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  المجلس المركزي الفلسطيني يمدد والية الرئيس والتشريعي حتى االنتخابات .1

المجلس المركزي لمنظمة ، أن محمد يونس، رام اهللانقالً عن مراسلها في  17/12/2009الحياة، نشرت 
لتحرير الفلسطينية قرر أمس في ختام دورته الطارئة في رام اهللا تمديد والية رئيس السلطة والمجلس ا

كما قرر عدم . التشريعي لحين إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة
 "النمو الطبيعي"يسمى  قبل وقف االستيطان بصورة تامة، وبينها ما "إسرائيل" المفاوضات مع إلىالعودة 

يضاً دعم قرار سابق للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أوقرر المجلس . في الضفة الغربية، بما فيها القدس
  .1967 مجلس األمن ومطالبته برسم حدود الدولة الفلسطينية على حدود عام إلىبالتوجه 

 التي تشكل بدورها المرجعية ومثلت قرارات المجلس الذي يشكل الجسم التشريعي لمنظمة التحرير
القانونية والسياسية للسلطة الفلسطينية، دعماً لسياسية الرئيس محمود عباس في الشأنين الداخلي 

 السلطة الفلسطينية بعد انتهاء فترة إدارةففي الشأن الداخلي، فوض المجلس عباس مواصلة . والخارجي
  .امة في الضفة وقطاع غزةواليته الشهر المقبل بسبب تعذر إجراء انتخابات ع

 توقف أن المفاوضات مع إسرائيل قبل إلىوفي الشأن الخارجي، دعم المجلس قرار عباس عدم العودة 
لم يعد لدينا فراغ دستوري ": "الحياة"وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد لـ. االستيطان

  .يس والمجلس التشريعي، وهو موعد انتهاء والية الرئ" الشهر المقبل24بعد 
وقال . "وفق النظام األساسي للسلطة"مله ع يواصل المجلس التشريعي أنيضاً أوقرر المجلس المركزي 

كد ضرورة إجراء انتخابات أ" إن المجلس "الحياة"عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت لـ
مام أضاف أن حماس تقف عائقاً أو. "واحدعامة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني في وقت 

عندما يتاح لنا "إجراء هذه االنتخابات برفضها إجراء االنتخابات في قطاع غزة الواقع تحت سيطرتها، و
  ."إجراء انتخابات في كافة أجزاء الوطن، سنجري معها انتخابات للمجلس الوطني

 التوقيع على إلىة الوطنية بدعوته حماس  تحقيق المصالحأمام المجلس المركزي الباب مفتوحاً وأبقى
  .المبادرة المصرية للمصالحة

رئيس المجلس ، أن منتصر حمدان، رام اهللانقالً عن مراسلها في  17/12/2009الخليج، وأضافت 
أن موضوع بقاء عباس في منصبه، انتهى بالتأكيد على استمراره " الخليج"ـالوطني سليم الزعنون، أكد ل

" رويترز"وأبلغ توفيق الطيراوي، عضو المجلس المركزي . حتى إجراء االنتخابات المقبلةفي أداء مهامه 
  .أن عباس قرر البقاء في منصبه

 جميل ، أنوليد عوض، رام اهللانقالً عن مراسلها في  17/12/2009القدس العربي، وجاء في 
ان قرار المركزي التمديد  ب"القدس العربي"كد لـأالمجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية 

 االنتخابات جاء بهدف عدم إجراءلعباس لالستمرار في منصبه مع الحفاظ على المجلس التشريعي حتى 
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 قرارات من شانها أية حرص المركزي على عدم اتخاذ إلىشار المجدالوي أو .تعميق االنقسام الفلسطيني
  . الصراع الفلسطيني الداخليتأجيج

عضو اللجنة ، أن وكاالت، وال يوسف الشايبنقالً عن مراسلها 17/12/2009، الغد، األردنوأوردت 
من خالل هذا القرار يريد الحفاظ على " المركزي  إنالتنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشرواي قالت

  ".بإجرائها االنتخابات ونطالب حركة حماس بإجراء ملتزمون إننا"ضافت أو ".شرعية مؤسسات السلطة
  

  إعطاء من ال يملك صالحية دستورية لمن انتهت واليته منذ عامٍ" المركزي"ر قرا: دويك .2
 عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني القرار الذي اتخذه المجلس المركزي            . وصف د  :الخليل

، بتمديد والية رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عبـاس          16/12 األربعاء   التابع لمنظمة التحرير يوم   
حيث إنه معطل منـذ     -إعطاء من ال يملك صالحية دستورية       " إجراء انتخابات رئاسية جديدة؛ بأنه       حتى

  .، في إشارة إلى محمود عباس"2009 يناير / كانون الثاني9 لمن انتهت واليته منذ -عشر سنوات
بهذه الخطـوة   المجلس المركزي   "أن  ) 12-16(ليلة األربعاء   " الجزيرة"وتابع دويك في تصريحٍ لفضائية      

، )"المجلـس التـشريعي   (قد تجاوز كل األعراف السياسية؛ حيث إنه تحنَّط منذ زمن، وتدخَّل في شؤون              
تنص على أن الرئيس تنتهي واليته بعد مضي أربع سنوات منذ بـدايتها،             "  مكرر 47"المادة  "مضيفًا أن   

المجلـس  " يقسم الرئيس الجديد أمام      ، وأنه ال بد أن    )والتي انتهت بالفعل بالنسبة لمحمود عباس منذ عام       (
  ".حتى يمكن تمديد واليته" التشريعي

مجلـس  "الذي تملكه دولة عضو فـي       " الفيتو"وأكد دويك أن المدخل الحقيقي لحل هذه األزمة هو رفض           
  .، في إشارة إلى الواليات المتحدة األمريكية"األمن الدولي

إما : عٍ غير دستوري، وإن الحل يكمن في أحد أمرين        ال يجوز أن يبنى بناء على وض      "وأوضح دويك أنه    
أن يتدخَّل فقهاء قانونيون ليدرسوا هذا الوضع ويحسموا األمر، أو أن يكون عبر االتفـاق والمـصالحة                 

 ".الوطنية
  16/12/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "عالميةفبركة إ"ما ذكره عباس حول طلب حماس تمديد والية المجلس التشريعي : بحر .3

 أحمد بحر، مزاعم رئيس .وصف النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د : محمد األيوبي- غزة
عرضاً من حركة "محمود عباس أمام المجلس المركزي مؤخراً حول تلقيه " المنتهية واليته"السلطة 

في وصل وقال بحر في بيان صح". فبركات إعالمية"، بأنها "حماس بتمديد عمل المجلس التشريعي
إن عباس يحاول من خالل هذه التصريحات، حرف األنظار عن انتهاء مدة واليته : نسخة عنه" فلسطين"

إن : "وأضاف". 2009يناير عام / الدستورية البالغة أربع سنوات وذلك منذ التاسع من كانون الثاني
ية الدستورية طلباً حركة حماس ليست بحاجة وال يمكن لها أن تطلب من رئيس غير شرعي وفاقد للوال

هذا إجراء : "وتابع قائالً". يتمثل في تمديد مدة والية المجلس التشريعي ولو ليوم واحد" غير دستوري"
غير دستوري على اإلطالق، حتى في ظل والية عباس السابقة، ألنه يتعارض مع مبدأ الفصل بين 

  ".الثانية من القانون األساسي المعدلالسلطات وهو مبدأ دستوري راسخٌ ومؤكد عليه في صلب المادة 
وذكر بحر أن استمرار مدة والية المجلس التشريعي القائم إلى حين إجراء انتخابات عامة جديدة وأداء 

مؤكد " استحقاق دستوري"أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية حسب األصول المتبعة هو 
  .القانون األساسي الفلسطيني المعدلمن )  مكرر47(عليه صراحة في نص المادة 

كيف يمكن أن تُناقش مسألة مدة والية المجلس المنتخب، المحسومة بنص دستوري : "وتساءل بحر
من القانون األساسي، في مجلس مركزي معين فقد شرعية )  مكرر47(صريح وقاطع يتمثل في المادة 

  !".وجوده منذ سنوات طويلة؟
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 الخطير الذي يؤرق عباس وفريقه البائس ويدفعهم إلى اختالق الفبركات وأوضح أن المأزق الدستوري
)  مكرر47(يتمثل في عدم وجود نص دستوري على غرار المادة ، اإلعالمية الساذجة بين الحين واآلخر

من القانون األساسي الخاصة بالمجلس التشريعي ويؤكد على بقاء مدة والية الرئاسة الفلسطينية مستمرة 
  . إجراء انتخابات جديدة وأداء اليمين الدستوريةإلى حين

اإلشارة إلى نص واحد في جميع التشريعات ، وتحدى بحر عباس وما وصفها بالطغمة المحيطة به
الفلسطينية يؤكد على استمرار والية رئيس السلطة الفلسطينية إلى حين إجراء االنتخابات الجديدة على 

  .  ي القانون األساسي والخاص بالمجلس التشريعي، كما قالالوارد ف)  مكرر47(غرار نص المادة 
  17/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "خطة اإلنقاذ الوطني" تدعو الفصائل إلى التجاوب مع  المقالةالحكومة .4

أكدت الحكومة الفلسطينية تبنيها لما ورد في خطاب رئيس الوزراء إسماعيل هنية من مضامين  :غزة
 أجل الوحدة واالتفاق الوطني على برنامج موحد خالل المرحلة القادمة، ونصوص وخاصة المبادرة من

  .داعية الفصائل الفلسطينية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتجاوب مع هذه المبادرة وبنودها
واعتبرت الحكومة خالل اجتماعها أمس، قرار القضاء البريطاني بإيقاف مجرمة الحرب اإلسرائيلية 

قراراً في االتجاه الصحيح مرحبة به، وداعية الدول الداعية إلى حقوق اإلنسان والحريصة ، يتسيفي ليفن
إلى الحذو حذوها ومالحقة جميع ، على تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني والمؤمنة بالعدالة

  .قادة اإلرهاب اإلسرائيليين
 االعتقاالت في الضفة الغربية من قبل األجهزة وفي سياق آخر، أدانت الحكومة وبشدة استمرار حملة

األمنية للمواطنين ولمؤيدي فصائل المقاومة في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة ألعضاء المجلس 
وجددت تأكيدها على أن هذه االعتقاالت غير شرعية وغير قانونية وتأتي . المركزي بالسفر إلى الضفة

  .سرائيليفي إطار التنسيق األمني مع الكيان اإل
  17/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
 وتنتهك الحرمات وتستبيح القيم الوطنية واإلنسانية" عربدة أمنية"سلطة رام اهللا تمارس : بحر .5

أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن استمرار أجهزة األمن، . أكد د: غزة
تأكيد صارخ لحال " استهداف نواب التشريعي وعائالتهم، هو التابعة للسلطة الفلسطينية في رام اهللا، في

العربدة األمنية التي تجتاح الضفة، والتي يتم بموجبها انتهاك الحرمات وتجاوز المحرمات واستباحة القيم 
من يسعى "أن ) 16/12(وأضاف بحر، في بيان مكتوب له يوم األربعاء ". الوطنية واألخالقية واإلنسانية

االنقسام ال يالحق نواب الشعب الممثلين إلرادته وطموحاته وآماله الوطنية ويستهدف بحق إلنهاء 
  . ، حسب قوله"عوائلهم، وال يستمرئ االعتقاالت السياسية أو يمتهن التعذيب في السجون وأقبية التحقيق

 نجل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة من تداعيات اختطاف" التشريعي"وحذرت رئاسة 
  .سميرة الحاليقة من قبل أجهزة أمن السلطة" كتلة التغيير واإلصالح"النائب عن 

هذه الجريمة وسواها من الممارسات اليومية المتكررة تنسف تماماً االدعاءات الساقطة "وأوضح بحر أن 
وتحقيق والمزاعم الباطلة التي تسوقها السلطة بين الحين واآلخر حول رغبتها في المصالحة الوطنية 

  .، على حد تعبيره"الوفاق الداخلي
إدانة جريمة اختطاف نجل الحاليقة وسواها من "وطالب بحر كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمعية بـ

تجاهل هذه المؤسسات أداء واجبها "، مشيراً إلى أن "الممارسات المشينة للسلطة بحق النواب وذويهم
قيم فيه الدنيا وال تقعدها حيال حوادث وممارسات معينة في الوطني على هذا الصعيد في الوقت الذي ت
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قطاع غزة، يضعها مباشرة في دائرة التشكيك واالتهام، وينفي عنها صفة المصداقية والمهنية 
  .، كما قال"والموضوعية بشكل قطعي دون جدال

  16/12/2009قدس برس، 
  

  ستئناف مفاوضات الوضع النهائيال أشهر ستةعباس يعرض على باراك وقفاً تاماً لالستيطان مدة  .6
كشف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس أنه اقترح على :  أسعد تلحمي-الناصرة، رام اهللا 

 "إسرائيل" باراك خالل اتصال هاتفي بينهما قبل ثالثة أسابيع، أن تجمد إيهودوزير الدفاع اإلسرائيلي 
 لمدة ستة "وحتى من دون أن تعلن ذلك على المأل"ل تام البناء في المستوطنات، بما فيها القدس في شك

وحتى يمكن إنهاؤها في غضون هذه "أشهر يتم خاللها استئناف المفاوضات الخاصة بالتسوية الدائمة 
ولمح عباس إلى إمكان عدوله عن قراره عدم خوض االنتخابات . ، لكن باراك لم يرد حتى اآلن"الفترة

  ."إسرائيل"لة في حال أجريت االنتخابات في أوج مفاوضات مع للرئاسة الفلسطينية المقب
 شروط مسبقة على أي إن السلطة الفلسطينية ال تضع "هآرتس"وقال عباس في مقابلة مع صحيفة 

خريطة "إسرائيل الستئناف المفاوضات، إنما فقط تطالب حكومتها الحالية اإليفاء بالتزاماتها الواردة في 
يقولون لي إننا لم ": وأضاف. "ي تنص بوضوح على وقف البناء في المستوطناتالت" الدولية "الطريق

لم نفعل ذلك ) أوسلواتفاقات  (1993نطالب في السابق بوقف البناء في المستوطنات، صحيح أنه في عام 
ألنه لم تكن اتفاقات على وقف البناء في المستوطنات، لكن اآلن توجد خريطة الطريق التي حددت 

... طالبتنا بوقف العمليات التفجيرية واالعتراف بإسرائيل وحتى بوقف التحريض.  الطرفينمطالب من
على رغم أن اللجنة المشتركة في مسألة التحريض أوقفت نشاطها، لكننا عملنا ونعمل ... انظر ماذا فعلنا
وم ال تحريض الي... قالوا لنا إن ثمة مشكلة مع خطب تحريضية في المساجد أيام الجمعة. ضد التحريض

وأي خطوات قمتم بها أنتم؟ لم ... الوضع األمني في الضفة الغربية ممتاز... بتاتاً في جميع المساجد
يومياً تقومون باعتقاالت وهدم .  حاجزا640ًأزلتم بعض الحواجز وبقي . تنفذوا أياً من بنود الخريطة

 تعتقلون عناصر من أنكمذلك؟ حتى ال أفهم لماذا؟ هناك تنسيق أمني بيننا فلماذا تفعلون . منازل
  ."كيف تتوقعون أن تعاود هذه العناصر العمل من جديد؟. المخابرات العامة

 إيهودإلى ذلك، كشف عباس بعض ما دار في المفاوضات بينه وبين رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق 
ألميركية سابقاً كوندوليزا ، وقال إنه في إحدى الجلسات الثالثية وفي حضور وزيرة الخارجية اأولمرت

رايس، طلب منها توضيحاً في شأن إطار المفاوضات الخاصة بحدود األراضي المحتلة، فردت بكل 
وضوح أنه من وجهة نظر الواليات المتحدة فإن هذه األراضي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 

تبادلنا، أنا . ي الحديث عن خرائطوفي الغداة شرعنا ف"الشرقية وغور األردن ومنطقة اللطرون، 
لكم، وأولمرت ) من األراضي المحتلة (ةالمائ في 1.9وافقنا على أن تكون ... وأولمرت، خرائط كثيرة

  . "كانت هذه مفاوضات لم نستكملها، كانت أشبه بمشترٍ يدخل دكاناً. ةالمائ في 6.5طالب بـ 
ى في العاصمة األميركية الرئيس جورج بوش في التق) قبل عام(وتابع أنه قبل الحرب على غزة بأيام 

