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   األوسط ورقة جديدة لحل الصراع في الشرق تبحث األمريكية االستخبارات .1

 على نخبة مغلقة ومحدودة العـدد  أمريكيونطرح مسؤولون : من بسام البدارين" القدس العربي"ن ـ  عما
 استفهامية ترتبط بالتعليق على     أسئلة األوسطمن الشخصيات السياسية المستقلة في بعض عواصم الشرق         
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، إجابـات ل  بهدف الدراسـة والتقيـيم وتحـصي   األمريكيةتقدمت بها االستخبارات   " ورقة مهمة "حيثيات  
 اإلسرائيلي طازجة تماما حول حل جذري ونهائي للصراع الفلسطيني ـ  أفكارا - الورقة أي -وتتضمن

  . مرة بصورة تفصيليةألول جديد يطرح إقليميعلى مستوى مشروع 
من االطالع على حيثيات الورقة ومراجعة مضمونها وهو يتعلق بمشروع جديد           " القدس العربي "وتمكنت  

 عالقة اتحادية كونفدرالية بين     إقامةويتحدث عن   "  المقدسة األراضيكونفدرالية  "حمل اسم   لحل الصراع ي  
  . والدولة الفلسطينية في حال قيامهاوإسرائيل الهاشمية األردنيةثالث دول في المنطقة هي المملكة 

ـ      األمريكيةوشملت هذه الورقة التي عرضها مستشارون يعملون مع االستخبارات           رع  بالتنـسيق مـع ف
ـ    التابعة لسفارة الواليات المتحدة فـي       األمريكيةفي محطة االستخبارات    " ايه.آي.سي  "الدراسات التابع لل

  . مرةألولبيروت على تفاصيل خاصة جدا للمشروع الجديد سمع بها المستطلعون 
  هذه الورقة وزعت على نطاق ضيق تماما على شخصيات سياسية          أن تؤكد   أن" القدس العربي "وتستطيع  

 تكون صـديقة لعلميـة الـسالم وهـي          أن يمكن   أومستقلة ومعتدلة من حيث المزاج السياسي وصديقة        
  .أضيق وكذلك لبنانية ومصرية في نطاق وإسرائيلية وأردنيةشخصيات فلسطينية 

ولم " أنيقةغير  " الجديدة باللغة االنكليزية وقوامها ثالث صفحات نشرت بطباعة          األمريكيةوكتبت الورقة   
ويتم عرضها بلقاء مباشر بين الشخصية التي يوجه لهـا          " ترويسات "أو رسمية   أختام أي الورقة   تتضمن

 أركـان  أهم الذي تجول فيها وهو كريستوفر هالينج، الذي يعتقد انه من            األمريكيالسؤال وبين المسؤول    
 فـي العاصـمة     سياألسا ومقر عمله    األمنيين في المنطقة وأحد ابرز المستشارين       األمريكيةالدبلوماسية  

  .اللبنانية بيروت
وفي كل لقاء طلب من الشخصية التي تسأل قراءة الورقة ثم التعليق عليها الحقا وتقييم فـرص نجـاح                    
المشروع الذي تتضمنه وكذلك مخاطر طرح الموضوع برأي المعلقين الذين تم اختيارهم بعناية وضـمن               

  .شوائيةوليست ع" عينة منتخبة "أساسمواصفات خاصة جدا وعلى 
 مشروع سياسي ـ اقليمي  بإقامةمباشرة تتضمن التفكير " القدس العربي"والتفصيالت التي اطلعت عليها 

وهي عبارة عن اتحاد سياسي كونفدرالي عاصمته       "  المقدسة األراضيكونفدرالية  "في المنطقة يطلق عليه     
 وإسـرائيل ها رام اهللا     وعاصمتها عمان وفلسطين وعاصـمت     األردنمدينة القدس ويضم ثالث دول هي       

 الثالثـة   األديان تبقى القدس ممثلة لالتحاد الثالثي الكونفدرالي وعنوانا يمثل          أنوعاصمتها تل ابيب على     
  .وأوروباومحجا لسياحة دينية عالمية تدعمها الواليات المتحدة 

 82عـام    سابقة طرحها شمعون بيريس      أفكارا التي طرحت في وقت قريب جدا        األفكارواستنسخت هذه   
 أن إلـى  لشخصيات عربية، وهي تشير      أمريكيةلكن مع تعديالت وتطويرات مهمة جدا كما قالت دوائر          

 حل الصراع هو مدينة القدس ثم ملف عودة الالجئين وهو مأزق ال يمكن معالجته               أمام األساسيالمأزق  
  .من جذوره عالقة كونفدرالية من هذا النوع تنهي تماما الصراع في المنطقة إطار في إال

 المقدسـة وتقـام مكاتبهـا       األراضي تمثل كونفدرالية    األقل هيئات عليا على     أربعوبين التفاصيل تشكيل    
 الكونفدرالية ومراقبة االلتزام ببنودها، والهيئـة       إلدامةومقراتها جميعا في مدينة القدس وهي الهيئة العليا         
 الهيئـة الرابعـة فهـي مختـصة       أما الثالثي   لألمنا  العليا للتنسيق االقتصادي، والهيئة الكونفدرالية العلي     

  .بالتمثيل الدبلوماسي
 الثالثة مع   األطراف الحدود في الدولة الثالثية الجديدة ستكون مفتوحة تماما بين           أنوتنص التفاصيل على    

  .واألمن يصبح االقتصاد كليا وثالثيا وكذلك السياحة أناالحتفاظ بالسيادة الداخلية عند كل طرف على 
 والعسكرية المستحدثة في الـسياق حراسـة الحـدود          األمنية األطر تتولى   أن األمريكيةوتقترح الورقة   

 أرادت إذا تحتفظ كل دولة بقوانينها المحلية ونظامها السياسي وحتى ممثليها الدبلوماسيين            أنالثالثية على   
  .واألماكنخصوصا في بعض البلدان 
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 يتم خلطها في بعض المناطق المنتخبـة بقـوات          أنالية التي يمكن     تتولى القوات الكونفدر   أنكما تقترح   
 تحمل الفتة القوات الدولية حماية المعابر والحدود البرية والجوية والبحرية مع الضمان الكامـل               أو أممية

  .األوروبيلحرية التنقل بين الدول الثالث لجميع المواطنين والسكان وفقا لنمط دول االتحاد 
 طرحت في دوائر    أن بعض بنود ومقترحات هذا المشروع قديمة وسبق         أن" لقدس العربي ا"وتفيد مصادر   
 الخطـوة الجديـدة     أن لكن جرى تطويرها مؤخرا قياسا بالحالة الراهنة، فيما يبدو           أمريكيةتفكير وبحث   

