حكومات أخرى
بتاريخ الثاني من ديسمبر كانون االول ان استراليا احتلت " مبيعات االسلحة االمريكية"وقال تقرير 
 مليار دوالر ثم 6.4 بقائمة خدمة االبحاث التابعة للكونجرس اذ اشترت معدات قيمتها المركز الثالث

 مليار دوالر ثم العراق 4.5 مليار دوالر تليها باكستان التي اشترت بقيمة 5.2مصر التي اشترت بقيمة 
  . مليار دوالر3.5بقيمة 

 مليار دوالر 3.1الجنوبية بقيمة وأضاف التقرير أن باقي أكبر عشر دول خالل تلك الفترة هي كوريا 
  . مليار دوالر2.5 مليار دوالر والمغرب بقيمة 2.7واليابان بقيمة ثالثة مليارات دوالر واسرائيل بقيمة 

والتي ترعى ) البنتاجون(واستند الى بيانات جمعتها وكالة التعاون االمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع 
  .مثل تلك الصفقات
ر الذي أعلن عنه خالل قمة رويترز للطيران والدفاع انه خالل الفترة السابقة أي منذ وأضاف التقري

 مليار دوالر 4.1 مليار دوالر ثم السعودية 5.2 كانت مصر هي أكبر مشتر بقيمة 2004 وحتى 2001
  . مليار دوالر2.9 مليار دوالر وكوريا الجنوبية 3.2وبولندا أربعة مليارات دوالر واسرائيل 

 مليار دوالر 1.9 مليار دوالر وبريطانيا 2.1 من ضمن أكبر عشر مشترين أيضا اليابان بقيمة وكان
 2001 مليار دوالر خالل الفترة من 1.2 مليار دوالر وايطاليا 1.4 مليار دوالر واليونان 1.7والكويت 

   .2004وحتى 
رغ بخدمة االبحاث أنه في عام وجاء في التقرير الذي أعده ريتشارد جريميت خبير تجارة االسلحة المتف

 8.9 وحده كانت االمارات هي أكبر مشتر من الواليات المتحدة اذ بلغ اجمالي صفقات االسلحة 2008
 مليار دوالر والعراق 2.4 مليار دوالر ثم المغرب 7.8وتأتي في المركز الثاني السعودية . مليار دوالر

  . مليار دوالر1.3مليارا دوالر ومصر 
 مليار دوالر وكوريا الجنوبية 1.3قرير أن من ضمن القائمة أيضا في العام الماضي تايوان وأظهر الت

  . مليون دوالر820 مليار دوالر والهند مليار دوالر واسرائيل مليار دوالر وكندا 1.2
16/12/2009وكالة رويترز،   

  
   في دائرة االستهداف"اإلخوان المسلمون" .72

مكافحـة  «اجتمعت االستخبارات العربية والغربية وقررت      : ــ األخبار غزة، رام اهللا، عمان، القاهرة      
إال أن عبـاءة    . هي محصلة سلسلة من اللقاءات السرية التي عقدت بين عمان وشرم الـشيخ            . »اإلرهاب

مكافحة . ، بامتداداتها العربية واإلقليمية   »اإلخوان المسلمين «اإلرهاب ألقيت هذه المرة على أكتاف حركة        
  »الخطر القادم«تتجلى في اعتقاالت ومالحقات، ودورات تدريبية استخبارية لمواجهة باتت 

ومتفرعاتها المتوزعة في العـالم العربـي، باتـت فـي مهـداف             » اإلخوان المسلمين «يبدو أن جماعة    
االستخبارات األميركية ونظرائها في بعض الدول العربية، وإسرائيل، التي عقدت اجتماعات سرية على             

علـى  » اإلخوان«، إال أن غايتها األساس صبت على        »مكافحة اإلرهاب «مدى سبعة أشهر تحت عنوان      
  .»الحاضنة لسائر الجماعات اإلرهابية«اعتبار أنهم 
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االستخباري اإلسرائيلي، الذي ذكر الشهر     » ديبكا«المعلومات األولى عن االجتماعات صدرت عن موقع        
 شهدت اجتماعاً سرياً بين رؤساء أجهزة استخبارات كّل من مـصر            الماضي أن العاصمة األردنية عمان    

وإسرائيل واألردن والواليات المتحدة، خالل األسبوع األول من شهر تشرين الثاني الماضي، واصفاً إياه              
  .باألول من نوعه الذي يضم رؤساء وقادة عدد من األجهزة والهيئات االستخبارية

 في اللقاء، مشيراً بالخصوص إلى رئيس االستخبارات العامة األردنيـة           وأوضح الموقع أسماء المشاركين   
وأضاف أن اللقاء شهد حضور مـسؤولين       . اللواء محمد راقد، الذي استضاف نظراءه من الدول األخرى        

ورؤسـاء وكالـة اسـتخبارات وزارة الـدفاع         » سي آي إيه  «بارزين من وكالة االستخبارات األميركية      
ومثّل إسرائيل في هذا اللقـاء رئـيس االسـتخبارات الخارجيـة            . »دي آي إيه  «) نالبنتاغو(األميركية  