وأبلغته أننا لم ننجح في استكمال المفاوضات، فسألني إذا كان ممكناً أن نوفد في الثالث من كانون "حينه 
لكن ...  يناير إلى واشنطن صائب عريقات، وترسل إسرائيل موفداً عنها الستكمال المفاوضات/الثاني

يقات بمستشار أولمرت السياسي شالوم تورجمان الذي اعتذر بداعي أن قبل أيام من الموعد اتصل عر
  ."مذاك الوقت بقيت األمور عالقة... ال يتيح له السفر) في إسرائيل(الوضع 

لكننا لم نتوصل إلى اتفاق في "وأكد عباس أن المفاوضات مع أولمرت تناولت مسألتي الالجئين والقدس 
وأضاف أن أولمرت وافق على المقاربة القائلة . "هم األمور عموماً فأولمرتشأنها، لكن دعنا نقول إن 

وزاد . بأن المناطق العربية في القدس تكون في أياد عربية، مقترحاً مراقبة دولية على األماكن المقدسة
  .أن المفاوضات لم تطرق قضية المياه، لكنها تطرقت إلى الترتيبات األمنية في حال التوصل إلى اتفاق
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 بقيادة الواليات "يونيفيل"عباس إن الطرفين وافقا على انتشار قوات األمم المتحدة لحفظ السالم وقال 
في القضية األمنية اتفقنا على ": ، موضحاً"إسرائيل"المتحدة في األراضي الفلسطينية التي تنسحب منها 

حلف شمال (ت من اقترحت في البداية قوا. حضور طرف ثالث، لكن لم يكن واضحاً من هو هذا الطرف
بعد ذلك اقترحت االتحاد األوروبي فرد ... ناتو، لكن أولمرت رد بأن األميركيين لن يوافقوا) األطلسي

وعندها اتفقنا على انتشار قوات يونيفيل بقيادة أميركية ووافق بوش على ... عونيإن األوروبيين ال يستط
أي وجود ألي جندي إسرائيلي في الضفة ذلك كما وافق المصريون ونحن وأنتم أيضاً، لكن من دون 

جيمس جونز سجل ذلك في ) السابق(وأضاف أن مستشار األمن القومي األميركي . "الغربية وقطاع غزة
  .مستندات وضعها على الرف وتنتظر حالياً الجولة المقبلة من المفاوضات

لكن االتصاالت " نتنياهوامين وأشار عباس إلى أن ال اتصاالت بينه وبين رئيس الحكومة اإلسرائيلية بني
 رسمياً، "إسرائيل"وأكد أنه أبلغ . "بين الجانبين تتواصل كل الوقت في شأن التنسيق األمني واالقتصادي

، بأنه معني بإكمال صفقة تبادل األسرى فوراً على أن تشمل "بصفتي مسؤوالً عن كل الشعب الفلسطيني"
  .إطالق القائد الفتحاوي مروان البرغوثي

 أن ال عالقة لحركة عباسداً على سؤال عن مصير غزة في حال تم التوصل إلى اتفاق سالم، قال ور
  ."وسبق أن أعلنّا أن أي اتفاق سنتوصل إليه سنخضعه الستفتاء عام"حماس بالمفاوضات التي يجريها 

 وال وليس تكتيكاً"وعن عدم ترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية، قال إن إعالنه هو موقف نهائي 
وكرسي الرئاسة ليس هدفاً بالنسبة إلي، وفي حال لم أحقق هدفي، فال معنى للتمسك ... مراوغة
فأهالً وسهالً، لكن في حال أجريت "لكنه أضاف أنه في حال حصل تقدم في المفاوضات . "بالكرسي

  ."االنتخابات قبل استئناف المفاوضات، فإنني لن أتنافس
 اتفاق سالم في إلىعباس يؤمن بأننا قادرين على التوصل ": "الحياة" لـ صائب عريقات. دقالمن جانبه، 

 ما وإذا المفاوضات مع الحكومة السابقة، إليها النقطة التي وصلت إلى ما عدنا إذا أشهرغضون ستة 
 من الضفة الغربية، ةالمائ في 1.2المستوطنات تشكل ":  وقال."أوقفت إسرائيل االستيطان بصورة تامة

  ." من مساحة الضفةةالمائ في 44 المصادرة لخدمة االستيطان تشكل رضاأللكن 
  17/12/2009الحياة، 

  
   السلطة على مواصلة واستكمال بناء مؤسسات الدولةإصرارفياض يؤكد  .7

سالم فياض جلسة مباحثات هامة مع الرئيس البرازيلي لوال ديسلفا .  عقد رئيس الوزراء د:رام اهللا
رازيل سيلسو أموريم، حيث أطلع رئيس الوزراء الرئيس البرازيلي على أهم بحضور وزير خارجية الب

 تنفيذ "إسرائيل"التطورات في األراضي الفلسطينية والعقبات التي تواجه العملية السياسية بسبب رفض 
االستحقاقات المطلوبة منها في عملية السالم واستمرارها في ممارساتها غير الشرعية بما فيها مسألة 

 السلطة الفلسطينية على مواصلة واستكمال بناء مؤسسات الدولة إصراروأكد فياض  .ستيطاناال
  .الفلسطينية كما حددتها خطة الحكومة للعامين القادمين

وعقد فياض على هامش أعمال مؤتمر تغير المناخ في كوبنهاغن، سلسلة من االجتماعات واللقاءات مع 
 .لعربية واألجنبيةعدد من المسؤولين ورؤساء الحكومات ا

 17/12/2009الحياة الجديدة، 
  

  على الدول العربية السير في اتجاه المقاومة: القدومي .8
 السير في اتجاه إلىجميع الدول العربية "دعا رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي 

نحن مع : "الشيخ نعيم قاسماللبناني  العام لحزب اهللا األميننائب  بعد زيارته  القدوميقالو ".المقاومة
 فتح الذين يسعون من اجل دفع حركة فتح التي تقوم أبناءالمقاومة وهي الطريق الوحيد، ونحن 
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 منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل أن الذي نعتمد عليه، كما األساسبالمقاومة، وهذه المقاومة هي 
ربية والشرعية الدولية، وكما قلنا ان فلسطين هي للشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه الشرعية الع

  ...".للفلسطينيين وال يمكن في اي حال ان نغتر بهذه المبادرات السياسية التي تقدمها الواليات المتحدة 
 المصالحة، يا وأما.  يسيروا في اتجاه المقاومةأننحن نطلب من الجميع في الدول العربية : "...أضاف
 ربما يجعل إذ الوحدة الوطنية، إلىل داللة واضحة على الطريق الذي يوصلنا  الشديد، ال تدلألسف

 الهدوء، ولهذا نعمل مع كل الفصائل التي تحمل البنادق من اجل تحرير إلىالشعب الفلسطيني يستكين 
 في حزب اهللا ومع إخواننافلسطين، هذا هو المنهج الذي نسير عليه مع جميع فصائل المقاومة ومع 

 وتركيا الذين يدعمون الشعب الفلسطيني للحصول على وطنه وقهر االحتالل إيرانين من المقاوم
 مؤمن ومتفائل بان المرحلة المقبلة ستكون لمصلحة المقاومة الفلسطينية والشعب وأنااإلسرائيلي، 

  ".الفلسطيني والشعوب العربية في هذه المنطقة
  17/12/2009النهار، 

  
  يون يورو كمساعدات مالية وفنية مل47ألمانيا تقدم للسلطة  .9

 رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية وكالوس بوركهاردت ممثل ألمانيـا االتحاديـة             .وقع د : رام اهللا 
  .لماني الفلسطيني للعام القادملدى السلطة، في مقر الوزارة أمس، اتفاقيتين حكوميتين حول التعاون األ

 مليون يورو كمساعدات مالية وفنية لمشاريع في الضفة         47يمة  تشتمل االتفاقيتان على تعهدات ألمانية بق     
الذي يغطي جزءا من رواتب موظفي السلطة، وبرنـامج         ) 2بيغاس  (الغربية وقطاع غزة، منها مشروع      

التعليم، وبرنامج خلق فرص عمل، وبناء مدارس، ومشاريع لحمايـة مـصادر الميـاه وإدارة النفايـات           
  .اإلصالح والحوكمة، وصندوق الدراسات والخبراتالصلبة، كما سيتم دعم صندوق 

  ".الدعم المتواصل الذي تقدمه ألمانيا للشعب الفلسطيني"وقدم المالكي شكره للحكومة األلمانية على 
من ناحيته أكد ممثل ألمانيا حرص بلده المساهمة في مساعدة الشعب الفلسطيني، وأكـد موقـف ألمانيـا                  

 .فلسطينية، وإحالل السالم العادل في المنطقةالثابت والداعي إلى قيام دولة 
  17/12/2009األيام، فلسطين، 

  
   لفلسطين بالجامعة العربية دائماًتعيين بركات الفرا مندوباً .10

 أكد مصدر مسؤول في مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم، بأن الرئيس محمود :القاهرة
 لفلسطين لدى جامعة الدول العربية،  دائماًبركات الفرا مندوباً .د بتعيين  رئاسياًعباس أصدر مرسوماً

 وأوضح المصدر أن الفرا سيقدم أوراق اعتماده رسمياً . لفلسطين في مصرإضافة إلى مهامه سفيراً
  .ألمين عام جامعة الدول العربية خالل بضعة أيام، في مقر الجامعة العربية

  16/12/2009وكالة معاً، 
  

  "فاقد للشرعية"وعباس " غير دستورية" ركزي المنظمةقرارات م: حماس .11
انتقدت قرارات المجلس المركزي  حركة حماس، أن  غزة من،  17/12/2009صحيفة فلـسطين،    ذكرت  

محمـود  " المنتهية واليته " تمديد واليتي رئيس السلطة       الذي وافق على   لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس،   
الناطق باسم الحركة   وأكدت  . راء انتخابات رئاسية وتشريعية جديد    عباس والمجلس التشريعي إلى حين إج     

هيئـة  "فوزي برهوم أنه ال يملك الصالحية الدستورية للتمديد لرئيس السلطة الفلسطينية، ووصفته بأنـه               
كل ما يصدر عنه من قـرارات تعتبـر         :" "، وقالت "غير شرعية ألنه منبثق عن هيئات منتهية الصالحية       

  ".ملزمة للشعب الفلسطينيغير شرعية وغير 
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ـ     أن هذه القرارات عبارة عن مصادرة للديمقراطية واستفراد بحق         "فلسطين  "واعتبر في تصريح خاص ب
، مشدداً على أن الشرعيات تأتي من الشعب وليس مـن المجلـس المركـزي غيـر                 "الشعب الفلسطيني 

من المجلس المركزي حتـى يـتم       وعبر عن اعتقاده أن التمديد للتشريعي يأتي كرشوة سياسية          . الشرعي
محمود عباس والمركزي، مبديا رفض الحركة لهـذه        ) المنتهية واليته (التغطية على عدم شرعية الرئيس      

  .القرارات
االربعاء ] أمس[غزة، أن حماس جددت في بيان لها اليوم  من، 16/12/2009قدس برس، وأضافت 

فض لالعتراف بمحمود عباس رئيساً للسلطة، ، موقفها الرا"قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ ) 16/12(
 كانون 25إننا نؤكد على أن والية السيد عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية منتهية منذ "وقالت 
، وال يحق له أن يمارس أي دور بصفته رئيساً، وبالتالي فكل اإلجراءات والمراسيم، 2009) يناير(الثاني

ريخ، تعد باطلة بحكم القانون األساسي الفلسطيني الذي يحدد والقرارات التي صدرت عنه عقب هذا التا
  .، حسب تأكيدها"والية الرئيس بأربع سنوات فقط

تمكين المجلس التشريعي من القيام بدوره، والتوقف عن وضع "إلى " فتح"حركة " حماس"ودعا بيان 
 يعمل بموجب الوالية نؤكد على أن المجلس التشريعي ما زال"، وتابعت "العقبات والعراقيل أمامه

 يستمر بالعمل وأداء  الدستورية، وليس بمنحة من مجلس مركزي غير شرعي، فالمجلس التشريعي
 بكامل صالحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد وأدائه اليمين الدستورية، وذلك  مهامه هو

  .البيان  فيجاء ، كما"منه) 47(حسب القانون األساسي الفلسطيني وطبقاً للمادة 
  

  فتح ترفض وساطة لجنة الوفاق والمصالحة وتطالبها بتحديد موقفها من الجهة المعطلة  .12
 مفوض ملف الحوار في اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفد           األحمد عزام   أكد:  وليد عوض  -رام اهللا   

ـ    لوفاق والمـصالحة   االربعاء بان حركته ترفض وساطة لجنة ا      ' القدس العربي 'الحركة للحوار الوطني ل
ـ    .الفلسطينية، مطالبا اياها بتحديد موقفها من الجهة المعطلة للمصالحة الوطنية          القـدس  'وقال االحمـد لـ

نحن نرفض اية وساطات فلسطينية مع حماس الن الفلسطيني طرف وليس وسيط وعليه تحديـد               ' 'العربي
  .'موقفه من الجهة المعطلة للمصالحة الوطنية

 يوقع الجميـع علـى ورقـة        أن بعد   إالفي حركة فتح غير جاهزين للحوار والنقاش        نحن  ': األحمدقال  و
ونحـن نـرفض تلـك      'التي ترفض حركة حماس التوقيع عليها لغاية اآلن، مضيفا          ' المصالحة المصرية 

 على ان ما اعلنه امين سـر لجنـة الوفـاق            األحمدوشدد  . 'الوساطة الن تلك اللجنة خاصة بأمور غزة      
لسطينية الدكتور اياد السراج بشأن موافقة مصر على رعاية جلسة من الحوار بـين فـتح                والمصالحة الف 

اللواء عمر سليمان ابلغنا شخصيا بان مصر ترفض اي بحـث           ' وحماس في القاهرة غير صحيح، وقال       
  .'او حوار قبل التوقيع على ورقة المصالحة

  17/12/2009القدس العربي، 
  

   لمناقشة المالحظاتمل لمدة ثالثة أيام باشتراك حماس وفتح عقد ورشة ع الوفاق تقترح لجنة .13
 األربعاء السراج   إياد سر لجنة الوفاق والمصالحة الفلسطينية الدكتور        أمينكشف  :  وليد عوض  -رام اهللا   

ان اللجنة قدمت لحركة حماس مقترحا وافقت عليه القيادة المصرية، خالل االجتماع الذي جمـع اللجنـة                 
 مقترح لجنة المصالحة ينص علـى       أن السراج    وأعلن .يلة قبل الماضية في مدينة غزة     وحركة حماس الل  

 في غزة باشتراك حركتي حمـاس وفـتح وبـاقي الفـصائل لمناقـشة               أيامعقد ورشة عمل لمدة ثالثة      
  . تفسير موحد ليتم األخذ به عند تطبيق الورقة المصريةإلىالمالحظات والوصول 

د اللجنة ارسل للرئيس الفلسطيني محمود عبـاس نـص االقتـراح، كمـا               ان وف  األربعاء السراج   وأعلن
  . برام اهللا في اقرب فرصةإقامتهويجري العمل على ترتيب زيارة لعباس في مقر 
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خليل الحية  .  السراج عقب اجتماع عقدته اللجنة مع وفد من حماس الليلة قبل الماضية ضم د              إعالنوجاء  
 طه، وضم وفد لجنـة الوفـاق        أيمنادي جمال ابو هاشم، والقيادي      عضو المكتب السياسي للحركة، والقي    

 سر اللجنة الدكتور اياد السراج، والدكتور كمالين شعت، ونعيم الغلبان، ومحـسن ابـو               أمينوالمصالحة  
  . شهلهأبو ومأمونرمضان، 

 بين قيادة   ووصف السراج االجتماع بااليجابي، مشيرا الى ان رد حماس كان ايجابيا ولكنه يلزم التشاور             
 السراج ان الجانب المصري ضمن فتح كافة المعابر مع           وأكد .الحركة فيما بينهم ومن ثم الرد خالل ايام       

  .قطاع غزة بعد تحقيق المصالحة
  17/12/2009القدس العربي، 

 
   مقترح لجنة المصالحة الوطنية قيد الدراسة : البردويل .14

كة حماس، أن مقترح الحوار الوطني الذي قدمته لجنة         أكد الدكتور صالح البردويل القيادي في حر       :غزة
المصالحة الوطنية، قيد الدراسة من قبل قيادة الحركة، مبيناً أن الحركة ستعطي ردها على هذا المقتـرح                 