 مهمة مثل االستخبارات بدراستها وتسويقها واستطالع الـرأي حولهـا           أمريكيةتتمثل في تعهد مؤسسات     
 واضحة لتفاصيل كثيرة    إشارة القديمة تتضمن    أفكارهاصوصا وان الورقة التي نفض الغبار عن بعض         خ

  .ومعقدة يمكن بحثها الحقا
وتتحدث الورقة صراحة عن مشروع مالي ودولي ضخم على نمط مارشال لدعم االتحـاد الكونفـدرالي                

 عـودة الالجئـين     إمكانيةة على    وتنص صراح  واألردنالجديد وتحقيق االسترخاء والتنمية في فلسطين       
  . في باطن المقترحاتإلسرائيل او فلسطين فقط وليس لألردنالفلسطينيين 

والمثير ان المقترحات عرضت على الشخصيات التي سئلت مع هوامش محددة من بينها القول بان هـذا                 
 ويحـل مـشكلة      يحقق التنمية في المنطقة وينهي الـصراع       أنالمشروع هو الوحيد المنطقي الذي يمكن       

 اإلطار معقوال ومقبوال للعودة مع الرخاء االقتصادي للجميع، واألهم القول بأن هذا             إطاراالقدس، ويضع   
وحتى يهودية كيانها كمـا نقـل عـن المـسؤول           " إسرائيلامن  " يتكفل بتحقيق    أنهو وحده الذي يمكن     

 .األمريكي
  18/12/2009القدس العربي، 

  
   1967 طارئة لدعم موقفها لالعتراف بدولة على حدود  تسعى لعقد قمة عربيةالسلطة .2

ن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسعى لعقـد        أ ب أمسكدت مصادر فلسطينية    أ:  وليد عوض  - رام اهللا 
من لالعتراف بالدولة الفلسطينية علـى      قمة عربية طارئة لدعم توجه القيادة الفلسطينية الذهاب لمجلس األ         

امين سر اللجنـة لمنظمـة التحريـر        أكد  و.  بما فيها القدس الشرقية    1967 راضي المحتلة عام  حدود األ 
الفلسطينية ياسر عبد ربه حسب االذاعة الفلسطينية الرسمية بان هناك اتصاالت ومشاورات مكثفة تجريها              
القيادة الفلسطينية لعقد قمة عربية طارئة لدعم جهودها للتوجه لمجلس االمن الدولي لالعتـراف بحـدود                

، بما فيها القدس الشرقية وذلك فـي        1967لة الفلسطينية وترسيم حدودها على االراضي المحتلة عام         الدو
جـل اسـتئناف عمليـة      أسرائيل ورفض حكومة نتنياهو وقف االستيطان من        إظل فشل المفاوضات مع     

  .السالم مع السلطة الفلسطينية
  18/12/2009القدس العربي، 

  
  "القدس لنا وستبقى لنا: "2009عباس في اختتام فعالية القدس  .3

فعاليـات القـدس عاصـمة    ، أن نابلس من محمد يونسنقالً عن مراسلها    18/12/2009الحياة،  نشرت  
في احتفال اختتامي نظم في جامعة النجاح الوطنيـة بنـابلس شـمال              ختتمت اُ 2009الثقافة العربية لعام    

اصمة للثقافة العربية بكلمـة القاهـا الـرئيس         وجاء االحتفال الختامي لفعاليات القدس ع      .الضفة الغربية 
  . الفلسطيني محمود عباس

إن القدس لنا وستبقى لنا، وال أحد يستطيع أن ينافسنا فيها، وستبقى عاصمة أبدية لفلسطين               " :وقال عباس 
ووجه عباس شكراً خاصاً لدولة اإلمارات العربية المتحدة ورئيسها الـشيخ           . "واألمة العربية واإلسالمية  

  .ليفة بن زايد آل نهيان على مشاركتها في الحفلةخ
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لى دولة قطر التي ستنتقل عاصمة      إوكان من المقرر ان يسلم الرئيس شعلة القدس عاصمة للثقافة العربية            
لى الضفة الغربيـة    إي مسؤول قطري لم يحضر      ألى عاصمتها الدوحة، لكن     إ 2010الثقافة العربية لعام    

  . ديدة عن األسبابللمشاركة، ما اثار تكهنات ع
أكد عباس  الرئيس  ، أن   نابلس من   يوسف الشايب  نقالً عن مراسلها     18/12/2009الغد، االردن،   وأوردت  

  .ن ال دولة فلسطينية وال سالم من دون القدس الكلمة أخالل
 "ئيلإسـرا "ن استمرار   ألى  إ بنهج السالم، مشيرا     "إسرائيل"ودعا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية اللزام       

راضـي وطـرد    في االستيطان واالعتداءات اليومية على الشعب الفلسطيني وهدم المنازل ومصادرة األ          
  .ن الحكومة اإلسرائيلية تريد السالمأسكانها ال تدلل بأي شكل على 

 
 "أفعال بهلوانية"قرارات المجلس المركزي :  على تمديد والية عباستعليقاًبحر  .4

لس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، بشدة القرارات التي اتخذها المجلس هاجم النائب األول للمج: غزة
المركزي الفلسطيني، ال سيما قرار تمديد والية الرئيس محمود عباس حتى موعد إجراء انتخابات جديدة 

 .في األراضي الفلسطينية
ل بهلوانية، مجرد أفعا"وفي مؤتمر صحافي عقده في غزة، اعتبر بحر أن ما فعله المجلس المركزي 

المجلس المركزي ال يمتلك أي ": وأضاف. "ومحاولة لطمس الحقائق وااللتفاف على القرارات الفلسطينية
صفة شرعية أو قانونية تخوله تجديد والية الرئيس عباس، وذلك النتهاء مدة واليته القانونية منذ سنوات 

الالئحة الداخلية للمجلس الوطني وقرار طويلة بموجب قواعد وأحكام النظام األساسي لمنظمة التحرير و
وشدد بحر على أن المجلس التشريعي المنتخب ال يخضع . ، على حد تعبيره"إنشاء المجلس المركزي

من أي كان حتى يقرر مصيره، خاصة من قبل مجالس معينة فقدت شرعية وجودها منذ سنوات "لوصاية 
بعة لحكومة رام اهللا منع رئيس المجلس التشريعي واستهجن بحر مواصلة األجهزة األمنية التا. "طويلة

  . الفلسطيني عزيز الدويك من ممارسة عمله، عالوة على تعطيل عمل نواب حركة حماس
  18/12/2009الشرق األوسط، 