عـاموس  » أمان«مائير داغان، ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي          » الموساد«
  .يادلين، إضافة إلى رئيس االستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان

عالقات التعـاون   «في إطار   » روتيني«اع، إال أنها وصفته بأنه      المصادر في القاهرة لم تنف هذا االجتم      
التي تربط هذه األجهزة لمكافحة اإلرهاب، وتحديداً أنشطة تنظيم القاعدة في أفغانستان والعراق وشـمال               

  .»المغرب العربي
ـ                  داً ورفضت أوساط رسمية مصرية التعقيب بالنفي أو التأكيد بشأن ما إذا كان االجتماع قد تنـاول تحدي

لكن ما رفضت القاهرة تأكيده، أكدته      . »حماس«حركة اإلخوان المسلمين ومتفرعاتها، وفي مقدمها حركة        
ـ    اللقاء ليس األول من نوعه، بـل جـاء         «مصادر كشفت عن أن     . »األخبار«مصادر فلسطينية مطّلعة ل

 على قطاع غزة في كـانون       مكمالً لسلسلة من االجتماعات التي بدأت بعد ثالثة أشهر من انتهاء العدوان           
هذه اللقاءات جاءت بدعوة من اإلدارة األميركية، وعقدت باكورتها فـي           «وأضافت أن   . »الثاني الماضي 

  .»مدينة شرم الشيخ المصرية
دراسة سبل وتوصيات مكافحة اإلرهاب     «وأوضحت المصادر الفلسطينية أن اللقاءات عقدت تحت عنوان         

أنه جرى خالل المباحثات، التي استمرت أربعة أشهر، التركيز علـى           وأضافت  . »الفلسطيني من جذوره  
  :خمس نقاط

إيران وحماس وسوريا وحزب اهللا وجماعة اإلخوان في مصر         ( كيفية ضرب البنية التحتية لإلرهاب       - 1
  ).واألردن

  . ضرب الدعاية اإلعالمية الناجحة لهذه الفصائل والدول- 2
  .لتأثير على الداعمين لإلرهاب في الخليج العربي تجفيف منابع الدعم ومحاولة ا - 3
 توجيه الضغوط الدولية نحو إيران وسوريا لدفعهما باتجاه االنسحاب من محور اإلرهاب، وإحـدى               - 4

  .الطرق هي استعداد إسرائيل لالنسحاب من الجوالن، وإعطاء اللبنانيين السيادة على الغجر
  .ذكورة لزعزعة االستقرار في حال اتخاذ قرار الهجوماالستفادة من المعارضة في الدول الم - 5

وأشارت المصادر إلى أن اللقاءات علّقت من دون اتخاذ أي قرار واضح، على أن تُستأنف بعـد إتمـام                   
  .، جلعاد شاليط»حماس«صفقة الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حركة 

نقاش، إال أن متغيرات بدأت تظهر      ورغم أنه لم يتّخذ قرار في خصوص التعاطي مع الملف المطروح لل           
. في استراتيجية الدول المشاركة في اللقاءات حيال حركة اإلخوان المسلمين الموجودة علـى أراضـيها              

» حماس«استراتيجية تجلّت في مصر عبر تكثيف حمالت االعتقال لكوادر الجماعة، فيما التضييق على              
قّف حمالت االعتقال في صفوف أنـصارها فـي عـز           في الضفة الغربية ال يزال على حاله، إذ لم تتو         

  .»فتح«الحديث عن اتفاق مصالحة مع حركة 
  أردني» تثقيف«

في جبهـة العمـل     » اإلخوان المسلمين «التجليات األبرز للقاءات جاءت من األردن، حيث تتمثّل حركة          
دنية، رغـم تراجعـه فـي       جناح له ثقله على الساحة األر     . اإلسالمي، التي تعد الجناح السياسي للجماعة     
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 2007، انحسر تمثيله في انتخابـات       2003 نائباً في انتخابات     17فبعدما استطاع إيصال    . اآلونة األخيرة 
  .إلى ستة نواب

ورغم ذلك، ينظر مراقبون إلى قرار الملك األردني عبد اهللا الثاني حّل البرلمان من باب السعي إلى مزيد                  
من محاولة الحد من الفساد الحكومي والبرلماني، كما بررت الصحف          ، أكثر   »العمل«من التحجيم لجبهة    

  .األردنية
ـ    أن مساعي التحجيم تترافق مـع عمليـات تجيـيش فـي صـفوف              » األخبار«وتؤكّد مصادر مطّلعة ل

ولهذه الغاية عقـدت فـي مقـر        . االستخبارات األردنية ضد اإلخوان المسلمين وجبهة العمل اإلسالمي       
  .»حركة اإلخوان المسلمين«للمحققين والمخبرين، عنوانها » دورة تدريبية«امة األردنية االستخبارات الع

وبحسب المصادر، فإن الدورة تضمنت معلومات عن نشأة حركة اإلخوان ومراحل تطورها، إضافة إلى              
المجتمعات، وسعى المدربون إلى شرح الهيكلية التنظيمية للجماعة وتأثيرها في          . أهدافها وأساليب تحقيقها  