  .قريباً
إن حركة حماس تدرس كل المقترحات التي من شـأنها أن           : "وقال البردويل، في تصريح صحفي، أمس     

إن الحركـة   : "، مـضيفاً  "وتصب في مصلحة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقـسام       تصل إلى قواسم مشتركة     
  ".ستعطي ردها على هذا المقترح في الوقت القريب

  17/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ال شرعية ألي قرارات تتجاهل الثوابت الوطنية :  التحالف من دمشقفصائل .15
عة العليا للمؤتمر الـوطني الفلـسطيني أن ال         أكدت فصائل تحالف القوى الفلسطينية ولجنة المتاب       :دمشق

شرعية ألي قرارات تصدر عن أي جهة فلسطينية إذا لم تأخذ بعين االعتبار التأكيد على التمسك بالحقوق               
  .والثوابت الوطنية

نسخة عنه، أمس، أن الظـروف التـي يواجههـا          " فلسطين"واعتبرت الفصائل في بيان صحفي وصلت       
، تتطلب االرتقاء بالمسؤولية الوطنية وحشد الطاقات في مواجهة المخاطر التي           الشعب الفلسطيني وقضيته  
  ".بعد أن وصلت وعود التسوية الموهومة إلى طريق مسدود"تتهدد القضية الفلسطينية 

وشدد البيان على ضرورة التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية ومواجهة سياسة االحتالل والعمـل علـى               
سطيني في إطار خطوات لتحقيق وحدة وطنية حقيقية تستند للمبادئ والمنطلقـات            حشد طاقات الشعب الفل   

  .ودرء المخاطر عن القضية الفلسطينية بما فيها حماية القدس والعمل على رفع الحصار عن غزة
ودعت الفصائل إلى نبذ كل أوهام التسوية والمفاوضات ووقف التنسيق األمني مع االحـتالل وإطـالق                

لمقاومة لدى السلطة من أجل الحوار لتحقيق الوحدة الوطنية وتجديد المقاومة واالنتفاضـة       سراح معتقلي ا  
  .ضد االحتالل اإلسرائيلي

  17/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

 القيادات الرئيسية لحماس خارج صفقة شاليط والحركة تتجه للموافقة: " األوسطالشرق" .16
من االتصاالت الجارية بشأن صفقة شاليط أن كشفت مصادر فلسطينية موثوقة وقريبة  :لندن ـ غزة

. إسرائيل رفضت اإلفراج عن القيادات الرئيسية لحركة حماس في السجون اإلسرائيلية، العتبارات أمنية
 ".حركة حماس تتجه للموافقة على الصفقة"أن " الشرق األوسط"وأكدت المصادر لـ

جناح يرى إنهاء الصفقة بصرف النظر وأشارت المصادر إلى وجود خالفات داخل حركة حماس، بين 
عن اإلفراج عن تلك القيادات، وجناح آخر يرى عدم إمكانية تجاوز أي من هذه القيادات، غير أن 
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المصادر أشارت إلى أن حركة حماس ال تمانع في إبعاد هذه القيادات خارج أراضى السلطة الوطنية إلى 
 .األبد

 اإلسرائيلية، وعلى رأسهم عباس السيد، وإبراهيم حامد، إن قيادات حماس بالسجون"وقالت المصادر 
وعبد الناصر عيسى، وعبد اهللا البرغوثي، يرون أن هذه الصفقة هي األمل الوحيد لإلفراج عنهم وأن 

 ".تجاوزهم يفقد الصفقة بريقها وقيمتها
 17/12/2009الشرق األوسط، 

  
  "ا للمصالحة مع حماسيبقي الباب مفتوح " لعباس والتشريعيلتمديداقرار : فتح .17

الوالية الرئاسية ال تنتهي بمدة الرئاسة      "البرلمانية عزام األحمد إن     " فتح"قال رئيس كتلة    : رام اهللا، القدس  
 من القانون األساسي الفلسطيني، ما      47المحددة وفق القانون االساسي بأربع سنوات، وانما حسب المادة          

ة تنتهي عندما ينتخب رئيس جديد ومجلس تـشريعي جديـد           ينتهي هو فترة األربع سنوات، ولكن الوالي      
يبقي الباب مفتوحا للمصالحة    "وشدد على أن قرار التمديد      ". ويؤديان اليمين الدستورية ويباشران اعمالهما    

لن يبقى الباب مفتوحا الى االبد وعلى حمـاس أن تقفـل بـاب التـدخالت                : "ولكنه استدرك " مع حماس 
  ".طينياإلقليمية في الشأن الفلس

وأكد األحمد أن موضوع المصالحة الفلسطينية أخذ الحيز االكبر من نقاشات المجلس المركـزي، ورأى               
ال بد من إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية حتى لو بقيت حالة االنقسام الفلسطيني مع ضـمان                "أنه  

  ".مشاركة قطاع غزة فيها
أبو مـازن هـو المرشـح       : "ئاسية المقبلة، قال األحمد   وعن تمسك عباس برفضه الترشح لالنتخابات الر      

الوحيد لحركة فتح للرئاسة المقبلة، وهذا ليس من صالحيات احد سوى اللجنـة المركزيـة للحركـة وال       
  ".صحة ألي كالم عن وجود مرشحين آخرين

  17/12/2009الجريدة، الكويت، 
  

   آخرين 800 من أنصار حماس ويستدعي 80يعتقل " أمن الضفة" .18
 مـن   80اعتقلت األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام اهللا، أمس األول، ما يزيد عن الــ                :لضفة الغربية ا

 800أنصار وقيادات حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، باإلضافة إلى استدعاء مـا يزيـد عـن                  
  . معتقال550ًآخرين، ليتجاوز بذلك العدد الكلي للمعتقلين خالل أسبوعين 

  17/12/2009سطين، صحيفة فل 
  

  تزور القومي السوري وتؤكد على التمسك بثواتب النضال الفلسطيني الجهادحركة .19
 رئيس الحزب السوري ،امس وفد من حركة الجهاد برئاسة مسؤول لبنان أبو عماد الرفاعي،زار 

عرض لألوضاع على "االجتماعي النائب أسعد حردان، وحسب بيان للحزب، جرى خالل اللقاء 
وخالل اللقاء أكد ابو عماد الرفاعي، أن قوى المقاومة الفلسطينية، منفتحة ". احتين الفلسطينية والقوميةالس

على كل حوار فلسطيني داخلي يهدف إلى بلورة صيغ مشتركة بين جميع األطراف، عنوانها التمسك 
 ". بثوابت النضال الفلسطيني

لي على كافة األراضي الفلسطينية في مواجهة إن قوى المقاومة عازمة على إحداث حراك نضا: اضاف
العدو اإلسرائيلي، الفتا إلى أن المقاومة تأخذ تهديدات العدو على محمل الجد، فهذا العدو بطبيعته 
العنصرية واإلجرامية لن يتوانى عن القيام بعدوان شبيه بالعدوان على غزة، من أجل استكمال مخططه 

 . التهويدي
  16/12/2009السفير،     
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  العشرة" التجميد"تعد مخطط استيطان واسع بعد انتهاء شهور " إسرائيل"": معاريف" .20

أصدر وزير الداخلية اإلسرائيلي إيلي يشاي تعليمات للمسؤولين في وزارته بتسريع إجراءات التخطيط 
 . التجميدفي الضفة الغربية للبدء بأعمال بناء واسعة النطاق في الضفة الغربية بعد انتهاء فترة قرار 

الوزير يشاي أمر بتسريع كافة " عن مسؤول في وزارة الداخلية اإلسرائيلية أن "معاريف"ونقلت صحيفة 
، وذلك باعتبار أن تجميد إجراءات التخطيط )الضفة الغربية(إجراءات التخطيط المتعلقة بيهودا والسامرة 

 . "خطيط ال يوجد بناءتعني من الناحية الفعلية تمديد فترة التجميد ألنه من دون ت
 إلى أن قرار الحكومة اإلسرائيلية بتعليق أعمال بناء جديدة، يشمل إجراءات نشر "معاريف"وأشارت 

مناقصات بناء، لكنه ال يشمل إجراءات التخطيط التي تستغرق فترة طويلة، كذلك فإن يشاي ومعه وزراء 
  . الثالثة اآلخرون صوتوا ضد قرار تعليق البناء"شاس"حزب 

وبحسب الصحيفة، فإن يشاي يسعى إلى الشروع في تنفيذ عدد كبير من مشاريع البناء في مستوطنات 
الضفة الغربية فور انتهاء فترة التجميد، وإنهاء العمل في العديد من هذه المشاريع خالل فترة قصيرة 

 .بهدف تقليص تأثير هذا القرار
  17/12/2009السفير، 

 
  عد مذكرة اعتقال ليفنيليبرمان يهدد بريطانيا ب .21

في " المنتدى الكوني لمحاربة الالسامية"اعتبر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان في مؤتمر  :الناصرة
ال تبشر بالخير، ويجب على بريطانيا حسم موقفها في شأن "القدس أمس التطورات األخيرة مع لندن 

لكنها لن تمر "ث عن المواجهة مع بريطانيا  ال تبح"إسرائيل"وأضاف أن . "االتجاهات التي تريد سلوكها
 ستعمل على تغيير الوضع الراهن في دول "إسرائيل"وزاد إن . "مر الكرام على التطورات األخيرة

ودعا بريطانيا إلى تغيير توجهاتها من مسألة الصراع الفلسطيني . "الذي يشجع عملياً اإلرهاب" أوروبية
، في إشارة إلى عدم تصويت "ي الجانب مؤيد للفلسطينيين تلقائياًوعدم اتخاذ موقف أحاد" اإلسرائيلي -

 وإلى دعمها المشروع السويدي لالعتراف بالقدس الشرقية عاصمة ،"تقرير غولدستون"بريطانيا ضد 
  .لفلسطين، ومحاربة بريطانيا منتجات المستوطنات في األراضي المحتلة

لبريطانيين يدركون أن هذه الدينامية ستقود إلى رفع شكاوى أعتقد أن ا": وتابع غامزاً من قناة البريطانيين
مماثلة ضد شخصيات بريطانية مسؤولة على خلفية مشاركة القوات البريطانية في قوات حلف األطلسي 

وربما يأتي الجئ أفغاني ويتقدم للمحكمة بشكوى ضد ضباط " في الحرب في أفغانستان والعراق، "ناتو"
أعتقد أنه من مصلحة بريطانيا، وليس مصلحة ... عسكري في أفغانستانبريطانيين ضالعين بعمل 
  ."إسرائيل، تغيير الوضع القائم

  17/12/2009الحياة، 
  

  خارطة أولمرت للحل الدائم قريبة من حدود جدار الفصل وتستثني القدس .22
 إيهود ، اليوم خارطة الحل الدائم التي اقترحها رئيس الوزراء اإلسرائيلي"هآرتس" نشرت صحيفة

أولمرت، على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وهي قريبة إلى حد ما من حدود جدار الفصل 
، وبدال "إسرائيل"العنصري، وتضم القدس والمستوطنات المحيطة بها والكتل االستيطانية الرئيسية إلى 

حسب خريطة أولمرت و .منها تمنح السلطة الفلسطينية أراض قاحلة في النقب، وفي محيط قطاع غزة
تضم حقول مستوطنات باري وكيسوفيم ونير عوز المحيطة بقطاع غزة، إلى الدولة الفلسطينية، وتشمل 

 .ممرا آمنا بين غزة والضفة الغربية
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من % 75من أراضي الضفة الغربية، يسكنها % 6.3وحسب خارطة أولمرت فإنه وأراد ضم 
ت ناطوتمسمن بين ال. ات الواقعة في عمق الضفة الغربيةالمستوطنين إلسرائيل، وإخالء باقي المستوطن

.  معليه أدوميم، غوش عتسيون، أرئيل، والمستوطنات المحيطة بالقدس"إسرائيل"ـالتي تضمها الخارطة ل
وممرا آمنا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، على % 5.8واقترح أولمرت على عباس أراض بديلة بنسبة 

 .سرائيلية دون يكون فيه تواجدا إسرائيلياشارع يكون تحت السيادة اإل
داني تيرزا وهو المخطط الرئيسي جدار الفصل ) احتياط(أن أولمرت أوكل العقيد" هآرتس"وذكرت 

العنصري برسم خارطة الحل النهائي مع الفلسطينيين، وأشارت إلى أن أولمرت توصل إلى تفاهم غير 
 بوش بأن تحصل إسرائيل على معونات لتطوير النقب مكتوب مع إدارة الرئيس األمريكي السابق جورج

والجليل من أجل استيعاب المستوطنين الذين يتم إخالؤهم من المستوطنات، بعد استيعاب قسم كبير منهم 
 .في التكتالت االستيطانية

 17/12/2009، 48عرب
 

   تواجه أزمة مائية حقيقية"إسرائيل": تقرير رسمي .23
عدته لجنة تحقيق رسمية شكلها الكيان اإلسرائيلي لتقـصي الحقـائق فـي             أدعى تقرير أ  : القدس المحتلة 

  . تواجه أزمة مائية حقيقية"إسرائيل"المرافق المائية، من أن 
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أمس، نقالً عن اللجنة أن منسوب مخزون المياه في الكيان اإلسرائيلي               

ة دعمهم لفكرة رفع أسعار المياه لتمويـل نـشاط الجهـات            وأكد أعضاء اللجن  . يقترب من الخط األسود   
  .المختصة بالمرافق المائية بما في ذلك المنشآت إلزالة ملوحة المياه
وقال وزير البنى التحتية اإلسـرائيلية      . وأعلنت مفوضية المياه أنها ستدرس استنتاجات التقرير المرحلي       

ه القائل بإلغاء استقاللية مفوضية الميـاه وإخـضاعها         إن ما يرد في التقرير يعزز موقف      ": "عوزي النداو "
  ".إلمرة المستوى السياسي

  17/12/2009صحيفة فلسطين، 
 

 جاالنت يهدد بتفجير الوضع من جديد مع غزة .24
هدد الجنرال يوآف جاالنت قائد المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي : عبد القادر فارس -غزة 

وقال جاالنت إن الهدوء الحالي على حدود . وضع من جديد مع قطاع غزةالمتاخمة لقطاع غزة، بتفجر ال
غزة هو مؤقت فقط، وقد يستمر شهورا وربما بضع سنوات، بيد أنه قال إن الوضع سيتفجر مجددا في 

استغالل الفترة الراهنة إلجراء «وأكد أنه يجب . نهاية المطاف بسبب استمرار تسلح الفصائل
 .»سبا ألي طارئاالستعدادات الالزمة تح

من جهته، قال رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال جابي أشكنازي إنه يجب التأهب للتعامل مع 
أي تحديات مستقبلية رغم الهدوء السائد حاليا على المناطق الحدودية في جنوب البالد مع قطاع غزة، 

سرائيليين المتاخمة للحدود مع غزة في الوقت الذي أعرب أشكنازي عن سروره لعودة حياة السكان اإل
 إلى مجراها الطبيعي، بعد توقف إطالق الصواريخ

  17/12/2009عكاظ، 
  

  مصادر إسرائيلية تتحدث عن ترتيبات لزيارة باراك إلى تركيا .25
وتركيا تجريان " إسرائيل"أن " اإلسرائيلية"اليومية " يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة  :القدس المحتلة
 باراك ألنقرة ضمن الجهود التي يبذلها البلدان إيهود لتنسيق زيارة يقوم بها وزير الحرب اتصاالت سرية

وأوضحت . إلعادة المياه الى مجاريها في العالقات الثنائية بعدما تعكرت خاصة بعد محرقة غزة
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يام بها خالل تأمل في أن يتسنى الق" إسرائيلية"الصحيفة انه لم يحدد بعد موعد لهذه الزيارة إال أن جهات 
  .األسابيع المقبلة

  17/12/2009الخليج، 
  

   يقدم على االنتحارإسرائيليضابط استخبارات  .26
، على االنتحار في ظروف أمس، يوم إسرائيليللمرة الثانية خالل نصف عام، أقدم ضابط استخبارات 