  
  حماس آخر من يحق له الحديث عن القانون والدستور: ربهعبد  .5

حرير بشدة حركة حماس معتبرا أن آخر ما هاجم ياسر عبد ربه أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة الت: غزة
 صباح أمس قال "صوت فلسطين"وفي تصريحات إلذاعة . يحق لها هو الحديث عن القانون والدستور

حماس ال تريد االنتخابات، وتضرب عرض الحائط بالقانون األساسي ألنها تعرف أن نتيجة ": عبد ربه
تأييد الذي حصلت عليه في االنتخابات الماضية بسبب االنتخابات سوف تكشف فقدانها للقسم األعظم من ال
وقال عبد ربه إن حماس تحاول دفع . ، على حد قوله"سلوكها وممارساتها التي اختبرها الشعب الفلسطيني

مؤسسات السلطة الفلسطينية نحو االنهيار ألنها تخصص لوارثتها، معتبرا أن القرارات التي أصدرها 
وأشار عبد ربه إلى أن السقف الزمني .  وقائيا لحماية السلطة ومؤسساتهاالمجلس المركزي تمثل إجراء

من . لالنتخابات المقبلة هو ما جاء في الورقة المصرية، متهما حماس بعدم الرغبة في إجراء االنتخابات
ناحية ثانية، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي وعضو المجلس المركزي حسن خريشة، إن 

  . المركزي لم يتخذ قرارا عمليا بتمديد والية الرئيس محمود عباسالمجلس 
وأضاف أن المجلس طالب الرئيس باالستمرار في عمله إلى حين إجراء االنتخابات، وقد تم التوافق 

  .باإلجماع على أن يستمر عمل المجلس التشريعي وفق القانون
  18/12/2009الشرق األوسط، 
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 التمديد غير شرعي واألصح أن تتم المصالحة أوالًب قرار المركزي: مرزوقأبو  .6
نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الدكتور موسى أبو مرزوق في حديث خاص رد : هديل شقير

قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بتمديد واليتي رئيس السلطة ، على "السبيل"لـ
ه ليس من صالحيات المجلس المركزي اتخاذ قرارات أنّ، الفلسطينية محمود عباس والمجلس التشريعي

فهو هيئة وسيطة تعمل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية خارج "بهذا الصدد، 
  ".نطاق عمله

 ن أبو مرزوق أناألصح قانونيا أن تتم المصالحة التي من "وفيما يتعلّق باإلجراء البديل عن هذا القرار بي
قرار غير شرعي تعدى على صالحيات ليست " تتخذ اإلجراءات المناسبة، أما قرار التمديد فهو خاللها

  ".من اختصاصه، وال يستطيع أحد أن يعيد لعباس صالحياته غير صندوق االنتخابات
وردا على تصريحات رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد بشان الطلب من عباس وتنفيذية المنظمة 

باب المصالحة "ألجواء من أجل إجراء االنتخابات في أسرع وقت ممكن، قال أبو مرزوق إن تهيئة ا
" قرار وخيار وتوجه عند حماس، تلك المنبثقة عن توافق ومصالحة حقيقية، ليست التي يتحدثون عنها

 ه"مضيفا أنا التي تم الورقة المصرية التي يعتبرونها بوابة المصالحة تحتاج لمراجعة وتدقيق في مواد
 ".باب المصالحة ال يغلق"مؤكدا أن ." التوافق عليها مسبقا، فإن حسنت النوايا كانت بوابة المصالحة

 17/12/2009السبيل، األردن، 
  

 إقرار الحقوق اإلنسانية دعم فعلي لحق العودة : الديموقراطية تختتم أعمال مؤتمرها العاشر .7
إقرار "الختامي ألعمال مؤتمرها الوطني العام في لبنان، أن ، في البيان "الجبهة الديموقراطية"أكدت 

الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين الالجئين في لبنان، مصلحة مشتركة فلسطينية ولبنانية ودعم فعلي لحق 
 ". أمينا إلقليم لبنان"وجددت لعلي فيصل ". العودة

يني، وتحدث في بدايته أمين سر وشهد المؤتمر نقاشات حول مختلف الشؤون التي تعني الشعب الفلسط
 العودة إلىاللجنة المركزية في الخارج فهد سليمان، فأكد على التداعيات الخطيرة لحالة االنقسام، ودعا 

  . السريعة للحوار الوطني الشامل إلنهاء االنقسام الكارثي واستعادة الوحدة الوطنية
 الحالة الفلسطينية، إليهاة األوضاع التي وصلت وفي ختام أعماله أصدر المؤتمر بياناً حذر فيه من خطور

وشدد على ضرورة العودة . بسبب االنقسام وتداعياته على جميع عناصر ومكونات القضية الوطنية
للحوار الوطني الشامل وفقا لوثيقتي الوفاق الوطني وإعالن القاهرة، بما يعيد تشكيل النظام السياسي 

 السلطة في شطري الوطن، وإجراء انتخابات لمؤسسات السلطة الفلسطيني عبر بناء وتوحيد مؤسسات
 . ومنظمة التحرير وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي الكامل

 المفاوضات قبل وقف جميع األنشطة االستيطانية في إلى الثبات عند موقف عدم العودة إلىودعا المؤتمر 
 سياسية فلسطينية موحدة، يتم بها  استراتيجيةإلىالضفة وغزة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، داعيا 

ومن خاللها إعادة استنهاض الوضع الداخلي الفلسطيني، وترجمة ذلك بمؤسسات وطنية فلسطينية ائتالفية 
 . قادرة على أخذ دورها، ووضع نهاية لسياسات االستفراد واالستئثار

فض جميع مخططات ، ور194وجدد التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة وفقا للقرار 
التوطين والتهجير، داعيا األمم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها عبر إجبار إسرائيل على االلتزام بقراراتها، 

ورحب بإيراد الحكومة اللبنانية فقرة خاصة عن الحقوق اإلنسانية، ودعا الى ). 194(خاصة القرار 
 لتعزيز وتحسين العالقات الفلسطينية اللبنانية معتبرا أن المرحلة الراهنة تشكل فرصة. متابعتها سريعاً

 . على قاعدة االحترام المتبادل
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الى مواصلة حواراتها الداخلية، من أجل االتفاق على رؤية "كما دعا الفصائل الفلسطينية في لبنان 
بنا فلسطينية موحدة على مختلف المستويات السياسية واالجتماعية واألمنية، بما يحفظ أمن واستقرار شع