  .»القاعدة«وحزب اهللا و» حماس«وعالقاتها مع التنظيمات األخرى، وخصوصاً 
عموماً، والفرع األردني خصوصاً، وال     » اإلخوان«، بقدر ما هي تحريضية على       »تثقيفية«الدورة لم تكن    

رف لـدى   مظاهر الفكر المتط  «وأسبابه، إضافة إلى    » التطرف لدى اإلخوان  «سيما أنها تضمنت عناوين     
  .»خطر اإلخوان المسلمين وآلية التعامل معهم«، و»اإلخوان في األردن

جماعة اإلخوان المسلمين، علـى المـدى       «أهداف الدورة تلخّصها إحدى المحاضرات، التي ألقيت، بأن         
 ال  البعيد، تمثّل خطراً حقيقياً على الدولة، ولذلك ال بد من تحجيم مثل هذه الجماعة، ونركّز على التحجيم                

الحظر، أو إنهاء وجودها تماماً، ألن ذلك ضرب من المستحيل في هذه الظروف، فهي جماعة متغلغلـة                 
في المجتمع، وقديمة جداً ولها أتباع، ويمكن أن يؤدي حظرها او إنهاؤها إلى تفـريخ جماعـات سـرية                   

ها من الجماعـة    تخرج من تحت سيطرة الجماعة وتلجأ إلى العمل المادي، وذلك لعدم وجود سيطرة علي             
األم، وهو خيار مستبعد العتبارات استراتيجية للدولة، ولطبيعتها التي تميل إلى االحتواء، والهدنة، وتبتعد             

  .»عن الصدام والقطيعة والتشنّج
وبحـسب محاضـرة    . »أساليب استجواب اإلخوان المسلمين وتجنيـدهم     «واألبرز في المحاضرات كان     

من » األخ المسلم «عملية استجواب   «على نصها، يقول المدرب إن      » األخبار«االستجواب، التي حصلت    
العمليات الصعبة نسبياً، لكونه يحمل فكراً عقائدياً، ولذلك ال بد من التعامل مع هذا المعتقل بصبر وجلـد                  

  .»حتى نكسر مقاومته لالستجواب
  اإلخوان وجبهة العملمساعي التحجيم في األردن تترافق مع تجييش في االستخبارات األردنية ضد 

  »مكافحة اإلرهاب الفلسطيني«لقاءات الستخبارات عربية وأميركية لـ 
وبعد أن يفنّد النص مواصفات المحقق، يعرض أساليب االستجواب التي يمكن استخدام أكثر مـن واحـد          

لفكـر  التشكيك في ا  «وتشير المحاضرة إلى أن أولى وسائل االستجواب تكون عبر          . منها في الوقت نفسه   
مـصلحية  «تشكّك يجري عبر إقناع المستجوب بأن الجماعـة         . »والتنظيم بالنسبة إلى الشخص العقائدي    

وقامت على المصالح الشخصية، والتساؤل أمامه عن الهدف من وجود التنظيمات اإلسالمية وكثرتهـا،               
  .»وتصارعها، وعدم معرفة الصالح منها من غيره

وأنهم من أوصلوا اسمه إلى األجهزة األمنية، والتأكيد أن المعلومات          التشكيك في أعضاء التنظيم،     «كذلك  
كذلك يعمد المحقّق إلى استخدام أسلوب      . »التي يدلي بها موجودة لدى الجهاز، وأنها لن تضيف أي جديد          

بإمكان مساعدة المعتقل تنظيمياً، ووعده بإيصاله إلى مناصب قيادية، ودعمـه فـي             «الترغيب، والتلويح   
 على وظيفة، أو تحسين ظروفه العملية، ومساعدة أهله، أو أبنائه، وتوفير العالج لـه، وتقـديم                 الحصول

  .»مكافأة مالية له
وفي نص المحاضرة نفسها، يعرض المدرب ألساليب اإلخوان في مقاومة االستجواب، إذ يشير إلـى أن                

ل قيامهـا بإعطـاء     الجماعة تعمل على تحصين أعضائها ضد عمليات االستجواب، وذلك مـن خـال            «
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المحاضرات األمنية في مقاومة االستجواب، وتركز فيها علـى أسـاليب المحققـين فـي االسـتجواب                 
والتأكيد أن المحقق بشر يمكن خداعه بسهولة، وإقناعه بعدم وجود عالقـة            ). الترهيب، الترغيب، العنف  (

 على الجماعة، وأعضاء التنظـيم،      تنظيمية باإلخوان، واإلشارة إلى أن االعتراف عن العالقة يوقع الظلم         
  .»وعلى الشخص، ويجب على الشخص أن يكون حذراً جداً من خداع المحققين

ـ   » اإلخوان«كذلك يشير المحاضر إلى أن       اإلجابة على قـدر الـسؤال،      «ينصحون أعضاءهم المعتقلين ب
المحققـين،  يصدرون فتوى تجيز الكـذب أمـام        «ويضيف أنهم   . »وعدم الدخول في نقاشات مع المحقق     
  .»وحلف اليمين، واستخدام أسلوب التقية