 . الرصاص على نفسه من سالحه الشخصيبإطالقغامضة 
التابعة " 8200الوحدة "الؤه، في وحدة االستخبارات المعروفة باسم ، حاول زم"معاريف"وبحسب صحيفة 

 المكان اثر سماعهم صوت الرصاص، حاولوا تقديم إلىلشعبة االستخبارات العسكرية، الذين هرعوا 
 ". جانبهإلىغارقا بدمائه وسالحه الشخصي "المساعدة الطبية له، ولكن باءت جهودهم بالفشل حيث وجد 

 على االنتحار ضابط أقدم حادث مشابه حيث أشهر 6ة شهدت قبل ما يقارب الـ وكانت نفس الوحد
 ...أيضااستخبارات وصف بالكبير، في ظروف غامضة 

 الوحدة المتخصصة بالرصد أفرادمن " أكاديميضابط "ان الضابط المنتحر هو بدرجة " معاريف" وتقول 
 ."ق جليلوتمفر"والتجسس االلكتروني ويخدم في قاعدة الوحدة بمنطقة 

 17/12/2009، 48عرب
  

  سّرع عمليات الحفر في محيط المسجد األقصىي االحتالل": األقصىمؤسسة " .27
، 1948داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام      " مؤسسة األقصى للوقف والتراث   "أكدت   :القدس المحتلة 

نة القدس المحتلـة إلقامـة      أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي صعدت عمليات الحفر التي تجريها أسفل مدي          
إن هذه الحفريات وإقامة المباني التهويدية واألنفاق إنما يـراد          : "وقالت المؤسسة في بيان لها     .مستوطنات

بها تطويق المسجد األقصى بحزامٍ من األنفاق واالستيطان لخنقه بهذه األطواق التهويديـة مـن جميـع                 
لون منذ ساعات الصباح، وبالتحديد فـي المنطقـة   عشرات العمال يعم"وأوضحت المؤسسة أن   ".الجهات

الواقعة في رأس حي وادي حلوة، أحد أحياء بلدة سلوان ويواصلون عمليات الحفر إلى ما قبل سـاعات                  
  ".المغرب
محاطة من جميع الجهات بجدار وصفائح حديدية طويلة، فيمـا غطيـت         "إن منطقة الحفريات    " :وأضافت

كية، وأحيطت أجزاء من موقع الحفريات برسومٍ تهويدية تـشير إلـى            بعض مناطق الحفر بأغطية بالستي    
وأوضح البيان أن هذه  الحفريات تبعد عشرات األمتار فقط عن            ".أجزاء من مخططات تهويد بلدة سلوان     

المسجد األقصى، مضيفا أنها تتسارع في هذا الموقع يوما بعد يوم، وتصل أعماقها إلى أكثر من عـشرة                  
  .حة واسعة محاطة من جهتيها بمبان سكنية للمقدسيينأمتار، وعلى مسا

  17/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  جماعات يهودية تدعو إلى اقتحام جماعي لألقصى اليوم .28
حذَّرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث من دعوات لجماعات يهودية متطرفة القتحـامٍ             :القدس المحتلة 

امة شعائر يهودية وتلمودية بمناسبة ما يـسمى بعيـد          جماعي للمسجد األقصى المبارك اليوم الخميس وإق      
أن مسيرات ضـخمة نُظِّمـت فـي    ، أمس، وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي    ". الشمعدان -الحانوكاة"

تعالت فيها أصوات تدعوا إلى تسريع بناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد األقـصى              ، القدس مؤخرا 
  .المبارك
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ـ    ودعت مواطني الضفة الغربي     إلى الرباط الدائم في المسجد األقصى       48 ة والقدس المحتلة وفلسطينيي ال
 .  المبارك، مذكرةً بأهمية تكثيف شد الرحال إلى األقصى على مدار أيام األسبوع والشهر والسنة كلها

  17/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  عاما12ً مبنى فلسطينياً في الضفة الغربية خالل 2450االحتالل أزال ": أوتشا" .29
، "أوتشا"ذكر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة : ).أ.ش.أ(
 مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية، 2450 الماضية 12  إسرائيل أزالت خالل السنوات الـأن

 الذي تعتمده الحكومة اإلسرائيلية في وذلك بذريعة عدم وجود تصاريح للبناء، الفتاً إلى أن نظام التخطيط
 . الضفة الغربية قد أسهم بشكل مباشر في تدهور األحوال المعيشية لشريحة واسعة من الفلسطينيين

 بناية 180، في تقرير أصدره أمس، إلى أن السلطات اإلسرائيلية نفذت أوامر إلزالة "أوتشا"وأشار 
 فلسطينيا، بينهم 319بداية العام الحالي، نتج عنها نزوح نحو يملكها الفلسطينيون في الضفة الغربية، منذ 

 الماضي، إال أن السلطات يوليو/  طفال، موضحا أنه رغم عدم صدور أية أوامر إزالة منذ تموز167
اإلسرائيلية ما زالت تصدر أوامر لوقف البناء، ما يعني تعريض اآلالف من الفلسطينيين لخطر إزالة 

اإلسرائيلية، إن سلطات االحتالل نفذت خالل العام " السالم اآلن"ير عن حركة ونقل التقر. منازلهم
، مقارنة بتنفيذ ) أمر إزالة2900من أصل ( أمر إزالة في مستوطنات الضفة الغربية 199الماضي 

 ). أمر إزالة4993من أصل ( أمر إزالة لمبان يملكها فلسطينيون 1663
 1967ة نفذت، منذ بداية احتاللها للضفة الغربية في العام  الحكومة اإلسرائيليأنوأوضح التقرير 

 من ةالمائ في 60ولفت إلى أن أكثر من . إجراءات عديدة لتقييد استخدام الفلسطينيين لألراضي والموارد
، التي ستنتقل مسؤوليتها تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية "المناطق ج"أراضي الضفة تندرج ضمن إطار 

ت أوسلو، أي أن البناء في هذه المنطقة، سواء كان منزال خاصا أو حظيرة للحيوان أو بحسب اتفاقيا
 . مشروع بنية تحتية، ما زال يتطلب موافقة السلطة المدنية اإلسرائيلية، التي تشرف عليها وزارة الدفاع

 من المناطق %1وأضاف التقرير أنه عملياً، تسمح السلطات اإلسرائيلية بالبناء الفلسطيني في أقل من 
 والمخاطرة بهدم "بشكل غير قانوني"، ونتيجة لذلك لم يترك للفلسطينيين من خيار سوى البناء )ج(

 .منازلهم وتشريدهم
 17/12/2009السفير، 

  
   النطالقتها60في الذكرى الـ " األونروا"مؤتمر دولي حول مستقبل الالجئين ودور : لندن .30

الفلسطيني مؤتمرا ليوم واحد في مناسبة مرور سـتين عامـا       "مركز العودة "نظم  : سمير ناصيف  - لندن
، تحـدث فيـه خبـراء       'االونروا ومستقبل الالجئين الفلسطينيين   ': بعنوان' االونروا'على تأسيس منظمة    

وركّز الزير في كلمته الترحيبية بالمـشاركين       . وأكاديميون ومسؤولون وافتتحه مدير المركز ماجد الزير      
ئة من سكان غزة هم من الالجئين، وان القانون الدولي وقرارات االمم المتحدة تشدد               في الما  85'على أن   

تتعـرض الحتمـال تقلـيص مـداخيلها،        '، كما قال ان منظمة االونروا       'على حقهم في العودة الى بلدهم     
وبالتالي إزالتها من قبل الجهات المنزعجة من الدور الرئيسي الذي تساهم فيـه فـي صـمود الـشعب                   

  . 'طينيالفلس
اذا تحقق هذا االمر السلبي فانه سيشكل مأساة بالنسبة لماليين الالجئـين الفلـسطينيين فـي                'واعتبر انه   

واشار الى  . ' ولبنان وسورية وغيرها، الذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها المنظمة          واألردنفلسطين  
 الفلسطينيين أينما وجدوا يؤكدون على      دراسات أجريت مؤخرا وأكدت بأن االكثرية الساحقة من الالجئين        '

رغبتهم ببقاء االونروا واستمرارها في تقديم الخدمات االنسانية لهم طالما لم تتحقق تطلعاتهم ولم تطبـق                
  .'حقوقهم في العودة الى وطنهم
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كنـت أتمنـى ان   ': وتبعه السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة البروفيسور مانويل حساسيان الذي قـال    
ون هذه المناسبة االخيرة التي نقيمها من اجل االونروا، نظرا ألن استعادة الشعب الفلـسطيني حقوقـه                 تك

ستزيل ضرورة وجود هذه المنظمة االنسانية العالمية الزاخرة العطاء والتي نشكرها على كل ما قدمتـه                
أهميـة  'وشدد علـى    . 'للشعب الفلسطيني الذي يفضل استعادة الحقوق على استمرار االتكال على االغاثة          

وقف إسرائيل لعملية االستيالء على االراضي في فلسطين واقامة المستوطنات فيهـا، وخـصوصا فـي                
الفترة االخيرة في المناطق المجاورة للقدس، وقال ان إسرائيل تحظى بتغطية على جرائمها، وان تقريـر                

ت النتهاء وقـوف إسـرائيل فـوق        القاضي ريتشارد غولدستون اظهر طبيعة هذه الجرائم وقد حان الوق         
  . 'السالم ال يمكن ان يتحقق على حساب الالجئين الفلسطينيين'وأكد بأن . 'الشرائع والقوانين الدولية

 فـي المائـة ممـا       93ان  'الفلسطينية  ' االرض' قال البروفيسور سلمان ابو ستة، مدير مؤسسة         من جهته 
 الفكرة القائلة بضرورة فـرض الـشروط علـى          ورفض. 'يسمى إسرائيل اليوم ارض فلسطينية مسلوبة     

ما هي في الواقع اال شروط أمريكية       '، وممثلها توني بلير والتي      )اللجنة الرباعية (الفلسطينيين كما تطرح    
الوثائق التي تملكها االونروا تحدد المواقـع التـي         'كما أكد بأن    . 'اوروبية ترفضها روسيا واالمم المتحدة    

سطينيون والمخيمات أو االماكن االخرى التي يقيمون فيها حاليا بعـد عـشرات             طرد منها الالجئون الفل   
انـه  'السنين على طردهم، وبالتالي بامكان استخدام هذه الوثائق لدى تطبيق حق العودة ميدانيا، واوضح               

ات الالجئون المقيمون في مخيم   (' في بعض الحاالت باالمكان عودة الالجئين الى بيوتهم مشيا على االقدام          
  ). غزة

  17/12/2009القدس العربي، 
  

   في طريقها إلى غزة "الثالثةشريان الحياة "قافلة  .31
 سيارة وشاحنة محملة 65أعلنت اللجنة الحكومية لكسر الحصار التابعة للحكومة المقالة أن : غزة

كية قادمة من التي عبرت األراضي التر" 3شريان الحياة "بالمساعدات الطبية واإلنسانية ستنضم إلى قافلة 
عن اللجنة قولها، في بيان، إن السيارات والشاحنات مقدمة ) أ.ب.د(ونقلت . اليونان في طريقها الى غزة

لقافلة لدى وصولها إلى األراضي وأوضحت أن ا. من هيئة اإلغاثة والتنمية التركية كمساعدة ألهالي غزة
التركية قادمة من اليونان القت استقباال رسميا وشعبيا حافال، الفتة إلى أن العشرات من المتضامنين 

وأشارت إلى أن أعضاء القافلة سيجوبون عددا . األتراك سينضمون إليها للمشاركة في رحلتها إلى غزة
 منها احتفال في ساحة تقسيم وسط أسطنبول قبل انطالقهم من المدن التركية، وستنظم لهم عدة احتفاالت

  .باتجاه سوريا
التي يرأسها النائب السابق في مجلس العموم البريطاني جورج جاالوي " 3شريان الحياة "وكانت قافلة 

ديسمبر الجاري مرورا بفرنسا وإيطاليا واليونان، وحاليا /انطلقت من لندن في السادس من كانون األول 
 الشهر 27ا، ومن ثم إلى سوريا واألردن ومصر باتجاه غزة التي من المتوقع أن تصلها يوم تركي

  .الحالي
  17/12/2009الخليج، 

  
 الملوثةخبراء محليون ودوليون يحذرون من وفيات في تجمعات الالجئين بغزة بسبب المياه  .32

 لـن يتمكنـوا خـالل       حذر مختصون في قضايا المياه من أن سكان قطاع غزة          : صفاء عاشور   - غزة
مؤكدين أن المياه الملوثة ستؤدى إلـى       ، السنوات القليلة القادمة من الحصول على المياه الصالحة للشرب        

  .وفاة الكثير من السكان خاصة ممن يعيشون في المخيمات
وشددوا على أن القطاع يمر بأزمة حقيقية في مجال المياه التي تعتمد بشكل أساسي على الخزان الجوفي                 

  .باإلضافة إلى تلويثه بمياه المجاري والبحر، والذي يتم استنزافه بشكل كبير من خالل اآلبار العشوائية
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اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والحق فـي       "حول  ، وأجمع المختصون خالل مؤتمر عقد في غزة أمس       
دخـال المعـدات    ، على أن الحرب األخيرة والحصار المفروض منذ سنوات واالستمرار بمنـع إ            "المياه

  .واإلمكانيات الضرورية زاد الوضع سوءاً ويشكل عائقاً أمام حل أزمة المياه
محـذرا  ، "إن القطاع يمر بالفعل بأزمة مياه حقيقية      " :وقال مدير مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبالق       

 :وأضـاف ". يجعل سكان قطاع غزة مقبلين على كارثة بيئيـة "من أن استمرار الوضع على ما هو عليه   
إذا اسـتمرت أزمـة الميـاه فـي        ، في العامين القادمين لن نجد قطرة مياه واحدة مالحة صالحة للشرب          "

  ".القطاع
 فتحدث عن خطـورة وضـع الميـاه،    E Wash Advocacy Task Forceأما مارك باتل من منظمة 

،  قطاع غزة  مستعرضاً من خالل المؤتمر بعض الصور التي تبين مشاكل محطات الصرف الصحي في            
واآلبـار الجوفيـة    ،  مليون متر مكعب من المياه العادمة يتم ضخها في البحـر يوميـاً             80هناك  " :وقال

وازديادها يعمل على دخول مياه ملوثة لألرض وتسبب تلوث للشواطئ األمر الذي جعـل الكثيـر مـن                  
 قطاع غزة يهدد وبشكل     وأشار إلى أن التلوث الذي يحصل في المياه في         ".المناطق غير صالحة للسباحة   

وهذا أمر ال يخفيه االحتالل     ، كبير تأثيره على محطة تحلية المياه في مدينة المجدل في األراضي المحتلة           
 آالف مواطن غير موصلين بشبكة      10وأوضح أن   ". وهم قلقون جداً بشأن التلوث الذي يحصل في غزة        "

 مياه مؤقتة، مبينا أن هذه المياه فيهـا كميـات           مياه في القطاع ويتم إيصال المياه لهم من خالل خزانات         
  .كثيرة من النيترات والبكتيريا وارتفاع نسبة الكلورايد

  17/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  الخضري يطالب باإلفراج عن بضائع غزة المحتجزة في الموانئ اإلسرائيلية .33
مجدداً بضرورة " هة الحصاراللجنة الشعبية لمواج"طالب النائب الفلسطيني جمال الخضري، رئيس : غزة

العمل من أجل اإلفراج عن بضائع التجار الفلسطينيين المحتجزة في الموانئ اإلسرائيلية، والتي كانت في 
إن هذه البضائع تعرض جزء كبير : "وقال الخضري في تصريحٍ صحفي مكتوب .طريقها إلى قطاع غزة

، مبيناً أن التجار الفلسطينيين "عدة سنواتمنها للتلف والخراب، وخاصة أن احتجازها مضى عليه 
ترفض اإلفراج "وأكد أن سلطات االحتالل  .يدفعون أيضاً الضرائب على هذه البضاعة، حسب توضيحه

عن البضائع المكدسة رغم قرارات المحاكم الصهيونية التي طالبت باإلفراج عنها بعد رفع قضايا من قبل 
خطوة ضمن خطوات تشديد حصار غزة وضرب "احتجاز البضائع ، مشددا على أن "تجار فلسطينيين

  . ، على حد وصفه"االقتصاد الوطني وتدميره
تحتجز بدون أي سند قانوني، وبشكل مناف تماماً لكل القوانين واألخالق واألعراف "وبين أن البضائع 