 ". ومخيماتنا ويحصن أوضاعنا الداخلية بعيدا عن الخالفات الداخلية الفلسطينية واللبنانية
من أجل وضع حد لسياسة " لألونروا" األمين العام لألمم المتحدة والى المفوض العام إلىوتوجه بنداء 

وشدد على . فعيلها زيادة تقديماتها وتإلىكما دعا مؤسسات منظمة التحرير . خفض الخدمات المتواصلة
ضرورة تطوير دور المرأة والشباب والقطاعات المهنية المختلفة، والى تفعيل أطر منظمة التحرير 

 . الفلسطينية وتفعيل االتحادات الشعبية وتعميق الديموقـراطية في صفوفها
.  والمرأة في المئة يمثلون قطاعي الشباب25 عضواً، منهم 50وانتخب المؤتمر لجنة إلقليم لبنان من 

 .  عضوا14ًوانتخبت لجنة اإلقليم علي فيصل أمينا لإلقليم ومحمد خليل نائبا له وقيادة يومية من 
  18/12/2009السفير،     

 
 حماس تستأنف العمليات االستشهادية: "تيك دبكا" .8

قائد الجناح أفاد موقع تيك ديبكا التابع لالستخبارات العسكرية اإلسرائيلية أن : عبد القادر فارسغزة ـ 
أحمد الجعبري أصدر أوامره باستئناف العمليات االستشهادية في ) كتائب القسام(العسكري لحركة حماس 

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن الجعبري استغل زيارته األخيرة إلى دمشق لتعيين  .العمق اإلسرائيلي
ناف العمليات المتوقفة منذ نحو ثالثة قادة جدد لكتائب القسام في الضفة الغربية، وأصدر أوامره باستئ

 .أعوام، داخل المدن اإلسرائيلية
  18/12/2009عكاظ، 

  
   إلى دور أوروبي فاعل للضغط على حكومة نتنياهويدعورباح  .9

دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح إلى دور أوروبي فاعل للضغط على               :غزة
ا بوقف االستيطان والقبول بقرارات الشرعية الدولية كأسـاس النطـالق           حكومة نتنياهو لتنفيذ التزاماته   

بـين وفـد مـن الجبهـة        ,  أمس, جاء ذلك خالل اجتماع عقد بمدينة غزة       .عملية تفاوضية ذات جدوى   
مـدير دائـرة الـشرق األوسـط        , الديمقراطية ووفد من وزارة الخارجية الفرنسية برئاسة لودفيك بولي        

  .بالخارجية الفرنسية
أكد بولي عزم فرنسا على مواصلة جهودها ودورها الفاعل للوصول إلى حل قائم على أساس               , من جهته 

مجدداً دعوته إلى إنهاء الحصار المفروض      , قرارات الشرعية الدولية والتي عبر عنها الرئيس ساركوزي       
  .على قطاع غزة بأسرع وقت

  18/12/2009صحيفة فلسطين،  
  

 تعديل القانون الذي سيعطل مالحقة ليفنيحماس تهاجم قرار بريطانيا  .10
 قالت حركة حماس إن تعديل القانون البريطاني الذي تتحدث عنه الحكومة البريطانية : سمر خالد- غزة

 مالحقة وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني يذكر بدور بريطانيا في هالذي سيعطل بموجب
س دائرة شؤون الالجئين التابعة للحركة حسام أحمد إن دعاوى وأضاف رئي .تشريد الشعب الفلسطيني

الحكومة البريطانية بخصوص دورها في عملية التسوية ال قيمة لها، خصوصا بعد الفشل الذي حققته 
وأوضح أحمد في تصريح . 1992 عاما منذ انطالقها في مدريد عام 18عملية التسوية والتي مثلت طول 

لسالم الفاشلة والتي كرست االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية على حساب له أن االنحياز لعملية ا
تعطيل القانون الدولي يمثل استمرارا للسياسة الخاطئة التي سلكتها بريطانيا في مطلع القرن الماضي 

 .عندما أصدرت تصريح بلفور ومنحت بموجبة دون وجه حق األرض الفلسطينية للحركة الصهيونية
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ريطانيا كدولة ملتزمة بالقانون الدولي ومكافحة جرائم الحرب يجب عليها أن تقوم بمالحقة وأكد أن ب
وتحدثت مصادر مطلعة أن ليفني كانت . مجرمي الحرب بغض النظر عن جنسهم أو مواقعهم ومراكزهم
 .في لندن لحظة صدور القرار إال أنها هربت بجواز سفر مزور

  18/12/2009الرأي، األردن، 
  

  الجماعة اآلسرة لشاليط تؤكد أنه في مكان آمن وسري": ةالحيا" .11
أكدت مصادر موثوقة من الجماعة اآلسرة للجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليت :  جيهان الحسيني–القاهرة 

إن " الحياة"وقالت لـ . في غزة حرصها الشديد على االحتفاظ بسرية المكان الذي تخبئ فيه شاليت
، مشيرة الى مطالب إسرائيلية ال تنتهي، من ضمنها "ء شاليت مبدأ نصر عليهاالحتفاظ بسرية مكان إخفا"

لكن هذا لم ولن يتم حرصاً منا على االحتفاظ به وخشية "االطمئنان على صحته والكشف عليه طبياً، 
  ". على سالمته

راج عن ولفتت إلى أن قوى المقاومة ستحتفظ بشاليت في مقابل إستجابة إسرائيل لمطالبها، وهي اإلف
ال يوجد عائق على االطالق أمام "األسرى الفلسطينيين في المعتقالت اإلسرائيلية، مشددة على أنه 

ونفت ما يتردد من أن قوى ولجان المقاومة لديها مخاوف من ". اإلفراج عن شاليت سوى إطالق أسرانا
  .استهدافها عقب إطالق شاليت

  18/12/2009الحياة، 
  

  تطرحها الشعبية في ذكرى انطالقتها  بلبنانع الفلسطينيينألوضا" مبادرة إنقاذية" .12
خالل حفل االستقبال " مبادرة لمعالجة وضع الفلسطينيين في لبنان" قدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

 . المركزي الذي أقيم في نقابة الصحافة اللبنانية في الذكرى الثانية واألربعين النطالقة الجبهة
تب السياسي للجبهة مروان عبد العال، كلمة تطرق فيها الى الوضع الفلسطيني، مشددا وألقى عضو المك

على أهمية أن يعمل المجلس المركزي المنعقد في رام اهللا على التوقف أمام المرحلة السابقة ومراجعتها، 
ن أجل واإلعالن عن فشل سياسية الرهان على المفاوضات، والعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية م