  »التأسيس«
ضمت الدورة التدريبة لالستخبارات األردنية محاضرة تعريفية عن جماعة اإلخوان، ونشوئها في األردن             

: وكان تأسيـسها باسـم    . »نتيجة لقيام الجماعة في مصر وانتشار دعاتها في العالم العربي         «،  1945عام  
، وكان أول مراقب عام للجماعـة فـي         1946لمسلمين، وحصلت على الترخيص عام      جمعية اإلخوان ا  

األردن عبد اللطيف أبو قورة، بناء على توصية من المرشد األول للجماعة، ومؤسسها، اإلمام حسن البنا                
  ).الصورة(

تعرف قامت بتعديل نظامها األساسي، وأصبحت      «ولمزيد من التجييش، يشدد المحاضر على أن الجماعة         
حركة إسالمية جامعة، قامت بعد سقوط الخالفة اإلسالمية للعمل علـى اسـتئناف الحيـاة               : نفسها بأنها 

ال تدين بالوالء للنظام الحـاكم،      «ويضيف أن التعديل نص على أن الجماعة        . »اإلسالمية بجميع جوانبها  
  .»بل تسعى لتغييره

  15/12/2009األخبار، 
  

  أمل للحلالقضّية الفلسطينية واستبقاء .73
 منير شفيق

حدث خالل األسبوع الفائت تطوران في السياسة األميركية يتعلقان بمفاوضات التسوية التي فشلت إدارة 
 .2009أوباما في إطالقها عام 

وهذا يعني . التطور األول انضمام دنيس روس إلى جورج ميتشل في الفريق الذي يعد السياسة الجديدة
ؤول عن ملف التسوية، بدالً من تغييبه كما حدث مع ريتشارد هولبروك الذي تحجيم دور ميتشل، المس

فمنذ أشهر ثالثة في األقل لم . عين أيضاً، مع تسلم أوباما للرئاسة، مسؤوالً عن ملف أفغانستان وباكستان
يعد يذكر اسم هولبروك فيما تحركت وزيرة الخارجية هيالري كلينتون الستعادة الملف ليصبح تحت 

 .إشرافها مباشرة
الكل يذكر أن أوباما في أول زيارة له إلى وزارة الخارجية األميركية قدم كالً من ميتشل وهولبروك 
مسؤولَين عن ملفي التسوية وأفغانستان بالتتالي، وقد جعلهما يقفان إلى جانب الوزيرة كلينتون التي غابت 

 .2009ا إال خالل الشهرين األخيرين لعام عن الملفين، ولم تطّل برأسها للتدخل العلني فيهم
طرح مبادرة جديدة إلطالق المفاوضات تستهدف عدم إحراج محمود عباس كما حدث : التطور الثاني

وكان ذلك تراجعاً عن . عندما قبلت إدارة أوباما مشروع نتنياهو حول االستيطان لتطلق المفاوضات فوراً
وقف النمو االستيطاني في الضفة والقدس لتنطلق المفاوضات موقفها الذي تبناه محمود عباس ويقضي ب
وقد نزل هذا التراجع نزول الصاعقة على الرئيس محمود . تصاحبها الحقاً خطوات تطبيعية عربية

 .عباس مما جعله يعلن عدم ترشحه لالنتخابات الرئاسية القادمة وعن خيبة أمله من الموقف األميركي
بي شكلياً الشرط الثاني الذي أعلنه محمود عباس، وهو اإلعالن عن مرجعية المبادرة الجديدة جاءت لتل

 في الضفة والقطاع لكي 1967المفاوضات وضمان قيام الدولة الفلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو 
تطلق المفاوضات من دون أن يوضح إذا كان الشرطان متالزمين أم يغني أحدهما عن اآلخر إلطالق 
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لكن يقصد كما يبدو إليجاد مخرج من خالل الشرط الثاني إلطالق المفاوضات من دون و. المفاوضات
 .تلبية الشرط األول

. الثاني ولو شكلياً وبعبارات تتركها عائمة كما سرب عنها" الشرط"ولهذا التقطت المبادرة الجديدة تلبية 
لتي تعترف بحل الدولتين على مرجعية المفاوضات ستكون القرارات الدولية ا"وذلك عبر إعالنها بأن 

 ".، ولكن مع إجراء تبادل أراض بموافقة الطرفين1967 يونيو العام 4حدود 
، يصبح 1949-1948، أي خطوط هدنة 1967من البدهي أن كل حديث عن حدود الرابع من يونيو 

 وحيدة هي أي إخضاع التسوية كلها إلى مرجعية" اإلقرار بتبادل أراض بموافقة الطرفين"الغياً مع 
 .المفاوضات وما يتفق عليه الطرفان