  .الدولية، كما بين تكبد التجار خسائر فادحة تقدر بعشرات آالف الدوالرات
  16/12/2009قدس برس، 

  
   في الضفةفلسطينياً 18االحتالل يعتقل  .34

 مواطناً فلسطينياً، وذلك خالل حملـة       18اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي      :وكاالت -نابلس   - الخليل
  .مداهمة وتفتيش واسعة في مناطق مختلفة من محافظات الضفة الغربية المحتلة

 17/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  سمح لمئات المسيحيين من غزة بدخول الضفة لالحتفال بأعياد الميالدل ياالحتال .35
السماح لمسيحيي قطاع غزة بدخول األراضي المحتلة عام        ، قررت حكومة االحتالل اإلسرائيلي    :الناصرة
العبري االلكتروني عن وزيـر     " ويلال" ونقل موقع    . والضفة الغربية بغية االحتفال بأعياد الميالد      1948
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سنسمح لمئات المسيحيين من قطاع غزة بالخروج مـن         : "احة اإلسرائيلي ستاس ميسزونكوف  قوله     السي
  ". والضفة الغربية"إسرائيل"أجل المشاركة في احتفاالت األعياد في 

  17/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

   تطالب بإطالق سراح أقدم أسير إداري من سجون الضفة"منظمة دولية" .36
محمود عباس، بـإطالق سـراح      " المنتهية واليته "قاء اإلنسان الدولية، الرئيس     طالبت منظمة أصد   :فيينا

المدافع عن حقوق األسرى والناشط الحقوقي الفلسطيني سائد ياسين، والذي اعتقل للمرة الثانية على يـد                
  .األجهزة األمنية في نابلس في غضون أسبوعين

ي العشرين من تشرين الثاني الماضي بعـد        وأكدت المنظمة في بيان صحفي، أمس، أن ياسين، اعتقل ف         
يمثل اعتقاالً سياسياً وعمالً تعسفياً     "ثالثة أيام فقط من إطالق سلطات االحتالل اإلسرائيلي سراحه، حيث           

 شهراً رهن االعتقال اإلداري وبـدون محاكمـة فـي الـسجون             44، مبينةً أنه أمضى     "غير مبرر بحقه  
  .اإلسرائيلية

 من تشرين الثاني الماضي، بعد معانـاة        17سرائيلية قد أطلقت سراح ياسين في       وكانت إدارة السجون اإل   
  ".طويلة، ويعد ياسين من أقدم األسرى اإلداريين السابقين لدى سلطات االحتالل

  17/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

   بعالج أسير تدهورت حالته إثر عملية جراحية"إسرائيل" تطالب "جمعية حقوقية" .37
 حقوقية فلسطينية إن أسيراً في سجون االحتالل اإلسرائيلي تدهورت حالته الصحية قالت مصادر: غزة

جمعية األسرى  وناشدت .بشكل كبير عقب إجراء االحتالل له عملية جراحية لم تتكلل بالنجاح
، مطالبة الصليب األحمر بالتدخل لعالج "لطمأنة ذويه"نادي األسير بإرسال محام له  "حسام"والمحررين 

والوقوف بحزم أمام خرق القوانين الدولية بحق األسرى وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي "ير األس
  ".تحفظ لألسرى كرامتهم وعدم أهانتهم وعالجهم بأسرع وقت

  16/12/2009قدس برس، 
  

 مالية المساعدات التوزيع في " األونروا "عتصامات فلسطينية احتجاجاً على معاييرا: لبنان .38
احتج أفراد عشرات العائالت الفلسطينية في البقاع والرشيدية في صور وعدد من : ع البقا-صور 

 في عملية توزيع المساعدات المادية "األونروا "مخيمات الشتات على المعايير المتبعة من قبل وكالة
 .  وسلطنة عماناألوروبيةالمقدمة من المفوضية 

 في األونروايم على إغالق قسم الشؤون ومكتب مدير وأقدم المحتجون بمساعدة اللجان الشعبية في المخ
 . الرشيدية، وإشعال إطارات السيارات تعبيرا عن غضبهم ورفضهم لتصنيف حاالت العسر الشديد

ئة عائلة في مخيم الرشيدية صنّفت اوكان من المقرر أن تبدأ عملية توزيع المساعدات المادية على تسعم
 ألفا، 120 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد، والثانية 162ة األولى  ثالث فئات، ينال أصحاب الفئإلى

 . أيضا ألف ليرة للفرد الواحد 25والثالثة 
واستغرب المحتجون الطريقة المتبعة في تصنيف أفراد عائالت ما يعرف بحاالت العسر الشديد والتي 

  .تعيش تحت خط الفقر
 17/12/2009السفير، 
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  وتصادر قاربهم صياديين خمسةي سبيل قوات االحتالل تخل: غزة .39
، خمسة صياديين فلسطينيين واحتجزت )15/12(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ليل الثالثاء : غزة

  .قاربهم قبالة شواطئ شمال قطاع غزة، ثم أخلت سبيلهم وأبقت على القارب محتجزاً
  16/12/2009قدس برس، 

  
  "إسرائيل" إسرائيلية مقاطعةً لـأجهزة الجمارك في الضفة تتلف مصنوعات .40

قامت أجهزة الجمارك التابعة للسلطة الفلسطينية، أمس، بإتالف مستحضرات تجميل : ).ب.ف.ا(
 ألف يورو في إطار المقاطعة الفلسطينية للمنتجات 40مستخرجة من البحر الميت وتقدر قيمتها بنحو 

  .المصنوعة في المستوطنات اإلسرائيلية
إن هذه العملية تتطابق مع قرار القادة " المسؤول الفلسطيني في مدينة أريحا وقال منذر عريقات

  .اإلسرائيلية" الفلسطينيين منع استيراد أو بيع منتجات مصنوعة في المستوطنات
  17/12/2009الخليج، 

    
  بعد اشتعال بيتها بالنيران قرب تل أبيب يهودية أسرةفلسطينيون ينقذون  .41

يعوت أحرنوت اإلسرائيلية أمس، تقريـرا موسـعا حـول مـروءة عمـال              نشرت صحيفة يد  : الناصرة
فلسطينيين أنقذوا زوجين شابين من بيتهما المشتعل بالنيران، في مستوطنة بني براك قرب تل أبيب، بينما                

  .تقاعس جيرانهم اليهود عن إنقاذهم
العمـال العـرب والتعـرف       والدة الزوج، إنهم معنيون بالتوجه إلى        إليهماوقال الزوجان اللذين انضمت     

  .عليهم وتقديم الشكر لهم
  17/12/2009الغد، األردن، 

  
   في سجون االحتالل22 أسير من غزة يدخل عامه الـ .42

، من بلدة جباليا شمال قطاع غزة، يوم ) عاما42ً(دخل األسير الفلسطيني عبد الرحمن شهاب : غزة
  .تالل اإلسرائيلي بشكل متواصلوالعشرين في سجون االح ، عامه الثاني)16/12(األربعاء 

  16/12/2009قدس برس، 
  

  "اعتبارات سياسية"االحتالل يمنع أطفال القدس من االحتفال بأعياد ميالدهم لـ .43
أطفاالً " األمن الداخلي"منعت قوات االحتالل اإلسرائيلية، بأمر من وزير ما يسمى : القدس المحتلة

ن القدس المحتلة، من االحتفال بأعياد ميالد كل من األطفال فلسطينيين في حي السعدية بالبلدة القديمة م
القدس " أن هذا االحتفال يندرج ضمن فعاليات  إياد الغوج وراني الرشق، العتبارات سياسية بحجة

  ".2009عاصمة الثقافة العربية 
فل عيد  عنصر أمن إسرائيلي، حاصروا مكان االحتفال، ومنعوا إقامة ح100إن نحو : "وقال شهود عيان

  .الميالد، كما منعوا المهرج من تفعيل األطفال واسكتوا الموسيقى بالقوة
وأضافوا أن حالة من الرعب، سادت لدى أطفال البلدة القديمة الذين جاؤا ليحتفلوا في ظل جميع الظروف 

  .االجتماعية الصعبة، ال سيما وأن البيوت ال تتسع إلقامة االحتفال بداخلها
ائالت األطفال أن يكون هنالك أي ارتباط ما بين احتفالهم بأعياد ميالد أبنائهم باحتفالية من جانبها؛ نفت ع

وعبروا عن استيائهم إلقدام قوات االحتالل اإلسرائيلية على منع . 2009القدس عاصمة الثقافة العربية 
  .حتفالاألطفال من الفرح واال

  16/12/2009قدس برس، 
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  ازها للحصول على فيديو لجندي يطلق النار على شاب مقيدبابتزاالحتالل فلسطينية تتهم  .44

 اتهمت الفلسطينية سالم كنعان الجيش اإلسرائيلي بممارسة الترغيب والترهيب .):ب.ف.أ( –رام اهللا 
 الجيش وهو يطلق عياراً معدنياً أفرادضدها للحصول على نسخة أصلية لشريط فيديو يظهر فيه احد 

  .يدباتجاه شاب فلسطيني وهو مق
 أبووكانت كنعان صورت في كاميرتها الخاصة الجندي عمري وهو يطلق النار على قدم الشاب اشرف 

. 2008 يوليو عام /رحمة وهو مقيد بعد اعتقاله على مدخل قرية نعلين في الضفة الغربية في تموز
ها تحديد المبلغ  وعرض عليأيام احد الضباط اإلسرائيليين اتصل بها قبل إن "فرانس برس"وقالت لوكالة 

  . للشريطاألصليةالذي تريده لقاء الحصول على النسخة 
  17/12/2009الحياة، 

  
  النقبب أردنييندفن ثالثة :  بعملية فدائية في فلسطين استشهادهمعام من 40 بعد .45

 أهالي، الثالثاء، المئات من     أمس من   أول شارك مساء    إسالميةبشعائر دينية    : زهير اندراوس  -الناصرة  
 أردنييننة راهط، الواقعة في صحراء النقب، جنوب الدولة العبرية في مراسيم دفن رفات ثالثة جنود                مدي

وقال شـلومو بيرشـطاين،      .الساحلية)  رشرش أم( عاما قرب مدينة ايالت      40كانوا استشهدوا قبل نحو     
لمراسـل موقـع     ،"إسرائيل" وهي المنظمة اليهودية المسؤولة عن دفن الموتى في          ،ممثل منظمة كاديشا  

 عاما خالل عملية تسلل     40انّه حسب المعلومات المتوفرة لديه فان الشهداء الثالثة قتلوا قبل نحو            ) بانيت(
، وبعد استـشهادهم    األردني، حيث كانوا يحملون القرآن الكريم ويلبسون الزي         األردن من   "إسرائيل" إلى

ت ذات الصلة في الدولة العبرية بـدفنهم فـي           قامت السلطا  اإلسرائيليخالل مواجهة مع قوات االحتالل      
  .مقبرة خاصة في مدينة ايالت

  17/12/2009القدس العربي، 
  

 أوضاع الفلسطينيين هي األسوأ: رئيس لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان اللبناني .46
 "مركز التنمية اإلنسانية"و) حقوق(أعلنت المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان  سناء الجاك: بيروت

، تنظيم اعتصام غدا الجمعة على الرصيف المقابل لوزارة الداخلية "مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان"و
نصرة الالجئين الفلسطينيين في لبنان من فئة فاقدي األوراق "والبلديات في محلة الصنائع، وذلك لـ

 ."االعتصام سلمي ورمزي"وأكدت أن . "الثبوتية
أن : "الشرق األوسط"إلنسان البرلمانية النائب غسان مخيبر لـرئيس لجنة حقوق افي نفس السياق قال 

أصعب الحاالت هي حاالت الفلسطينيين الذين دخلوا لبنان بشكل عشوائي وبطريقة غير شرعية، "
واستقروا في أحد المخيمات من دون أن يسجلوا أنفسهم لدى وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين 

هؤالء األوالد كبروا، ولكن ال حقوق لهم وال أحد يعترف بهم، سواء . ومن ثم رزقوا بأوالد). ااألونرو(
أما حالة العراقيين أو السودانيين أو الصوماليين فتبقى أسهل ألن ). ااألونرو(لدى الدولة اللبنانية، أو لدى 

: وأضاف. "لهؤالء سفارات يمكن من خاللها ترتيب أوضاعهم واستصدار أوراق ثبوتية تحدد انتماءهم
والصعوبة تكمن في أن كل . على أي حال، ال يمكن تجاهل ظروف من يعيش دون هوية تعرف عنه"

. حالة يجب أن تدرس على حدة ألنها خاصة بصاحبها، ويفترض أن يتم التعامل معها بإنسانية
 ."والمساعدات غالبا ما تكون بمبادرات من الجمعيات المتخصصة وليس في إطار عمل إداري رسمي

 17/12/2009األوسط، الشرق 
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  تاريخ التسوية ضد مصلحة الفلسطينيين:قاسمنعيم  .47
:  الشيخ نعيم قاسم، القيادي الفلسطيني فاروق القدومي وقال قاسم"حزب اهللا"إستقبل نائب األمين العام لـ

حاجة ثبت بالدليل القطعي أن االتجاه اإلسرائيلي هو ابتالع فلسطين بكاملها، وأن قانون إعادة أي أرض ب
إلى ثلثي الكنيست دليل إضافي على التملُّص من أي التــزام أو اتفاق، وهذا ما يجعل الجميع أمام 

إما االستسالم للشروط اإلسرائيلية بالكامل، وإما الرفض والمقاومة الستعادة : خيارين ال ثالث لهما
 . الحقوق
ى الراعي األميركي يراكم المزيد من إن تاريخ التسوية ضد مصلحة الفلسطينيين، واالعتماد عل: وأضاف

الخسائر بسبب انحيازه إلسرائيل، وعلينا أن نتَّعــظ من األحداث لنتــوحد ونلتفَّ حول المقاومة التي 
 . تُوقف بالحد األدنى اندفاعة المشروع اإلسرائيلي

 17/12/2009السفير، 
  

  إعادتهم" سرائيلإ" ألف فلسطيني ترفض 400كيف سيحل أمين الجميل مشكلة : عون .48
ال تستطيع : ."في.تي.أو" النائب العماد ميشال عون في حوار محطة "واإلصالحتكتل التغيير "قال رئيس 
 أنتستطيع   الألنها سالم إلى تحوله أنتستطيع   شنت حربا وانتصرت الاوماذ تشن حربا، أن إسرائيل

ليهم فنحن أحرار باختيار نظامنا وإذا اعتبروا أن سالح حزب اهللا يشكل خطرا ع. تحسم أي معركة
 . الدفاعي

 فلسطيني ألف 400 الجميل، وكيف سيحل مشكلة أمينوتساءل عما هو السالح الدفاعي لدى الرئيس 
لوال وجود حزب اهللا والمقاومة كيف نحصل على استقرار، القوات الدولية ال "، إعادتهم "إسرائيل"ترفض 

 حين عودة إلىسيبقى سالح المقاومة ": وقال. "سكان قرى الجنوبتوفر استقرارا لوال موافقة حزب اهللا و
  . " بالده، والسالح هو لخلق توازن معين مع إسرائيلإلىالفلسطيني 

 17/12/2009السفير، 
  

 يدعو إلى تقديم مشاريع للحكومة إلقرار حقوق الفلسطينيين في لبنان" التقدمي االشتراكي" .49
 برئاسة النائب عالء الدين ترو، الرئيس الحص، ودعاه "كيالحزب التقدمي االشترا"زار وفد من 

. للمشاركة في المؤتمر الذي ينظمه الحزب مطلع الشهر المقبل دعما للحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان
 وتوافق سياسي لبناني يترجم إجماع إلىكنا متفقين على الحاجة : وقال أمين سر الحزب شريف فياض

 الحكومة والمجلس النيابي ليستطيع الفلسطيني المقيم في لبنان تملك شقة إلىتقدم  مشاريع قوانين إلى
 وتؤمن لهذا الفلسطيني اإلنسان تراعي حقوق أنومن العمل بكرامة وحرية وبما يليق بالقوانين اللبنانية 

 التي يةاإلنسان من الحقوق المدنية األدنى الحد اآلن حتى إليها وحرم من العودة أرضهالذي هجر من 
 . "أرضنا العربية وحق الضيافة له على واإلخوة اإلنسانتفرضها قوانين حقوق 