 . إنجاز الوحدة الفلسطينية، وتعزيز النضال الوطني الفلسطيني في مواجهة العدوان الظالم عليه
وطالب القوى السياسية بضرورة االستفادة من ملف نهر البارد، واالنطالق في مبادرة هدفها تعزيز 

. تماعية للفلسطينيينالمجتمع الفلسطيني وتطوير النضال والعمل في سبيل إحقاق الحقوق المدنية واالج
داعيا الحكومة اللبنانية ومجلس النواب الى العمل الجاد من أجل رفع الظلم عن الالجئين الفلسطينيين في 

 . لبنان، من خالل منحهم الحقوق المدنية واالجتماعية
ت وضعها برسم القوى السياسية والمؤسسات والفاعليا" مبادرة إنقاذية"وقدم عبد العال باسم الجبهة 

عقد مؤتمر تشاوري فلسطيني يضم كل القوى : االجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية، ركزت على
إعالن حق العودة ورفض "السياسية والفاعليات النقابية والمجتمع األهلي والكفاءات العلمية، يخرج عنه 

كما . لمجتمع المحلي الكفاءاتيحدد اللقاء التشاوري األدوار والصالحيات لكل األطر السياسية ا". التوطين
تنظيم . يحدد األولويات المطلوبة من الجانبين اللبناني والفلسطيني ومن المجتمع الدولي والجامعة العربية

األوضاع في المخيمات الفلسطينية بحيث يضمن الحرية الكرامة لإلنسان الفلسطيني واألمن للمجتمعين 
الشعبية لتتحول الى ما يشبه المجالس البلدية وتناط بها مهمات تنظيم عمل اللجان . اللبناني والفلسطيني

 .المجالس البلدية
  18/12/2009السفير، 
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   مقاطعة شركات ومنتجات تصنع في بريطانياإلى تدعو إسرائيليةعريضة  .13
 نائباً في الكنيست من األحزاب الصهيونية على عريضة، سيسلمها رئيس الكنيست رؤوبين 50وقّع 

 نظيره رئيس مجلس العموم البريطاني خالل لقائهما األسبوع المقبل، تدعو إلى مقاطعة ريبلين إلى
شركات بريطانية ومنتجات تصنع في بريطانيا رداً على قرار الحكومة البريطانية وضع عالمة على 

 الضفة الغربية (1967منتجات إسرائيلية تم تصنيعها في مستوطنات األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  .للتسهيل على المواطنين البريطانيين الذين يريدون مقاطعة هذه المنتجات) والجوالن

وجاء في . وبين الموقعين على العريضة وزراء إسرائيليون سابقون بارزون ورؤساء لجان برلمانية
نعبر عن اشمئزازنا من القرارات التي اتخذت أخيراً في بريطانيا لوضع عالمات على ": العريضة

إننا ندعو بريطانيا إلى إلغاء هذا اإلجراء فوراً الذي يلقي بظالل على ... ات إسرائيلية تباع فيها منتج
التعاون االقتصادي بين مواطني الدولتين، ونوصي الجمهور اإلسرائيلي بأن يعيد النظر في استعمال 

  ."خدمات شركات من مثل هذه الدول طالما بقيت توصيات حكوماتها سارية المفعول
 رونيت تيروش إلى المحاسب العام في "كديما"إلى ذلك، توجهت المبادرة للعريضة النائب من حزب 

وزارة المال بطلب منع سفر مستخدمي الدولة ومسؤولين إسرائيليين كبار عبر الخطوط الجوية 
إلعالم وقالت تيروش لوسائل ا.  وشركات بريطانية أخرى تعمل في إسرائيل"بريتيش ايرويز"البريطانية 

إن وضع عالمات على منتجات يهودية بهدف ... هناك حاالت ال يمكن الصمت فيها "العبرية إن 
  ."المقاطعة ليس اإلجراء الصحيح لمن يرغب في تطوير عالقاته مع الشعب اليهودي

  18/12/2009الحياة، 
  

  " إسرائيل"لعجزهم عن قتال " البروباغاندا"يعلون يتهم العرب باللجوء إلى  .14
 العرب باللجوء إلى البروباغاندا "إسرائيل" موشي يعلون أعداء "اإلسرائيلية"م نائب رئيس الحكومة اته

وفي مقابلة أجرتها معه . لنزع الشرعية عنها بعد إدراكهم بأنهم ال يستطيعون هزيمتها في ساحة القتال
يعون هزيمتنا بجيوشهم، عندما أدرك العرب أنهم ال يستط" اإلسرائيلية، قال يعلون "يديعوت احرونوت"

واآلن هم يدركون أنهم ليس بإمكانهم هزيمتنا بهذه الطريقة، وبالتالي  .توجهوا إلى اإلرهاب والصواريخ
، مضيفاً أنه كان للبروباغاندا التأثير األكبر في أوروبا وبعض أجزاء "يتبعون طريق نزع الشرعية

. "الساذجين"رنون جدار الفصل العنصري بجدار برلين ب الذين يقا"الليبراليين"الواليات المتحدة، واصفاً 
وقال إنه حذر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير منذ أكثر من سنتين إزاء مذكرات التوقيف 

، في إشارة إلى "إننا والبريطانيين سوياً في المركب نفسه"وقال .  آخرين "إسرائيليين"ضده ومسؤولين 
 )آي.بي .يو . (طانيين في العراق وأفغانستانالقادة العسكريين البري

  18/12/2009الخليج، اإلمارات، 
  

   لتجنيد عشرات الشّبان العرب في الشرطةتخطّط "إسرائيل" .15
، أن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، يتسحاق أهارونوفيتش، بلور خطة لتجنيـد            "هآرتس "ذكرت صحيفة 

، وأن هـذه  "الخدمة الوطنية"، قسم منهم في إطار مشروع مئات الشبان العرب لجهاز الشرطة اإلسرائيلي     
  .الخطة تحظى، في هذه األثناء، بدعم عدد من رؤساء البلديات والمجالس المحلية العربية

وتشمل المرحلة األولى من الخطة، تجربة تجنيد عدد من الشبان الذين سيتجندون إلى جهاز الشرطة في                
تم دراسة آثار هذه الخطوة بعد عدة أشهر، حيث من المتوقـع فـي              شهر كانون الثاني المقبل، على أن ت      

حينه توسيع الخطة الممولة من الوزارة، التي رصدت مديرية الخدمة الوطنية فيها للمـشروع عـشرات                
  .المنشآت في المرحلة األولى
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ـ              "هآرتس"ونقلت   ة  عن مسؤولين رفيعين في وزارة األمن الداخلي، أن خطة أهارونوفيتش بلغـت مرحل
  . متقدمة، وهي تهدف إلى تجنيد عرب مسلمين ومسيحيين في الشرطة بجانب الدروز والبدو والشركس