وبكلمة، سيبتلع محمود عباس تمسكه بشرط إيقاف النمو االستيطاني كلياً إذا ما قبِل بالمبادرة الجديدة التي 
وقد أكد عليها . وذلك ما دامت استراتيجيته تقوم على المفاوضات والمفاوضات فقط. سيقبلها ال محالة

حين تفشل مفاوضات السالم ال بديل إال العودة إلى "ألخيرة إلى لبنان بالقول بتصريحه في زيارته ا
 ".مفاوضات السالم

وبهذا يكون قد خذل كل الذين هلّلوا لموقفه الذي بدا فيه متمسكاً بشرط وقف النمو االستيطاني إلطالق 
ا في ذلك المفاوضات فلم يبق من معنى للرد على الذين كانوا ينتقدون خطه السياسي بم. المفاوضات

وقد استمرت حتى نهاية والية بوش من دون توقف النمو . الثنائية التي أجراها بعد مؤتمر أنابوليس
وهو ما سيتكرر . وقد نما بوتائر أسرع من أية مرحلة سابقة. االستيطاني في الضفة وال سيما في القدس

 .سهافي ظل المبادرة الجديدة مع المفاوضات القائمة على أسا
لقد حاول هؤالء أن يقولوا لمنتقدي سياسات محمود عباس ومعارضيها أرأيتم كيف أن الرجل ال يفرط 
بالمبادئ والثوابت بدليل رفضه العودة إلى المفاوضات ضمن استمرار النمو االستيطاني على ضوء 

استمرار االستيطان ولكن ماذا سيقولون حين تُقبل المبادرة الجديدة ضمن السكوت عن . مشروع نتنياهو
 .وإرجاء موضوعه إلى ما سيتفق الطرفان حوله في مجرى عملية التفاوض واالتفاق النهائي

طبعاً ال يهم أن يطول أمد التفاوض بالنسبة إلى أميركا والكيان الصهيوني ما دام مستمراً، وما دام 
لى أال تدخل عملية التسوية في ألن المهم بالدرجة األو. التوسع االستيطاني وتهويد القدس مستمرين
فقد كان هذا القانون هو السائد منذ أول أيام المشروع . انسداد يفرض البحث عن بدائل فلسطينية لها

 ).المستوطنات(الصهيوني، وهو يدفع بالمهاجرين ويبني المستعمرات 
وهذا .  انسدادفالقانون الذي ساد قضى بأن يبقى هنالك مشروع لحٍل ما مطروح، وعدم الوصول إلى

يفسر عشرات المبادرات ومئات القرارات الدولية التي حملت كل منها مشاريع للحل، ولو من دون 
المهم عدم الوصول إلى انسداد كامل حتى ال تواجه حقيقة ما جرى وما يجري وما . الوصول إلى حل

 .اً ورأياً عاماً عالمياًومن ثم االنتقال إلى استراتيجية المقاومة ودعمها عربياً وإسالمي. سيجري
لكن القانون الثاني الذي صحب القانون المذكور تمثل بتقديم تنازل فلسطينيٍ وعربيٍ ما عند الدخول في 

وكانت المبادرة تأتي أحياناً من . طرح أو مناقشة أية مبادرة أو القبول بأي قرار أصدرته هيئة األمم
وذلك تحت اإللحاح على ضرورة أن نقدم . صديقالجانب الفلسطيني أو العربي أو من جانب طرف 

األمر الذي كان ال بد من أن يتضمن التبرع من جانبنا بتقديم تنازل جديد قُدم بشكل مباشر أو غير . حالً
 .مباشر

فعلى سبيل المثال انطبق التبرع بتنازل ما حتى . فقد كانت هذه قصة كل المبادرات والقرارات الدولية
لدولة الديمقراطية الفلسطينية التي يتساوى فيها المسلمون والمسيحيون واليهود وتحّل فيها على مبادرة ا

فقد اعترفت سلفاً لليهود الذين هاجروا الستيطان فلسطين بحقوق متساوية فيها . الدولة العبرية ومؤسساتها
من جانبنا من دون واألنكى أن هذا التنازل جاء . مع أصحابها العرب األصليين من مسلمين ومسيحيين
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فأخذ ما ُأعطي له من حق متساوٍ ليقول بعد ذلك إن . أن يعترف الطرف الثالث بمساواتنا معه في فلسطين
 .هذا حل غير واقعي وغير كاف فال بد من االعتراف بدولته

وهكذا مضى طرح المبادرات والحلول إلى االنتهاء بتقرير مصير القضية الفلسطينية من خالل 
 ..أي بما يقبل به الطرفان. ضات والمفاوضات فقطالمفاو

 16/12/2009العرب، قطر، 
  

  الجدار الفوالذي حول غزة والتلويح باألسوأ لفرض االستسالم .74
  ياسر الزعاترة

قبل حوالي أسبوع ، وفي لقاء لوفد الحوار والمصالحة مع المسؤول المصري الكبير المعنـي بـالملف ،                  
ها بوصلة هجاء وردح من العيار الثقيـل ، مـع تهديـدات مـشفوعة               خص األخير حركة حماس وقيادت    