 للمشاركة في "تيار المستقبل"إلى  ووجه الحزب دعوة ،"تيار المستقبل" "االشتراكي"كما زار وفد من 
م في شكل على قاعدة أن الدولة بكل أركانها تقو"، "الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين"مؤتمر بشأن 

 . "أساسي على احترام حقوق اإلنسان
  17/12/2009السفير، 

  
 سنعمل ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم: في لبنان"  السوريالقوميحزب " .50

 رجاء أمتنا وعلى وجه أن، أمسقال النائب أسعد حردان رئيس الحزب السوري االجتماعي، 
لسطينية الداخلية على القواعد واألسس التي الخصوص، أبناء شعبنا في فلسطين، أن تتحقق اللحمة الف
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منها انطلقت شرارة الثورة الفلسطينية، من أجل أن تستعيد فلسطين ما افتقدته من دفء قومي وحرارة 
 . عربية، بعد االتكاء في المرحلة السابقة على وهم التسوية

 االتجاه، وأن من إن الحزب القومي، ضنين بالوحدة الفلسطينية وبكل جهد يبذل في هذا: وأضاف
 تجديد االحتضان بإعادةمسؤولية القوى الفلسطينية قاطبة، أن تضع العنوان النضالي المقاوم الكفيل 

فعندما يتفق الفلسطينيون على العناوين . القومي والعربي الكامل للمسألة الفلسطينية وفقا لصورته األولى
ع بعض العرب، فال يعود هنالك جدران اسمنتية النضالية وعلى خيار الكفاح المسلح، عندها تسقط ذرائ

إن عنوان تحرير فلسطين، وحده كاف للجذب القومي . وال حيطان فوالذية تفصلهم عن واجبهم التاريخي
 . والعربي

أن الحزب سيعمل ما في وسعه، من أجل معالجة أوضاع الفلسطينيين في لبنان، ومنحهم الحقوق " وأكد
 . "هي ابسط واجبات الدولة اللبنانية حيالهمالمدنية واالجتماعية التي 

 16/12/2009السفير، 
   

  "إسرائيل" بالتعامل مع  في لبناناتهام عنصر أمن في السفارة األميركّية: لبنان .51
 مدعى عليهم بجرم التعامـل      4أصدر قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج أمس قرارين اتهاميين بحق           

وبـين  . باً محاكمتهم بتهم تتفاوت بين األشغال الشاقة المؤقتة واإلعـدام         مع االستخبارات اإلسرائيلية، طال   
 أشخاص كانت استخبارات الجيش اللبناني قد أوقفتهم، أحدهم عنـصر أمـن فـي الـسفارة                 3المتهمين  

األميركية في عوكر، وآخر متهم بتزويد االستخبارات اإلسرائيلية معلومات عن رمزي نهرا قبل اغتياله              
  .2002 في بلدة إبل السقي الجنوبية عام بتفجير عبوة

17/12/2009األخبار،   
 

  وبناء الجدار الحدودي يتسارع... ضبط عشرة أنفاق للتهريب بين مصر وغزة .52
 أنفاق حدودية للتهريب بين مصر وقطاع غزة، ١٠كشفت أجهزة األمن : صالح البلك، أحمد أبو دراع

وأكد . على الحدود وزادت سرعتها، بحسب شهود عيانأمس، فيما تواصلت أعمال إنشاء الجدار العازل 
شهود عيان تواصل أعمال إنشاء الجدار العازل على الحدود مع قطاع غزة، الفتين إلى أن وتيرة العمل 
تسير بصورة أسرع بعد أن شهد الشريط الحدودي على امتداده زيادة أعداد المعدات المستخدمة في 

ألعمال مازالت تقتصر على تثبيت األركان الرئيسية دون البدء في وقال الشهود إن ا. أعمال اإلنشاء
عملية غرس األلواح الفوالذية حتى اآلن، كما لم تبدأ عملية نصب الستار المكون من الشبك أو األسالك 

  .الشائكة
  17/12/2009المصري اليوم، 

  
  الدول العربية بالسعي لتخفيف الحصار على قطاع غزةيطالب  موسى عمرو .53

السعي لتخفيف "طالب األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الدول العربية بـ: ، القاهرةغزة
دور مصر في "، وأشاد في الوقت نفسه بـ"الحصار على قطاع غزة وتسهيل حياة الفلسطينيين هناك

  ".مساندة سكان القطاع عبر فتح معبر رفح
ديدي على الحدود مع قطاع غزة، قال موسى، وحول األنباء التي ترددت عن قيام مصر ببناء جدار ح

أهالي غزة يعيشون حياة صعبة ويتعرضون لعدوان قاس يستخدم فيه "في تصريحات صحافية أمس، إن 
تسهيل الحياة على الشعب الفلسطيني، "، مطالبا الدول العربية بالعمل على "أسلحة غير مسموح بها
يين ال بد أن يشعروا بأن هناك بابا للحرية في مواجهة الفلسطين"وقال إن ". وااللتزام بتخفيف الحصار
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، "ضرورة أن تظل بوابات رفح مفتوحة وتسمح لهم بالعالج والسفر والتعليم"، مشددا على "الحصار
  ".أعتقد أن هذا ما يجري بالفعل"وأضاف 

  17/12/2009الخليج، 
 

 الميعيق تحقيق الس" إسرائيل"الدعم األمريكي المطلق لـ:  الفيصلسعود .54
" إسرائيل"الذي تقدمه أمريكا لـ" الدعم المطلق"أكد وزير الخارجية األمير سعود الفيصل، أن : واشنطن

" إنترناشونال هيرالد تريبيون" وقال الفيصل في مقابلة نشرتها صحيفة .يمنحها خيار عدم تحقيق السالم
أن "وفر لها خيار ) كي المطلقالدعم األمري(آمنة لتحقيق السالم فإن " إسرائيل"عوضاً عن جعل "أمس 

أدى إلى سنوات طويلة من "وأضاف أن هذا الوضع ". تحيا في منطقة من دون قبول شعوب المنطقة بها
  ".النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين

وأعرب األمير سعود عن خيبة أمله لفشل الجهود التي بذلها من أجل التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية 
كيف يمكنك أن تفرح بأي شيء عندما يكون هناك شعب كالشعب "وأضاف . في المنطقةوإحالل السالم 

السالم حتى اليوم هو كأنك تحمل ماء أو " وتابع الفيصل ".الفلسطيني يعيش في الحالة التي يعيش فيها؟
ة رمال في يدك، ترى الماء وتظن أن بإمكانك اإلمساك ببعض منه ولكنه يفلت منك، واألمر نفسه بالنسب

إذا، إلى أن يكون هناك شيء تمسك به بيدك وتعلن أنه نجاح وإنجاز، فأنت لم "وأضاف ". إلى الرمل
  ".تحقق شيئا

ومن ناحية أخرى، قال الفيصل أنه ينبغي على المجتمع الدولي أال يسمح إليران بامتالك السالح النووي، 
 .عن ترسانتها النووية" إسرائيل"وطالب في المقابل أيضاً بتخلي 

 17/12/2009الوطن، السعودية، 
  

   ضدهابراون يتصل بليفني ويعدها بتغيير القانون القضائي .55
ليفني أن رئيس الوزراء البريطـاني غـوردن        زعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي     فاد مكتب   أ: الناصرة

 تعـديل   ، مؤكداً تصميمه علـى    " وقت أيمرحب بها في بريطانيا في      " وابلغها انه    أمسبراون اتصل بها    
  . القانون البريطاني للحؤول دون حصول مالحقات مماثلة مستقبال

 إسرائيلإن الدعوى القضائية ضدها ليست ضد       ) .سي.بي.بي(وقالت ليفني أمس لهيئة اإلذاعة البريطانية       
هـو مـن    "وأضافت أن من يجب مقاضـاته       . "إنما أيضاً ضد كل ديموقراطية تحارب اإلرهاب      "فحسب  

الرصـاص  "ي نفذ عملية    سرائيلوكررت أن الجيش اإل   . "قضائي البريطاني لهذا الغرض   يستغل الجهاز ال  
أي مقارنـة بـين اإلرهـابيين       " استمرت ثماني سنوات و    "اعتداءات إرهابية " في القطاع لوقف     "المسبوك

  ."ال تأسف إلقرار العملية العسكرية التي حققت أهدافها"كما عاودت القول إنها . "وجنودنا في غير محلها
وأفادت وسائل اإلعالم العبرية أمس أن وزير الخارجية البريطانية ديفيد ميليباند أجرى مـساء أول مـن                 

 االعتقال الذي اعتبره غير     ي وليفني اعتذر خالله عن أمر     سرائيلأمس اتصاالً هاتفياً مع كل من نظيره اإل       
. ول لمنع تكرار مـا حـصل      مقبول عليه وال على عدد من أعضاء حكومته، وأنه سيعمل على إيجاد حل            

 "إسـرائيل "ي األهمية التي يوليهـا للعالقـات بـين          سرائيلوأضافت أن الوزير البريطاني أكد لنظيره اإل      
  . ووجوب تواصل الحوارإسرائيلوبريطانيا و

المملكة المتحدة مصممة على بذل كـل مـا بوسـعها           " أن إسرائيلوأفاد بيان من السفارة البريطانية في       
ولتحقيق ذلك ينبغي أن    . سرائيل تكون شريكاً استراتيجياً إل    أنم في الشرق األوسط وعلى      للنهوض بالسال 
ونحـن  .  المملكة المتحدة إلجراء محادثات مع الحكومة البريطانية       إلى من القدوم    إسرائيليتمكن زعماء   

  ."نبحث على نحو عاجل في عواقب هذه الحالة
17/12/2009الحياة،   
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  ال شروط مسبقة للمفاوضات": جالخلي"مسؤول أمريكي لـ .56

الهـدف  "أكدت الواليات المتحدة أن المفاوضات هي أفضل الوسائل لتحقيـق           :  حنان البدري  -واشنطن  
جاء ذلك في معرض رد الفعـل الرسـمي          .المتمثل بإقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للبقاء      " المشترك

وقال . يةسرائيلاليومية اإل " هآرتس"صحيفة  األمريكي على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ل       
ـ      والفلسطيني " يسرائيلاإل"، ال نعتقد أن أياً من الطرفين        "الخليج"مسؤول في وزارة الخارجية األمريكية ل

يجب أن يفرض شروطاً مسبقة للمفاوضات، وذلك في إشارة واضحة إلى أن واشنطن تعتبر كالم عباس،                
  .عن وقف االستيطان، شرطاً مسبقاً

هدفنا مازال أن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للبقاء ومـستقلة ومبنيـة             "أضاف المسؤول األمريكي أن     
متفق عليه، وأيـضاً    " أراض" مع وجود تفاهمات واتفاق بين الطرفين على تبادل          67على أساس حدود ،   

ورات الالحقة وتوفر   بدولة يهودية لها حدود آمنة ومعترف بها، تمثل أو تعكس التط          " إسرائيل"على هدف   
  ".األمنية" إسرائيل"احتياجات 

17/12/2009الخليج،   
  

 في استعمال القوة تغلق األبواب أمام السالم" إسرائيل"سياسة : رئيس وزراء سلوفينيا .57
أكد رئيس وزراء سلوفينيا روبرت باهور، فـي مـؤتمر صـحفي             :مسعود الحناوي ومحمد شعير   كتب  

 الدول العربية عمرو موسي أمس،  أن الوقت قد حان إليجاد حل عـدل               مشترك مع األمين العام لجامعة    
وأضـاف أن   . ية تعيشان جنبا إلي جنب    سرائيل حل الدولتين الفلسطينية واإل    ىيقوم عل ، للقضية الفلسطينية 

 إغالق األبواب أمام عمليـة      ىية واتخاذ خطوات من جانب واحد تؤدي إل       سرائيلسياسة استعمال القوة اإل   
دعا إلي العمل علي استغالل السياسة األمريكية الجديدة وموقف االتحاد األوروبي بشكل عـام              و، السالم

مؤكدا أن الحوار أمـر جـوهري       .  حل عادل للمشكالت التي تواجه منطقة الشرق األوسط        إلىللتوصل  
 . مائدة المفاوضاتىيين والجلوس إلسرائيللتحقيق السالم بين الفلسطينيين واإل

17/12/2009األهرام، مصر،   
  

  اتهام محكمة بريطانية بالتدخل في تعريف الهوية اليهودية .58
اتُهمت محكمة بريطانية عليا بالتدخل في أمور دينية بعدما قضت يوم األربعاء بأن             :  مايكل هولدن  -لندن  

 أن  مدرسة يهودية مذنبة بالتمييز لرفضها قبول صبي أمه يهودية باعتناق هذه الديانة وليس بالمولد، غير              
  .القضاة قالوا إن المدرسة لم تكن عنصرية بمفهوم ينطوي على ازدراء

ورحب النشطاء المدافعون عن المساواة بالحكم لكن بعض الجماعات اليهودية قالت انه يظهـر صـعوبة            
  . عام3500تطبيق القانون الحديث على تقليد يهودي قائم منذ 

16/12/2009وكالة رويترز،   
  

   سنة60 باليين دوالر في ستةة لألردن المساعدات األميركي .59
أعلن السفير األميركي في عمان ستيفن بيكروفت أن بالده قدمت خالل السنوات .): آي.بي.يو( –عمان 

 أن إلىولفت  .1997 بليون مـنذ العام 4.3 بليون دوالر مساعدات لألردن، منها 6.1الستين الماضية 
تقديراً ألهمية الدور "عدات اقتصادية من الحكومة األميركية، األردن هـو أحد أول أربع دول تتلقى مسا

  ."اإلنساني الذي يلعبه على مستوى العالم
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 بترا عن السفير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في مناسبة مرور -ونقلت وكالة األنباء األردنية
 مليون 660ردن بلغت  األردنية، أن بالده قدمت مساعدات لأل-ستين سنة على العالقات األميركية 

  . مليوناً مساعدات اقتصادية والبقية عسكرية360دوالر في السنة الجارية، منها 
 يصل إلى 2000وعن التبادل التجاري بين البلدين، أوضح أن اتفاق التجارة الحرة الذي وقع بينهما عام 

ي منطقة الشرق األوسط إلى مرحلة التطبيق الكامل بداية العام المقبل، وهو أول اتفاق توقعه أميركا ف
  .1998جانب اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة الذي بدأ العمل فيه عام 

 مليون دوالر في عام 369وأشار إلى أن هذين االتفاقين ساهما في نمو قيمة التبادل التجاري بينهما، من 
دل التجاري تراجعاً  بليون دوالر، قبل أن يسجل التبا2.2 بلغ 2007 إلى أعلى مستوى في عام 1998

  .، نتيجة تداعيات األزمة العالمية2008طفيفاً عام 
  17/12/2009الحياة، 

  
   المركزي وتمديد والية الرئيس عباسالمجلس .60

  حسام الدجني
عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا مهماً، ناقش خالله قضايا بالغة الحساسية من              

ئيس الفلسطيني محمود عباس إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وذلـك            أبرزها تمديد والية الر   
  .2010/لسد الفراغ الدستوري بعد الرابع والعشرين من يناير

حيث ترفض حركة المقاومة اإلسالمية حماس هذه القرارات، وترى حماس أن أي قرار ال ينـسجم مـع        
  .ينيالدستور الفلسطيني هو قرار غير ملزم للشعب الفلسط

من هو المجلس المركزي؟ وما عالقته بالسلطة الفلسطينية؟ وما مدى شرعيته؟           : هنا نطرح عدة تساؤالت   
ف بالسلطة الفلسطينية؟ وهل يحق لـه  .ت.وما هي عالقة حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية؟ ما عالقة م      

  حل المجلس التشريعي أم ال؟ 
  :المجلس المركزي

مجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسئول أمامه ويشكل مـن بـين أعـضائه،             هو هيئة دائمة منبثقة عن ال     
ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من األعضاء يـساوي علـى األقـل                 

 عضواً يمثلون فصائل حركات المقاومـة       130ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، ويبلغ عدد أعضائه         
فاءات الفلسطينية المستقلة، يجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على األقل           واالتحادات الشعبية والك  

بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني السيد سليم الزعنون، ويقـدم               
تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بنـاء علـى                 

  . أعضاء اللجنة التنفيذية، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرينطلب من
  :عالقة المجلس المركزي بالسلطة الفلسطينية