 فـي   20 عربي، منهم    3000ووفقاً لمعطيات وزارة األمن الداخلي، يعمل في جهاز الشرطة حالياً، نحو            
ية في عكا   ونتيجة لخطة تجنيد عرب في الشرطة سيتم فتح صفوف إعداد         . المئة في قوات حرس الحدود    

وكرمئيل وبقيعين والنقب، وربما في منطقة المثلث، بهدف تأهيل المرشحين للتجنيد بصورة أفضل، ألن              
وبحسب تعليمات وزير األمن الداخلي، سيتم استيعاب الموجة        . كثيرين منهم فشلوا بسبب صعوبات اللغة     

  . مطلع السنة المقبلة"نجمة داوود الحمراء"األولى من المجندين في الشرطة ومصلحة السجون و
وتعليقاً على الخطة اإلسرائيلية، التي تستهدف الوسط العربي، أكد عضو الكنيست عن التجمع الـوطني               

سنفشل مخطط أهارونوفيتش كما    "الديموقراطي، جمال زحالقة، رفض الخدمة المدنية بكل أشكالها، قائالً          
  ."أفشلنا غيره

  18/12/2009األخبار، 
  

  تطلق حملة إلسقاط نتنياهو"إسرائيل"  فييمينيةجموعة م .16
أعلنت مجموعة من قوى اليمين اإلسرائيلية، أمس، عن إطالق حملة جماهيرية باسم عدد من العائالت 

والسبب وراء هذه . من أجل إسقاط رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وحكومته  أبناءها،فقدتاليهودية التي 
ع نتنياهو لحركة حماس وموافقته على إطالق سراح قتلة خنو"الحملة، كما يقول المبادرون، هو 

  ."فلسطينيين من السجن
وتطالب هذه الحركة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وذات صالحيات، للتحقيق في ممارسات الحكومتين، 
السابقة برئاسة ايهود أولمرت والحالية برئاسة نتنياهو، في المفاوضات مع حماس حول إطالق سراح 

هذه الممارسات قادت إسرائيل إلى تقديم تنازالت "وتقول إن . سرائيلي األسير في قطاع غزةالجندي اإل
 ."غير معقولة في هذه الصفقة ستجعل مئات القتلة اإلرهابيين أحرارا

. وتوجه هذا التنظيم نفسه، أمس، إلى مراقب الدولة، ميخائيل لندن شتراوس، يتهم فيه نتنياهو بالفساد
، الذي يدير حملة "ريمون"وقال إنه اكتشف أن مكتب الدعاية والعالقات العامة . ي ذلكوطالب بالتحقيق ف

الضغط الجماهيري على نتنياهو لكي يعجل في صفقة شاليط، هو نفس المكتب الذي قاد الحملة اإلعالمية 
وقد  .وفي هذا تضارب مصالح وخروج عن قاعدة األمانة التي يتطلبها منصب رئيس الحكومة. لنتنياهو

أصدر مكتب نتنياهو ردا رسميا على هذه الحملة قائال إن حكومته تسعى بكل قوتها إلى إطالق سراح 
فعندما تنجز الصفقة، سوف يطرحها نتنياهو للنقاش . ولكنها لم تتوصل حتى اآلن إلى صفقة. شاليط

 .الجماهيري ولن يجعلها مقتصرة على القيادات
  18/12/2009الشرق األوسط، 

  
 فرنسا تؤكد بناء مصر لجدار فوالذي على حدود غزة: يرائيلإسموقع  .17

ذكر موقع ديبكا اإلسرائيلي، المحسوب على االستخبارات اإلسرائيلية، أن رئيس االستخبارات العسكرية 
قام بزيارة تفقدية للضباط الفرنسيين الذين يشاركون الضباط األمريكيين " بنواه بوغي"الفرنسية الجنرال 

إلشراف على إقامة الجدار الحديدي على طول محور صالح الدين، بهدف إغالق أنفاق والمصريين، ل
 .التهريب على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر

ونقل الموقع عن مصادر خاصة موثوقة أن الجنرال بوغي الذي وصل إلى القاهرة جاء بنفسه لالطالع 
". تنظيم إرهابي"نفاق التهريب التابعة لـعن قرب على الحملة العسكرية األكبر في العالم إلغالق أ

وأكدت تلك المصادر أن الجنرال الفرنسي التقى قبل قدومه إلى الحدود المصرية مع قائد مقر القوات 
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األمريكية التي تم تشكيلها لهذه الحملة في السفارة األمريكية في القاهرة، كما التقى بالضباط الفرنسيين 
  .ن على الحملة في العريشالمتواجدين في مقدمة القائمي

وبعد ذلك خرج الجنرال بوغي في جولة ميدانية حتى يطلع بنفسه على عمل الرافعات المصرية العمالقة 
  . مترا18 سنتيمترا ومن ثم تغرسها في األرض بعمق 50وهي ترفع الجدران الحديدة التي يبلغ سمكها 

فرنسيين المشرفين على المشروع يضعون بين وأشار الموقع إلى أن الضباط المصريين واألمريكيين وال
  .األلواح مجسات تعمل على التنبيه عن كل محاولة القتحام هذه األلواح أو فصلها عن بعضها

ويرى الطاقم األمريكي الفرنسي عملية إغالق الحدود بين غزة ومصر كمشروع تجريبي إذا كتب له 
  .خرى في مناطق مختلفة في العالمالنجاح سيتم تطبيقه في جبهات حرب أخرى ضد جماعات أ

  18/12/2009الدستور، األردن، 
  

  "القدس عاصمة للثقافة"فعاليات لمنع اختتام  قدس تقمع تظاهرة في ال"سرائيلإ" .18
الجيش والشرطة االسرائيلية ، أن نابلس مراسلها من  محمد يونس عن18/12/2009 الحياة، نشرت
القدس " اقيم لالحتفال باختتام فعاليات  القدسود في مدينة امس تجمعاً للمقدسيين في باب العمواهاجم

، واعتقلت عدداً منهم، واعتدت على العديد بالضرب بالهروات "2009عاصمة للثقافة العربية لعام 
ووجه احد ضباط الشرطة عبر مكبر للصوت تحذيراً للمواطنين من إقامة أي فعاليات للسلطة . واأليدي