بعشرات الضربات الشديدة على الطاولة ، األمر الذي تم فقط خالل ساعة واحدة ال أكثر بحسب ما قـال                   
  .لنا أحد الذين حضروا اللقاء

لتأكيد إضافة إلى التأكيد على أن أحدا لن يكون بوسعه فرض شروطه على مصر ، وكل ذلك في سياق ا                  
على أن ورقة المصالحة لن تُعدل بأي حال ، كانت هناك تهديدات أخرى تتعلق بمعبر رفح الـذي أكـد                    
صاحبنا أنه لن يفتح من اآلن فصاعدا ، إلى جانب التلويح بضربة عسكرية إسرائيلية جديدة ستكون مـن                  

 عدد من الشخصيات ،     النوع الخاطف الذي لن يتعدى ربع ساعة يتم خاللها ضرب مواقع معينة واغتيال            
  .لكي يصار إلى استسالم البقية بعد ذلك

، بينما كشفت حكايتـه     الذي الذي سيبنى من حول قطاع غزة      لم يذكر المسؤول إياه شيئا عن الجدار الفو       
صحيفة هآرتس اإلسرائيلية في اليوم التالي ، وهو جدار بعمق حوالي عشرين مترا ستكون مهمته منـع                 

  .ان الحياة بالنسبة ألهالي قطاع غزةاألنفاق التي تعد شري
، حتى اآلن راوحت القاهرة بين النفي ورفض التعليق ، مع وجود شواهد على األرض تقول غير ذلـك                 

ي ، هل إن األنفاق التي تمد غزة بالحاجات الضرورية هي من اللون الذ            لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو     
ـ       ، أم أن وراء ا    ال يمكن منعه بغير جدار فوالذي      صر لـو أرادت أن     ألمر ما وراءه؟، األكيد أن بوسع م

، لكنهـا ال    سيما إذا تعاونت في ذلك مع الدولة العبرية         تمنع بنسبة كبيرة، بل كبيرة جدا عمل األنفاق، ال        
، ولكن ألنها تدرك أن وصول الحصار حدا ال يطاق لن يكون في صالحها مـن                ليس رأفة بحماس  : تفعل

 2007، فضال عن إمكانية تكرار سيناريو نهاية         الجماهير المصرية والعربية    أمام حيث الخسائر السياسية  
بل إن وصول الحصار إلى ذلك المستوى لن يكون في صالح الدولة العبرية أيضا ، هـي                 ). هدم الجدار (

 مـا  ، وهـو  يعني أنها مسؤولة عن حياة الناس، ما العرف الدوليالتي ال تزال إلى اآلن دولة احتالل في      
  .، أو بجزء ال بأس به منهتزويدها للقطاع بالوقوديفسر 

خالل " كابوس حماس في القطاع   "ال شك أن القاهرة ، وكذلك السلطة في رام اهللا كانتا تعوالن على نهاية               
الحرب التي تحل ذكراها األولى بعد أيام ، لكن ذلك لم يحدث ، كما لم يقع االستسالم المطلوب من حيث                    

الحة الهادفة إلى إخراجها من الباب الذي دخلت منه عبر انتخابات مبرمجة            خضوع حماس لشروط المص   
  .، وظل الموقف يراوح مكانه

اليوم يمكن القول إن قصة الجدار الفوالذي ، ومعها التهديدات إياها ، ليست سوى محاولة جديدة لفرض                 
معة ، السـيما بعـد      االستسالم على حماس ، لكن الذي يوازن الموقف هو أزمة األطراف األخرى مجت            

ودفعهـم إلـى    " المفاوضات حياة "على نحو أحبط أصدقاءه من جماعة       " السلمي"تراجع أوباما عن مساره     
  . عاما18االعتراف بفشلهم طوال 

، فيما تبحث   سيق األمني إلثبات حسن نيتها    هكذا تعيش السلطة مأزق نتنياهو وشروطه ، لكنها تصعد التن         
صبه ، وكذلك حال مصر التي تعيش ذات المأزق ، معطوفا على اقتراب             عن مخرج لبقاء الرئيس في من     
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استحقاق التوريث وتصاعد الجدل بشأنه في الداخل ، واألسوأ أن الطرف األمريكي أيضا ال يبـدو فـي                  
ويبقـى نتنيـاهو الـذي ال       . مزاج جيد بسبب الوضع في أفغانستان وعدم استقرار الوضع العراقي أيضا          

، وال هو قادر على فرض االستسالم       " مشرفة"عل ، فال هو قادر على إنجاز تسوية         يعرف ما عليه أن يف    
على الفلسطينيين ، وإن استكانت الضفة الغربية بسطوة سلطتها لسالمه االقتصادي وهدأت غزة بـسبب               
وضعها الصعب بعد الحرب ، كما أن الوضع الدولي في مزاج تأييد حرب على القطاع تفضي إلى قتـل                   

يرة من المدنيين ، بينما قضية جولدستون لم تخرج من التداول ، وإن دخلت مسارات التغييـب                 أعداد كب 
  .وال ننسى أزمة التعاطي مع الملف النووي اإليراني. كغيرها من اإلدانات للدولة العبرية