تربط المجلس المركزي عالقة قانونية بالسلطة الفلسطينية، فهو من أصدر قرار إنشاء السلطة الفلسطينية              
مثيلها لكـل مكونـات وأطيـاف الـشعب     وهو من يمتلك قرار حلها، ولكن بشرط صيرورة شرعيتها وت    

-10الفلسطيني في الداخل والخارج، حيث أصدر المجلـس المركـزي فـي دورتـه المنعقـدة مـن                   
  : في تونس القرار التالي12/10/1993
تكلف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلـسطينية فـي              : أوالً

  . من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارجالمرحلة االنتقالية
رئيساً لمجلس السلطة   ، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية     ، يكون السيد ياسر عرفات   : ثانياً

  .الوطنية الفلسطينية
  :شرعية المجلس المركزي
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طيني، حيث يعتبر المجلس الـوطني      المجلس المركزي يستمد شرعيته من شرعية المجلس الوطني الفلس        
الفلسطيني الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلـسطين وخارجهـا، وتـنص               

ينشأ مجلس مركزي، يشكل مـن بـين أعـضاء المجلـس           :"  من قرار إنشاء المجلس المركزي     1المادة  
 عاديتين من دورات المجلس ويرأسه رئيس       الوطني الفلسطيني وتكون مدته التي تنقضي بين كل دورتين        

كـم  : مع العلم أن المدة بين الدورتين العاديتين هي ثالثة أعوام، وهنا نطرح تـساؤالً             ، "المجلس الوطني 
أ مـن النظـام األساسـي       -7دورة اجتمع المجلس الوطني منذ تأسيسه وحتى اآلن؟ فحسب نص المادة            

 الفلسطيني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهـو الـذي           المجلس الوطني "لمنظمة التحرير الفلسطينية    
  ".يضع سياسة المنظمة ومخططاتها

الفصل –وحسب الالئحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس الوطني الفلسطيني، فقد حددت في الباب الثاني               
 أو فـي دورات     ينعقد المجلس دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة        : 18 المادة   -)انعقاد الجلسات (األول  

غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية، أو من ربع عدد أعضاء المجلس، فـإذا                   
لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا االجتماع يعتبر االجتماع منعقداً حكماً بالمكان والزمان المحددين في                

  .طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية
م في قطاع غزة، بحضور الـرئيس األمريكـي بيـل           1996عام  ،"21"دورته الـ   عقد المجلس الوطني    

كلينتون، وتم إلغاء بعض مواد الميثاق الوطني الفلسطيني، وحتى اليوم لـم ينعقـد المجلـس الـوطني                  
ال يجوز انعقاد المجلس إال     : 19الفلسطيني بشكل قانوني، ألنه حسب الفصل األول من الباب الثاني مادة            

  .لنصاب القانوني من ثلثي أعضائه على األقلباكتمال ا
وهنا ينبغي القول إنه ال يوجد فلسطيني يعلم عدد أعضاء المجلس الوطني، فهناك أعـضاء توفـاهم اهللا،                  
وآخرون بلغوا من العمر عتيا، وهناك من اعتزل الحياة السياسية، إضافة إلى المتغيرات السياسية داخـل                

روز تيارات فلسطينية لها وزنها السياسي والجماهيري خارج أطر منظمة          الحركة الوطنية الفلسطينية، وب   
  .التحرير الفلسطينية كحركة حماس والجهاد اإلسالمي والمبادرة الوطنية وغيرها

المجلس المركزي حاله كحال بقية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، فبعد أن أصدر قـراره بإنـشاء                
عه منظمة التحرير الفلسطينية عن القرار الوطني الفلـسطيني، حيـث           السلطة الفلسطينية، غاب وغابت م    

ينعقد المجلس دورياً بـدعوة     : "حددت الالئحة الداخلية للمجلس المركزي في الفصل الثالث المادة الثامنة         
من رئيسه، مرة كل ثالثة أشهر، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنـة                    

و من ربع عدد أعضاء المجلس وتوجه الدعوة لالجتماع قبل موعد االنعقاد بوقت معقول ويرفق          التنفيذية أ 
  ".بالدعوة مشروع جدول األعمال

  :عالقة حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية
حسم العالقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس يشكل أساساً لبناء نظام سياسـي فلـسطيني                

استراتيجية ورؤية آلليات تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني مـن خـالل توحيـد             قوي، والتوصل إلى    
الجهود والطاقات بين القوى الوطنية في الداخل والخارج، حيث يشوب الغموض في العالقة بين حمـاس                

م، أفردت في ميثاقها فـي المـادة        14/12/1987ومنظمة التحرير الفلسطينية، فحماس التي انطلقت في        
منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب المقربين إلى حركة المقاومة اإلسالمية، ففيهـا            :" لعشرينالسابعة وا 

فوطننـا واحـد    . األب أو األخ أو القريب أو الصديق، وهل يجفو المسلم أباه أو أخاه أو قريبه أو صديقه                
  ". ومصابنا واحد ومصيرنا واحد وعدونا مشترك

 بديالً لها في المنطقة، له امتدادات أيدلوجية، كون الحركـة           ف فترى في حركة حماس مشروعاً     .ت.أما م 
  .اإلسالمية خرجت من رحم جماعة اإلخوان المسلمين
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لذا تنتاب عالقات منظمة التحرير الفلسطينية بحماس أزمة ثقة وخالف سياسي وأيدلوجي، يحتـاج إلـى                
ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق    ) 2005(جهود جبارة للتوصل إلى قواسم مشتركة، قد يكون إعالن القاهرة           

  .مكة أرضية جيدة لذلك
  :ف بالسلطة الفلسطينية.ت.عالقة م

العالقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية هي عالقة مبتورة، حيث لم ينظم النظام األساسي               
، حتـى  1993 عام للمنظمة طبيعة العالقات بين الطرفين، سوى قرار إنشاء السلطة الفلسطينية في تونس 

سادت السلطة ومؤسساتها على حساب منظمة التحرير الفلسطينية، واآلن يدفع النظام السياسي الفلسطيني             
  .ثمن هذه العالقة وهذا الترهل لمؤسسات المنظمة

  هل يحق للمجلس المركزي حل المجلس التشريعي؟
إلى القانون األساسي الفلـسطيني      قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإضافة مادة         13/8/2005بتاريخ  

تنتهي مدة والية المجلس التشريعي القـائم عنـد أداء أعـضاء            :  مكرر 47حيث تقول المادة    ) الدستور(
  ".المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري

وبهذه المادة حسم الرئيس محمود عباس جدالً سياسياً حول شرعية المجلـس التـشريعي األول، والتـي                 
  . سنوات10يته أكثر من استمرت وال

نكرر ما قلناه سابقاً إنه في حال تم تجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها، وإعـادة                 
الحياة الديمقراطية إليها عبر توافق وطني،  ودخول كل القوى الوطنيـة واإلسـالمية إلـى مؤسـسات                  

لفلسطينية عبر تعديل في النظام األساسي للمنظمة،       ف والسلطة ا  .ت.المنظمة، وإعادة تنظيم العالقة بين م     
يستطيع المجلس المركزي حل السلطة برمتها، والمجلس التشريعي هو أحد مكونات النظـام الـسياسي               

  . الفلسطيني في الداخل
  17/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ! في الحوار الوطني الفلسطيني؟إسرائيليةمداخلة  .61

  عريب الرنتاوي
 لم يقتل أي جندي أو مدني إسرائيلي في عمليات إرهابيـة ، وهـي               2009ء العام   صيف وخريف وشتا  "

، هذا ما ورد في محاضرة ألقاها رئيس شعبة االستخبارات          " ظاهرة لم يسبق لها مثيل في العقود األخيرة       
العسكرية في الجيش اإلسرائيلي الجنرال عاموس يادلين ، أمس األول ، في مؤتمر حول األخطار التـي                 

  .اجه إسرائيل في القرن الحادي والعشرين ، نظمه مركز دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيبتو
يادلين عزا هذا الهدوء غير المسبوق منذ انطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة ، إلى جملة أسباب أهمهـا                 

  : ثالثة
  ".ارات ربح وخسارةلدى العدو اليوم اعتب"تعاظم قوة الردع اإلسرائيلية حيث أصبح : األول
انشغال حزب اهللا وحركة حماس باالستعداد ليالً ونهاراً للمواجهـة المقبلـة ، وإقبـال أطـراف                 : الثاني

  ". خططهم"على استخالص دروس القتال ضد الجيش اإلسرائيلي وإدارجها في " المحور الراديكالي"
حديدا في المواجهات الداخليـة التـي   ، حماس وحزب اهللا ت" المحور الراديكالي"انشغال أطراف  : والثالث

  .وحزب اهللا في الصراع الداخلي) االنقسام والحصار(تستنفد الكثير من مواردهما وقدراتهما ، حماس 
، يقـصد ،    " كيانين فلسطينيين "الالفت لالنتباه أن يادلين تحدث عن تحديات تواجه األمن اإلسرائيلي من            

ود الدولة وعاصمتها ، وسعيها لكسب اعتراف العالم بهذه الحدود          لترسيم حد " األحادية"السلطة بتوجهاتها   
  .من جهة ، وحماس بخيارها المقاوم واستعدادها الدائب المتالك عناصر القوة والردع من جهة ثانية

يرى يادلين أن الهدوء األمني الذي تعيشه إسرائيل ، عزز مشاعر التعاطف والتأييـد              : في التحدي األول  
ـ        : رف الضعيف الدولية مع الط   " العدالـة الدوليـة   "الفلسطينيين ، وحذر من مخاطر لجوء الفلسطينيين لـ



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1641:         العدد       17/12/2009 الخميس :التاريخ

النموذج السوري في   "لمالحقة توصيات غولدستون وغيره ، ولفت إلى أن الفلسطينيين يتجهون الستعارة            
  ".انتزاع القبول اإلسرائيلي بالحل النهائي قبل الشروع في المفاوضات: المفاوضات

التي كانت يتحدث منها في جامعة تـل أبيـب ،           " قاعة المحاضرات "يرى يادلين أن    : ثانيوفي التحدي ال  
. إيران ، سـوريا وحـزب اهللا      : ووسط إسرائيل بمجمله ، يقعان تحت خطر الصواريخ من ثالث جبهات          

محذرا من الجهود التي تبذلها حركة حماس من أجل بلوغ هذه المرحلة من القدرة العسكري ، وهـو إذ                   
، إال أنه أشار إلى أن التحدي المستقبلي يكمن في قدرة           " األعداء"لى التفوق اإلسرائيلي النوعي على      لفت إ 

  ".الفجوة"إسرائيل على االحتفاظ بهذه 
ألحد كبار القادة األمنيـين ـ االسـتراتيجيين    " العرض االستراتيجي"ما الذي يمكن استخالصه من هذا 

التي يمكن أن يقدمها عاموس يادلين على جبهة الجـدل الـوطني            " ةالقيمة المضاف "وما  ... اإلسرائيليين؟
الفلسطيني المحتدم حول مستقبل القضية الفلسطينية باحتماالته وسيناريوهاته المختلفة ، ومـن حيـث ال               

  .يدري وال يقصد بالطبع؟
غيرنـا ،  أول هذه االستخالصات وأبرزها يتمثل في ظني ، بالشعار الذي طالما رددناه وردده كثيـرون             

، فالمسؤول اإلسـرائيلي أدرج أول      " ترشيد المفاوضات : "ومن جدوى حتى اآلن على األقل ، وأقصد به        
محاولة فلسطينية لترشيد المفاوضات من خالل اشتراط وجود مرجعية ووقف االستيطان ، فـي عـداد                

  .التفاوضالتحديات المثيرة للقلق ، وهو كشف عن مدى انزعاج كيانه من النموذج السوري في 
ـ : ثاني أبرز االستخالصات   المدانـة بموجـب    "، وذلك بابتعادها عن األعمال      " ترشيد المقاومة "يتصل ب

باعتبار ذلك متطلبا ضروريا لبناء نتائج سياسية على الفعل المقـاوم ،  " القانون الدولي وتقرير غولدستون  
، ومتجهـة لنـزع الـشرعية عـن         وتثميره في خلق جبهة دولية واسعة مؤيدة لكفاح الشعب الفلسطيني           

االحتالل وسياساته وممارساته ، كما يحصل اآلن ، فالقضية العادلة واألخالقية ، بحاجة لوسائل مشروعة               
  .وأخالقية لتحقيق مراميها
يتجلى في الحاجة لرفع كلفة االحتالل ، ماديا ومعنويا ، وهذا لن يتأتى بوسيلة              : ثالث أبرز االستخالصات  

ل واحد ، بل من ضمن استراتيجية تجبر إسرائيل أيضا ، على أخـذ حـسابات الـربح                  واحدة أو في حق   
  .والخسارة بعين االعتبار

وتحصينها فـي   " المناطق الفلسطينية المحررة  "رابع هذه االستخالصات ، بناء قوة ردع كفيلة بالذود عن           
أن هدف إسـرائيل األول هـو       مواجهة أية اختراقات إسرائيلية أو أية محاوالت إلعادة احتاللها ، وكما            

التقان حساب الربح والخسارة ، فإن واحدة مـن أولويـات           " األعداء"ترسيخ قوة الردع اإلسرائيلية ودفع      
العمل الوطني الفلسطيني ، دفع إسرائيل للتفكير بالثمن الباهظ الذي يتعين عليها دفعه إن هـي قـررت                  

  . الجالء عنه أو تحريرهإعادة احتاللها ألي جزء من التراب الفلسطيني يجري
، وعلـى   " تعدد أشكال النضال ومساحاته وميادينـه وأدواتـه       "خامس هذه االستخالصات ، ويتجلى في       

ومعركة كسب الرأي العام ، فهذا التحـدي        " العدالة الدولية "الفلسطينيين التنبه للقيمة االستراتيجية لسالح      
 عليهم مضاجعهم وما علينا إال تطوير اسـتخدامه         بات يداهم القادة اإلسرائيليين في غرف نومهم ويقض       

وإتقان فنونه وامتالك أدواته ، وذلك من ضمن رؤية استراتيجية شاملة تجمع دورس المرحلـة الـسابقة                 
  .واستخالصاتها وعناوين المرحلة المقبلة ومهماتها

نـشغال  وتخطـي حالـة اال    " استعادة الوحـدة الوطنيـة    "وسادس هذه االستخالصات ، وتتصل بمسألة       
يعكس حالة االرتياح التي تعيـشها المؤسـسة        " إهدار الموارد "بالمواجهات الثانوية ، فما قاله يادلين عن        

  ".اإلخوة األعداء"األمنية والعسكرية اإلسرائيلية النشغال الساحتين الفلسطينية واللبنانية بحروب 
 يتسع الوقت والعقـل الفلـسطينيان       هي مساهمة مجانية تأتينا من حيث ال ننتظر وال نحتسب ، ونأمل أن            

  .لوقفة مراجعة وتأمل مع الذات واآلخر
  17/12/2009الدستور، 
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   بالخجل عندما يتحدث عباس عن الفلسطينيينأشعر .62

 عبد القادر حسين ياسين
على » ردح«ترددتُ كثيراً قبل أن أكتب هذا المقال، وسبب ترددي أن البعض قد يفسر حديثي هذا وكأنه 

، وبالتالي فإن من العيب أن أخاطب »مقامات«اللغة، وأن الناس » انفالت«المصرية، أو الطريقة 
 . بهذا األسلوب» الرئيس«

، في رأيي المتواضع، ليس في وضع النقاط على الحروف؛ وإنما العيب كل العيب أن »العيب«إن 
 . جفنالشعب الفلسطيني بهذا الموقف المخزي، من دون أن يرفّ له » يمثل«يصرح من 

، فالحركة تملك المئات من الكوادر )حماس(» حركة المقاومة الفلسطينية«لست من المدافعين عن 
وال أزايد على أحد عندما أقول إنني ال أتفق مع البرنامج . والكفآت الفلسطينية للدفاع عن مواقفها

... ين في السياسة السياسي للحركة، ألنني أرفض أي نظام يقوم على الدين، وألنني ضد استخدام الد
ولكنني، رغم كل ذلك، مناصر للحركة ألنها تعبر بصدق عن طموحات شعبنا الفلسطيني وحقه في الحياة 

 . الحرة الكريمة 
محمود » السلطة الوطنية الفلسطينية« مقابلة مؤخراً مع رئيس BBC» هيئة االذاعة البريطانية«أجرت 