قد و. "الفعاليات فيها تُجرى لدولة اسرائيل وليس للسلطة الفلسطينية"لتي قال إن الفلسطينية في المدينة ا
   .من بين المعتقلين في القدس أمين سر حركة فتح في المدينة عمر شلبيكان 
قال رفيق الحسيني ممثل الرئيس محمود عباس الى حفلة الختام التي حاولت السلطة اقامتها من جهته و

 وفي السياق ."ل هنا يعني سيادة فلسطين على القدس، لذلك تحاول اسرائيل منعهاالحتفا"في القدس إن 
طوقت الشرطة االسرائيلية المركز الثقافي الفرنسي في القدس الشرقية بهدف اعتقال الفلسطينية رانيا ذاته 

ار الثقافي وأكد المستش. "القدس عاصمة الثقافة العربية"الياس التي تتهمها بالمشاركة في تنظيم احتفال 
 شخصية، بينها مسؤولون في السلطة الفلسطينية، كانت 50للقنصلية الفرنسية العامة بنوا تادييه أن نحو 

 ان رفيق الحسيني غادر المركز قبل وأشار إلى. داخل المركز الثقافي ساعة طوقته الشرطة االسرائيلية
نيو في معرض شرحه ألسباب  القنصل العام لفرنسا فريديريك ديزا في حين بين.وصول الشرطة

  .لثقافة الفلسطينيةا لإلعراب عن دعم  أن ذلك كاناستضافة القنصلية هذه التظاهرة الثقافية الفلسطينية
قوات كبيرة من ، أن بترا نقالً عن رام اهللا من 18/12/2009 الغد، االردن،  مراسليوسف الشايبوذكر 

مسيرة كشفية انطلقت من داخل البلدة  استمرار القوةالشرطة اإلسرائيلية الخاصة وحرس الحدود منعت ب
 القديمة كان مقررا أن تطوف شوارع المدينة المقدسة، كما اغلقت المدارس المشاركة في الفعاليات

دان مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، في بيان أمس، من جهته و .االختتامية الحتفالية القدس
الت واستخدام القوة المفرطة في تفريق المشاركين فيها، واالعتداء عليهم قمع الشرطة لهذه االحتفا

بالضرب المبرح واعتقال ما ال يقل عن اثني عشر مواطنا ومتضامنا أجنبيا، مؤكدا أن منع هذه 
النشاطات الثقافية والجماهيرية يمثل انتهاكا فظا لحقوق األفراد المدنية واالجتماعية، وحقهم بممارسة 

افاد  فيما .قافية وفنية، واصفا االدعاءات اإلسرائيلية بهذا الشأن بأنها غير مبررة وغير منطقيةأنشطة ث
، قبل ان تفرقهم "القدس عربية"مصور صحافي ان المتظاهرين اطلقوا بالونات واعالما فلسطينية وهتفوا 

  .الشرطة
  

  ومي اليهوديالصندوق الق  يعرب عن تأييده لنزع الصفة الخيرية عنستةسليمان أبو  .19
طالب البروفيسور سليمان أبو ستة بنزع الصفة الخيرية عن ما يـسمى بالـصندوق              :  هيام حسان  -لندن  

نشط في دول عدة من العالم، وذلك على خلفية دوره المتواصل في االستيالء على              الذي ي القومي اليهودي   
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ووصف ما   .منها لمن هم غير يهود    االراضي الفلسطينية وتهويدها وحظر بيعها أو تأجيرها أو االستفادة          
يقوم به الصندوق بأنه عمل عنصري صرف تدينه مختلف االعراف والقوانين الدولية ويتنافى مع أبـسط       
قواعد العمل الخيري، معلناً بذلك تأييده لحملة دولية أطلقتها مجموعة من المؤسسات والمنظمات الناشطة              

 .صرة الصندوق اليهودي وفضح سياساته العنصرية عالمياً      في الدفاع عن القضية الفلسطينية من أجل محا       
الى أن الحملة تستند في تبريرها لمدى قوة وتأثير الصندوق اليهودي الى            وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة      

 ويسيطر عليها الصندوق الى جانب منظمة       "سرائيلإ"من حجم االراضي التي تحوزها      % 93تقدير بنسبة   
مـن  % 13فيما تقع تحت السيطرة المباشـرة للـصندوق نحـو           . "سرائيلإ"أخرى تسمى ادارة أراضي     

  .1948 في العام "سرائيلإ"االراضي التي احتلتها 
  18/12/2009القدس العربي، 

  
   حكومتي غزة والضفة بوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسانيطالبمركز حقوقي  .20

طالب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان الحكومتين الفلسطينيتين في غزة ورام اهللا :  سمير حمتو-غزة 
باتخاذ إجراءات جدية وحقيقية يكون من شأنها وضع حد لالعتداءات المتزايدة على حقوق اإلنسان 

السلمي، واالعتداءات والحريات العامة، بما في ذلك انتهاكات الحق في حرية التعبير والحق في التجمع 
وأكد في تقرير عن الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع  .على الصحفيين ووسائل اإلعالم

 حتى نهاية تشرين أول 2008السلمي في ظل السلطة الفلسطينية أن الفترة التي بحثها من بداية آب 
رأي والتعبير والحق في التجمع الماضي تؤكد وجود تصعيد في ارتكاب انتهاكات الحق في حرية ال

إلى استمرار حالة االنقسام "وعزا الغالبية العظمى من تلك االنتهاكات التي رصدها في تقريره،  .السلمي
 وتعزيز دور ونفوذ الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة ،السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة

  ".كل في منطقة سيطرته
  18/12/2009الدستور، األردن، 

  
 مسيرة عالمية لكسر حصار غزة في اليوم األول من العام المقبل  .21

 80(الهولندية الجنسية صونيا دفريس  الدتهاووكية شارون ويليس يستدشن الناشطة األمر: زينة برجاوي
سنتهما الجديدة في غزة، من خالل المشاركة في مسيرة عالمية لكسر الحصار على غزة في األول ) عاماً
 دولة 43يشارك في المسيرة آالف الناشطين الذين سيحضرون من حيث . كانون الثاني المقبلمن 

ليحاولوا دخول غزة عبر معبر رفح، بعدما كانوا قد سجلوا أسماءهم رسميا على الموقع الخاص 
، "االئتالف الدولي إلنهاء الحصار غير القانوني على قطاع غزة"وكان . "مسيرة غزة نحو الحرية"بـ
. أطلق المشروع،  يوماً على انتهاء الهجوم االسرائيلي على القطاع في العام الماضي22لذي تشكل بعد ا

وتؤكد . "جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقا إلنهاء االحتالل االسرائيلي"يعتبر التحالف هذه المسيرة إذ 
طيني من الداخل  ألف فلس50شارون ويليس أن المسيرة ليست ثمرة جهود دولية فقط، بل هناك 