في هذه األجواء ال حّل أمام القوم غير استمرار التهديد والضغط على حماس والقطـاع ، إضـافة إلـى                    
رمان الحركة من أي إنجاز ، األمر الذي يتبدى في استمرار الحملة الشرسة على فرعها فـي الـضفة                   ح

الغربية ، وكذلك التعطيل المتعمد لصفقة شاليط ، معطوفا على مساعي خرافية يساهم فيهـا الكثيـرون                 
 أن الكّل مأزوم ،     بهدف الوصول إليه وتحريره دون دفع الثمن ، لكن ذلك كله ال يقلب المعادلة التي تؤكد               

  .فيما يبدو تيار المقاومة والممانعة ، ومن ضمنه حماس ، األقل تأزما رغم المعاناة والتضحيات
  16/12/2009الدستور، 

  
  اإلحساس بالضرورة الملحة للسالم: المطلوب في الشرق األوسط  .75

  مارتن انديك
لوحل الذي تغوص فيه؟ ال يمكنـه  كيف يمكن للرئيس أوباما جر عربة السالم في الشرق األوسط خارج ا  

 على األقل ليس قبل أن يشعر قادة المنطقة بالقدر الكافي من اإلحساس بالضرورة الملحة للمجازفة                -ذلك  
حاليا ، القادة العرب واالسرائيليون مقتنعون بأن أوباما في عجلة مـن            . باتخاذ خطوات لتحقيق اختراقات   

  .  للقيام بالمهمة الصعبةأمره أكثر منهم ، لذا فهم راضون بوجوده
البعض يرى بأنه يجب على أوباما ترك العرب واالسرائيليين يتحملون نتيجة أعمالهم دون مساعدة حتى               

المشكلة في تلك الطريقة هي أن المزاج العام ، خاصة فـي الـشرق              . يدركوا بأن الوضع أصبح خطيرا    
 مجددا الى طاولة المفاوضات قـاد إلـى أن   الفشل األميركي في إعادة األطراف. األوسط ، يمقت الفراغ   

يقوم الفرنسيون بالدعوة لعقد مؤتمر دولي ، وإلى أن يناشد الفلسطينيون مجلس األمن للتـصويت علـى                 
تلك األفكار ال يمكن أن تفضي الـى شـيء دون قيـادة             . إقامة الدولة ، وأن يناقش آخرون فرض الحل       

 من القيام بما تريد ، وحتى أن تجعل األمور أكثـر صـعوبة              أميركية ، ولكنها قد تمنع الواليات المتحدة      
  . االسرائيلي-على أوباما في التفاوض على إنهاء الصراع الفلسطيني 

األسوأ من ذلك أن حماس تنتظر ملء الفراغ الذي سيحدث اذا ما استقال محمود عباس ، رئيس الـسلطة                
محاولة حماس قد تدعمها عملية     . لى التفاوض الفلسطينية ، نتيجة يأسه من عدم التوصل الى حل مبني ع          

 وهـي  -تبادل األسرى بين حماس واالسرائيليين التي تلوح في األفق والتوترات المتزايدة حول القـدس    
  .القضايا ذاتها التي أشعلت فتيل االنتفاضة الثانية

؟ في هذه المرحلة    اذا كان االنسحاب ، تبعا لذلك ، عمال غير مسؤول ، فما هي أفضل طريقة للتقدم إذن                
هذا سوف يتطلب   . ، من الحكمة عدم توقع الكثير والتركيز على تحقيق نتائج ملموسة على المدى القريب             

سـالم  : حاليا ، هناك مرشحان محتمالن    . العمل مع قادة لديهم اإلحساس بشيء من األهمية الملحة لالمر         
  .ئيس الوزراء االسرائيلير: وبنيامين نتنياهو: رئيس وزراء السلطة الفلسطينية: فياض

لفترة من الوقت ، عمل فياض بناء على افتراض أن الفلسطينيين يجب أن يبرهنـوا علـى أنـه يمكـن                     
بدال من لعب دور الـضحية ،       . االعتماد عليهم كشركاء سالم قبل أن تقوم إسرائيل بالتفاوض بنية حسنة          

  .القمةقام فياض بالعمل على بناء دولة فلسطينية من القاعدة إلى 
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الشرطة الفلسطينية أعادت النظام في جميع المدن الرئيـسية فـي الـضفة             . لقد حقق بالفعل نجاحا كبيرا    
الغربية ، وهم اآلن جاهزون لبسط سيطرتهم على جميع األراضي التي منحت للسلطة الفلسطينية رسميا               

فياض أسس  . ا خالل االنتفاضة  وفقا التفاقيات أوسلو ، لكن قوات جيش الدفاع االسرائيلي أعادت احتالله          
ورغـم األزمـة االقتـصادية      . أيضا لمنظومة حكم شفافة تخضع للمحاسبة ، خاصة في المجال المـالي           

العالمية ، من المتوقع أن تشهد الضفة الغربية نموا سنويا مضاعفا يتجاوز عشرة بالمائة مع نهاية الربـع             
  2010,األول من 