 . دنا أن يتحفنا بها بين الفينة واألخرىعباس كرر فيها مسلسل األقاويل التي تعو
دولة «في جنيف على » تتفاوض اآلن مع اسرائيل سراً«فقد زعم عباس ان حركة المقاومة اإلسالمية 

احتمال «وأشار الى » قرار نهائي«، وأن قراره بعدم ترشيح نفسه للرئاسة »فلسطينية ذات حدود مؤقتة
 . »إرجاء االنتخابات لعام او ما يقارب ذلك

، وأخذته العزة »ستتأخر بسبب رفض حماس الموافقة على إجرائها«وبرر ذلك بقوله إن االنتخابات 
باإلثم فأكد أن االنتخابات ستجرى في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، اذ ال بد من ان تقوم القيادة 

 . »التشريعي والرئاسة) لسالمج(الفلسطينية بأخذ إجراءات، فال نريد فراغاً دستورياً بعد انتهاء والية 
ال يحق له ان يتولى الرئاسة ما «وقال إن الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، 

من جاء بانقالب «، مشيراً إلى أن هذا ليس من حقه، فـ »دام الرئيس موجوداً ولم يستقل ولم يفقد أهليته
 ..!!) كذا.(..» وخالف الدستور ال يحق له الحديث بالدستور

، وكرر أسطوانته المشروخة بأنه »تمنع المقاومة في غزة وتتغنى بها«واتهم عباس حركة حماس بأنها 
 ... »رجل سالم ومع السالم«

وعلى الرغم من تصريحات صائب عريقات، مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، 
، فقد أكد عباس ان »لم تؤد إلى أية نتيجة« إسرائيل للعديد من الصحف والمجالت، بأن المفاوضات مع

لم تتنازل طوال مفاوضاتها مع اسرائيل «وقال إن السلطة الفلسطينية . »لم يسقط بعد«شعار المفاوضات 
 ...!!) كذا....(» عن اي حق من حقوق الشعب الفلسطيني

الفلسطيني بمثل هذه الطريقة، » الرئيس«غني عن البيان أن هذه ليست المرة األولى الذي يتحدث فيها 
» الحاج«ففي لهجة ال تخلو من االستهتار بتاريخ شعبنا الفلسطيني ومعاناته طوال ستين عاما، كال 

محمود عباس ذات يوم، وهو بمالبس الحج في يوم التروية في مكة المكرمة، التهم ألبناء شعبه حيث 
 ! »القرامطة«و» مشركي قريش«وصفهم بـ 

، في محاولة »القاعدة«تنظيم » إيواء«سابيع من اتهامه حركة المقاومة اإلسالمية بـ كان ذلك بعد أ
 ! مستهجنة وغير مسبوقة لتحريض العالم ضد شعبه

الذي يفترض أن يمثل عشرة ماليين فلسطيني وصل إلى هذا » الرئيس«لقد تملكني شعور بالغضب ألن 
 ... الدرك، وقال في شعبه ما لم يقله مالك في الخمرة
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فعباس الذي يفترض أنه يمثل شعباً مناضالً، يتصرف وكأنه ... »إذا عرفَ السبب بطل العجب«...ولكن
هذا الرجل الذي ال يملك أي تاريخ نضالي ولم ... مدير عالقات عامة في أحد فنادق الخمسة نجوم 

 قادر األمين العام في حياته، والذي أصبح بقدرة» لم يحمل مسدساً«يتردد لحظة في أن يفاخر بأنه 
، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقائد »فتح«لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، 

 . العام لقوات الثورة الفلسطينية
بإعفاء » الرئاسية«هذا الرجل يزايد على المناضلين و المجاهدين و يصفهم بالمهربين، ويصدر أوامره 

فلسطينيين من مناصبهم بحجة رفض أوامره بتوجيه أسلحتهم إلى صدور إخوتهم في القادة والضباط ال
 . النضال

وال يترك فرصة تفوته إلطالق عبارات االستنكار والتنديد والشجب واإلدانة لكل عمل مقاوم ضد العدو 
تل في » حماس«الصهيوني، بل وصلت به الوقاحة إلى أن يصف العملية االستشهادية التي قامت بها 

تعطي المبررات «وأنها ... »العبثية«، وصورايخ المقاومة الفلسطينية بـ»العملية الحقيرة«أبيب بـ 
 . »إلسرائيل الستهداف المدنيين

لم يكلف عباس نفسه ولو مرة واحدة عناء تقديم التعازي لعائلة شهيد، أو لزيارة » رئيساً«منذ أن أصبح 
 ! عائلة جريح أو معتقل
 القاضي السابق ريتشارد غولدستون حول االنتهاكات التي ارتكبت خالل الحرب بعد فضيحة تقرير

، زعيم Lars Ohlyاالسرائيلية على قطاع غزة في شهر كانون األول الماضي، سألني الرش أوهلي 
 له«:  السويدي وأحد أبرز المؤيدين للنضال الفلسطيني في السويدVänster partiet» حزب اليسار«

 يصدر عن زعيم فلسطيني ما لم يعد يصدر عن كثير من زعماء األحزاب اليمينية في من المعقول أن
 . »؟ ماذا سنقول لكوادرنا ومناضلينا بعد كل ما حدث؟..أوروبا

، أكبر الصحف »Folket i Bild«  شعرت بالخجل الشديد عندما طلب مني رئيس تحرير مجلة لقد
وشعرت ... فيه ما يحدث اآلن في فلسطين» أفسر«تب مقاال اليسارية في السويد وأوسعها انتشاراً، أن أك

ال فرق « إذ ين،برغبة دفينة في البكاء عندما قال لي انه ال يستطيع بعد اليوم أن يدافع عن الفلسطيني
ما الفرق بين . بينكم، أنتم نخبة النخب العربية كما كنتَ تذكرني دائماً وبين قبائل البلوش في أفغانستان

 . »!؟...يعباس وكرزا
 أصبح الدم الفلسطيني ممتهناً رخيصاً، ألن عباس يريد أن يحتكر الحكم، والقيادة، واإلمساك بالقرار لقد

ومعاناة الفلسطينيين ال تعني شيئاً لمن يرى أن . في الحكم» زهده«رغم كل ما يدعيه عن ... السياسي
 . »خادم الحرمين «ةرس، ومباركسلطته العتيدة تحظى برعاية باراك أوباما، وصداقة شمعون بي

 حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي حق كفلته المواثيق الدولية وميثاق األمم المتحدة إن
وقد أثبت شعبنا الفلسطيني، من خالل قوافل الشهداء التي قدمها على مدى ستين ... والقانون الدولي

 . عاماً، أنه لن يتنازل عن هذا الحق
تصريحات عباس منذ توليه السلطة وحتى اليوم، ولم أعثر في أي منها على ) وأعدت قراءة( قرأت دلق

وأن » الحكومات في العالم كله ال تتبنى المقاومة«باستثناء تلك التي زعم فيها أن ... »مقاومة«كلمة 
 الفلسطيني نكأيتحدث عباس و... »كلمة المقاومة ال تصلح«وأن » الحكومة يفترض أن ال تمارسها«

بأسلوب » العالم الحر«وأن عليه بالتالي ـ ان يتحاور مع ... مواطن في موناكو أو لشتنشتاين
 ... يليق بالمقام» حضاري«
وتبين، فيما ...  االنتخابات األخيرة التي شهدتها هنغاريا، قدم رئيس الوزراء البرنامج السياسي لحزبهفي

وأقامت أجهزة اإلعالم الهنغارية الدنيا ولم تقعدها، ... نتخابيبعد، أنه خدع الجماهير في برنامجه اال
أما في السلطة الفلسطينية العتيدة . وانطلقت المظاهرات احتجاجاً على الخداع الذي تعرضت له األمة

 ... وأفعاله» الرئيس«فيخرج علينا ياسر عبد ربه ونبيل أبو ردينة، وغيرهما لتبرير كل تصريحات 
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طيني أعزل إال من إرادته وإيمانه بانتصار الحق والحياة، يحمل على كاهله تاريخه  شعبنا الفلسيقف
وإن كان هذا التاريخ عبئاً على الكاهل ال يمكن إزاحته أو ... المجيد الذي يمتد مئة عام من النضال

  الثمن ومهماكلفالتخلي عنه، فإن شعبنا الصابر يعرف أن قدره التصدي في وجه هذه الغزوة مهما 
 . غلت التضحيات 

 ثمة شك في أن عباس يدرك جيداً أن لقمة الخبز التي سيجود بها االتحاد األوروبي لها ثمن فادح، ليس
وهو هدر ما تبقى من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وكرامته الوطنية، ومسخ كل معاني 

 أوال وقبل كل ،يني من أجلها تعنيإن لقمة الخبز المغمسة بالدم التي يكدح الفلسط. االستقالل الوطني
 ... شيء الكبرياء والكرامة، ذلك أن العبيد واألذالء أعجز من أن يحرروا وطناً

التي تقدمها الواليات المتحدة » المساعدات« يحتاج المرء إلى ذكاء خارق أو عبقرية فذة ليدرك أن وال
يد أن يدفعه الفلسطينيون بالتنازل عن والدول األوروبية لشعبنا الفلسطيني ليست سوى الثمن الذي تر

حقوقهم التاريخية، وأن أقصى ما يمكن أن تجود به هذه الدول هو فتات تبقيهم على قيد الحياة، شريطة 
القبول بكل ما تمليه الواليات المتحدة وإسرائيل من شروط ال يقبلها إال كل من تجرد من اإلحساس 

 . بالكرامة الوطنية
 يقال في تصريحات محمود عباس وبطانته أنه كالم رخيص ال يليق بقائد لشعب  أبسط ما يمكن أنإن

يناضل منذ أكثر من مئة عام، وكمواطن فلسطيني فإنني أشعر بالخجل من نفسي، وتصيبني قشعريرة 
 ... كلما خطر ببالي أن عباس يتحدث باسم عشرة ماليين فلسطيني

  17/12/2009السفير، 
  

   حول القدس"إسرائيل"ت افتراءا... سقوط األقنعة .63
 جيمس زغبي

كان الفتاً رد الفعل الهستيري اإلسرائيلي على االقتراح الذي قدمته السويد باإلعالن عن القدس الشرقية 
عاصمة للدولة الفلسطينية، ثم رفض تل أبيب العنيد ألن تشمل القدس في سياستها حول تجميد النشاط 

اؤالت، مصحوباً بدفاعها عن الممارسات القمعية التي تنفذها بحق االستيطاني المثيرة أصالً للشكوك والتس
الفلسطينيين المقيمين في تلك المدينة المقدسة، وهي ممارسات وأفعال يتم التعبير عنها بقناع لغوي مزيف 

 . يخفي وراءه نيات تل أبيب الحقيقية
لى أساس ديني أو على أساس فعندما يتحدث اإلسرائيليون عن القدس، عادة ما يقيمون هواجسهم إما ع

القدس «: ويجيء تعبيرهم عن عالقتهم بالمدينة بألفاظ مختلفة، أو حتى مختلقة، مثل. تاريخي مزعوم
ومع . » عام2000ولطالما ظللنا نحلم بالعودة إليها منذ .. عاصمة بالدنا المقدسة غير القابلة للتقسيم

ة الحيوية التي تمثلها في كافة األديان اإلبراهيمية بداهة األهمية الدينية للقدس، بالنظر إلى المكان
الثــالثة، فإن النـظرة المتمعنة إلى ممارسات الدولة اليهودية في المنطقة المحيطة بالمدينة، تكشف 

وحين يتحدث . عن جشع واحتالل عاريين لألرض، مجردين من أية نوازع دينية مزعــومة
فإنهم يتجاوزون بذلك الوصف حدود المدينة الدينية األثرية » سيمقدس غير قابـلة للتق«اإلسرائيليون عن 

فالقدس في مفهوم اإلسرائيليين اليوم، هي كل . بعيداً لتشمل المناطق والبلديات المجاورة لها أيضاً
. 1967في أعقاب احتاللهم للمدينة عام » القدس«األراضي التي ضموها وأعلنوا عنها انفرادياً باسم 

هنا إن أية دولة لم تقبل هذا التوسع اإلسرائيلي، بل شجبه العالم أجمع ضمن عدة قرارات ويجدر القول 
 . صادرة عن مجلس األمن الدولي

بقي أن نقول إن األراضي التي ضــمت وأضيـفت إلى القدس وفق سياسة وضع اليد اإلســرائيلية 
. ثير من القرى الفلسطينية أيضاًبالقوة، تضم مناطق واسعــة من الضــفة الغربية، ما يعني ضم الك

أشبه بدائرة الكونجرس .. وبالنتيجة تبدو مدينة القدس في خريطتها الجغرافية الحالية، غريبة الشكل
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فأطراف القدس تمتد اليوم شماالً حتى ضواحي رام . األميركي االنتخابية الممسوخة، منها إلى المدينة
ائـيل لفــريتها العــارية تلك، التي تطلق بموجبها اسم ولكي تؤسس إسر. اهللا، وجنوباً حتى بيت لحم

القدس على المنطقة الواسعـة هذه كلها، لم تتردد في توسيع قوانيــنها، إضافة لمنحها الجنسية 
واستكملت تل أبيب خدعتها هذه كذلك . اإلسرائيلية للفلسطــينيين المقيمين في المناطق المجاورة للقدس

ا االستيطانية في المناطق المجاورة للقدس، حيث ظهرت البنايات واألبراج بالتوسع في مستعمراته
 . الشاهقة في الحدود الجديدة للمدينة، التي فرضتها إسرائيل بقوة السالح واالحتالل الغاشم

 ألف من المستوطنين، 200وقد تحولت هذه المستعمرات االستيطانية اليوم إلى موطن لما يقارب الـ
انقة للقرى الفلسطينية لكونها شيدت من قمم الجبال إلى سفوحها، ما يجعلها تحيط بالقرى وتبدو ذراعاً خ

ويضاف إلى ذلك عجز القرى نفسها عن النمو بسبب مصادرة الكثير منها . الفلسطينية المجاورة لها تماماً
لنتيجة فقد وبا. ومن أراضيها لصالح مشروعات اإلنشاءات المعمارية العمالقة التي تنفذها إسرائيل

فُرضت قيود فعلية على حركة الفلسطينيين المقيمين في المنطقة، بينما ُأغلقت الطرق أمام نشاطهم 
 . التجاري

الحقيقي الواجب التصدي له، ليس تقسيم القدس إلى شرقية » التقسيم«وهذا ما يدفعنا إلى القول إن 
 . الضفة الغربيةوغربية، وإنما هو فصل إسرائيل للمدينة وما حولها عن بقية 

. والفرية الكبرى، في كل هذا، هي ادعاءات إسرائيل عن وحدة القدس، وبالمعنى المختلق الذي تقصده
» الخط األخضر«ذلك أن إلقاء أي نظرة على المدينة التاريخية من مكان عاٍل يكشف بوضوح عن ذلك 

لجانب الغربي من ذلك الخط، وفي ا. 1967الذي ظل يفصل جانبي المدينة، شرقاً وغرباً، حتى عام 
وبسبب سياسات اإلنفاق . تشهق المباني العالية وتتموج الطرقات ومنشآت البنية التحتية للمدن الحديثة

التنموي التمييزية التي تتبعها إسرائيل، ظل الجزء الشرقي من المدينة بحاجة ماسة إلى مشروعات إعمار 
 الجزء الشرقي من المدينة، إال على المستوطنات التي ضمتها وال تبدو مظاهر الحداثة في. البنية التحتية

وعليه فإن حديث إسرائيل . إسرائيل وأضافتها قسراً للمدينة على حساب القرى الفلسطينية المجاورة
المفتراة، ال يهدف إال إلى طمس حقيقة مستوطناتها االستيطانية التي لطخت » وحدة القدس«المخادع عن 

ولمن أراد التحقق بنفسه من هذا الطمس فما عليه إال استقالل .  الشرقي من المدينةبها جغرافية الجزء
سيارة أجرة إسرائيلية من القدس الغربية لتوصله إلى إحدى المناطق العربية المجاورة للقـدس الشرقية، 

الكثافة وفوق ذلك كله ال تكف إسرائيل عن محاوالت تغليب . كي يرى كم هي منقسمة المدينة على نفسها
 . السكانية اليهودية في ما تسميه بالقدس الكبرى، على حساب الكثافة السكانية الفلسطينية
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