.  سيترك فياض دون غطاء سياسـي      - لم تُستأنف مفاوضات السالم       أو اذا  -ولكن اذا ما استقال عباس      
عليه أن يثبت بأن أسلوبه يمكن أن يحرز تقدما ملموسا باتجـاه            . هذا ما يقود إحساسه بالضرورة الملحة     

  ".شرطة إسرائيل"بدون ذلك ، ستوصف قواته األمنية قريبا ب . إقامة الدولة
مستشاروه لشؤون الدفاع   .  وليس فقط من واشنطن    -بالضغوطات  في الوقت نفسه ، يبدأ نتنياهو الشعور        

لقد نجحوا في قتال حماس عسكريا ، ولكـن         . واألمن يحذرونه من أن اسرائيل تقترب من لحظة الحقيقة        
  .الخطوة السياسية هي من يمكنها إنقاذ السلطة الفلسطينية

تحدة والمتعلق بأزمة الحرب علـى      الضغط على نتنياهو تكثف بسبب تقرير غولدستون الخاص باألمم الم         
غزة ، هذا التقرير اثار تساؤالت حول استخدام إسرائيل للقوة ويمكن أن يؤدي الـى اتهامهـا بارتكـاب                

أفضل دفاع له في هذه المرحلة سيكون بذل جهـد صـادق            . جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية     
  . للمساعدة في بناء دولة فلسطينية

ولكن في الوقت الحالي    . تباه عن نتنياهو في الشهور األخيرة بسبب الطموحات اإليرانية        لقد انصرف االن  
، يمكن أن يكون قانعا بأن يدع التحالف الدولي ، الذي يتحد بشكل متزايد كي يخوض المعركة ، يقـوم                    

ي ولكنـه   مستشارو نتنياهو للشؤون األمنية يخبرونه بأن موقف اسرائيل االستراتيجي إيجاب         . بردع ايران 
  . لن يبقى كذلك ما لم يتحرك قدما في صنع السالم

ورغم أن قراره الذي أعلن مؤخرا بتعليق بناء المستوطنات قد اعتبر غير كاف من قبل الفلسطينيين ، فقد            
أظهر أن لديه القدرة السياسية ، كقائد من الجناح اليميني ، على إقناع تحالفه المتشدد بقبـول تنـازالت                   

  .  يلم يكن ممكنا التفكير بها حتى اآلنللفلسطينيين
كيف يمكن ألوباما أن يستفيد من إحساس فياض ونتنياهو بالضرورة الملحة؟ في الواقع ، الـسبيل لفعـل     

المرحلة األولى مما يدعى    . ذلك موجود في االتفاقيات التي وقّعها االسرائيليون والفلسطينيون في السابق         
 الجيش االسرائيلي إلى حدود ما قبل االنتفاضة فيما تعيـد الـسلطة             بخارطة الطريق تدعو إلى انسحاب    

إستعادة السلطة الفلسطينية لسيطرتها    . الفلسطينية النظام وتفكك البنية التحتية لإلرهاب في الضفة الغربية        
 من الفلسطينيين فـي     90%مناطق أ وب ، حيث يعيش       "على هذه المناطق ، التي حددتها اتفاقيات أوسلو         

مـا أن يـتم     . ستسمح لفياض بأن يثبت أنه أحرز تقدما في تحرير األراضي الفلسطينية          :  الغربية الضفة
التوصل إلى تحقيق ذلك بنجاح ، يمكن أن تبدأ المفاوضات على الصعيد األمني فيمـا يتعلـق بتحريـك                   

يـات  كما تنص علـى ذلـك إتفاق      ") ج"مناطق  (الجيش االسرائيلي من أجزاء من أراضي الضفة الغربية         
  .هذا سيوسع من نفوذ السلطة الفلسطينية لتشمل أراض لم تسيطر عليها من قبل. أوسلو

ال شيء من هذا يمكنه أن يحل محل مفاوضات الوضع النهائي ، لذا ، على جورج ميتشل أن يواصـل                    
لكن . حث كال الطرفين على الجلوس الى طاولة المفاوضات بتلك النوعية الفريدة من مهارته في التصميم              

هذه العملية المكملة يجب أن تكون مبنية على خطوات صغيرة تسبقها ، تـشمل قيـام نتنيـاهو بتعليـق                    
. النشاطات في بناء المستوطنات وثقة متنامية بين قوات األمن الفلسطينية وقوات جيش الدفاع االسرائيلية             

  فـي أن الفلـسطينيين   هذه الخطوات ، مدعومة بالنمو االقتصادي السريع ، الخطوات سـتغرس األمـل            
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. وهي ستبني الثقة حيث يوجد عدم ثقة      . يسيرون على درب الحرية واالستقالل ، فيما يسود اإلحباط حاليا         
  .وبالتأكيد ، هذا يمكن أن يساعد في تسهيل استئناف المفاوضات الضرورية إلنهاء الصراع

  "لوس أنجيليس تايمز"
  16/12/2009الدستور، 
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