  .هموإسرائيلي معارض سينفذون مسيرة بالتزامن مع
  18/12/2009السفير، 

  
   أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون االحتالل36: األسرىوزارة  .22

أكدت وزارة شئون األسرى والمحررين بأن أعداد األسيرات في سجون االحتالل قد ارتفعت إلى               :غوى
 لم تتوقف عن ممارسة سياسة االعتقال العشوائية التي تنفـذها            موضحة أن سلطات االحتالل    ، أسيرة 36
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صفقة "منذ إتمام   اعتقلن   نساء   3وذكرت أن    .في األراضي الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية المحتلة       
  . أسيرة33قبل شهرين والتي خفضت عدد األسيرات إلى " الحرائر

  18/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

 في القدس  م جديدةاالحتالل يسلّم أوامر هد .23
ذكرت مصادر فلسطينية أن بلدية االحتالل في القدس أصدرت قراراً بهدم مسجد وسبعة منازل : وكاالت 

 51وأوضحت مؤسسة المقدسي إن المنازل المستهدفة تؤوي . في حي جبل المكبر، جنوبي القدس المحتلة
  .الل عشرة أيام طفال، طالبهم االحتالل بإخالء المنازل خ33فلسطينيا، بينهم 

  18/12/2009السفير، 
  

  االحتالل يسمح بدخول اليانسون والبابونج إلى غزة .24
بعد عامين ونصف العام من الحصار المفروض سمح االحتالل اإلسرائيلي بتزويد غزة باليانسون : غزة

تخاذ والقرفة وأعشاب البابونج، كثالث سلع جديدة تدخل إلى أسواق غزة في إطار ادعاء االحتالل با
وأكد مسؤول لجنة تنسيق دخول البضائع . تسهيالت تتعلق بزيادة عدد السلع المسموح بدخولها إلى غزة

إلى غزة رائد فتوح أن معظم السلع المسموح بدخولها إلى غزة تندرج ضمن السلع االستهالكية والغذائية 
 مبيناً أن .ل األنفاقوال تحظى بطلب من قبل التجار نظرا لحصولهم عليها بأسعار منخفضة من خال

أبقى في ذات الوقت على منع إدخال أي بضائع إستراتيجية كالمواد الخام ومستلزمات اإلنتاج االحتالل 
من جهته أكد رئيس جمعية شركات الوقود محمود  و.إضافة إلى تقليص االحتالل لكمية غاز الطهي

.  الكمية التي يوردها االحتالل إلى غزةالشوا أن أزمة نقص الغاز مازالت تراوح مكانها، اثر محدودية
 طن؛ ما 1500قطاع من غاز الطهي تزداد في كل شهر من أشهر الشتاء بنحو الإلى أن احتياجات الفتاً 

نقص ستزداد تفاقماً خالل األسابيع القريبة الـمقبلة وذلك في ظل أزمة االنقطاع المتكرر اليعني ان أزمة 
  .نها غزة منذ مطلع األسبوع الحاليللتيار الكهربائي التي تعاني م

  18/12/2009الغد، االردن، 
  

  "إيالت"ـ تتقدم بالتماس لحفظ المقبرة اإلسالمية ب"مؤسسة األقصى" .25
 التماسـاً   ، أمـس  ،في الداخل الفلسطيني المحتل   " مؤسسة األقصى للوقف والتراث   "قدمت   :القدس المحتلة 

أم " (إيـالت "ي لحفظ المقبـرة اإلسـالمية فـي مدينـة           لمحكمة الصلح اإلسرائيلية بإصدار أمر احتراز     
  .ومنع أي حفريات قد تتسبب في انتهاك حرمة المقبرة, )الرشراش

  18/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  في الضفة الغربيةاالحتالل يواصل حمالت المداهمة واالعتقاالت .26
والتفتيش واالعتقاالت ضد واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي حمالت المداهمة :  رام اهللا-فرح سمير 

، وداهمت عددا من  في الضفة الغربيةالمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، إذ اقتحمت أمس بلدة جيوس
  .كما اقتحمت مخيم الدهيشة لالجئين جنوب بيت لحم .منازل المواطنين وفتشتها

  18/12/2009عكاظ، 
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 تالل ن تحت االحياألطفال الفلسطينيلقاء لجمعيات حول واقع  .27
واقع االطفال الفلسطينيين تحت االحتالل وسبل  حول  أمس لقاء"جمعية تكافل لرعاية الطفولة"عقدت 

، الذي ترعاه الشيخة جواهر القاسمي زوجة حاكم "مؤتمر الطفولة االول"حمايتهم ضمن متابعة لفعاليات 
أشارت الباحثة قد و. بحضور عدد من الجمعيات، ضمن برنامج الرعاية الحقوقيةوذلك . الشارقة

 سماهر الخالدي الى ان المجتمع الفلسطيني "تكافل"االجتماعية ومسؤولة موقع الطفولة الذي تشرف عليه 
مجتمع يافع، ترتفع فيه معدالت الخصوبة، حيث ان اكثر من نصفه اطفال دون سن الثامنة عشرة 

لفتت الى ان عدد االطفال فيما . ، تبعاً لتقرير أعده الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني%)52،3(
  . طفل اسير400االسرى في سجون االحتالل االسرائيلي هذا العام يتجاوز 

  18/12/2009السفير، 
  

 فقر واعتقال وقطع أرزاق.. صيادو غزة : تحقيق .28
في ظل األجواء المعقدة للحصار الذي يعيشه سكان قطاع غزة، وما يصاحب ذلك : ردينة فارس -غزة 

 إسرائيلية متواصلة تهدف إلى مواصلة التضييق والتنغيص على المواطنين في حياتهم من اعتداءات
 اليومية، فإن شريحة الصيادين الغزيين تعتبر من أكثر الفئات التي تتعرض العتداءات قوات االحتالل،
 من خالل قصف مراكبهم وممتلكاتهم ومنعهم من الصيد أليام متواصلة؛ بحجة البحث عن أسلحة مهربة

 مركب للصيد 3600، قال نقيب الصيادين نزار عياش إن نحو  وفي هذا الصدد.في البحر عبر مراكبهم
، يعانون من سياسة االعتقال المستمر بحقهم ) أسرة50.000تعول ما يقارب (تعمل في شواطئ غزة 

قترفه الصياد، وألتفه األسباب، مؤكدا أن ادعاءات اإلسرائيليين كاذبة واالعتقاالت تجري بال أي ذنب ي
موضحا أن ما يقارب عشرة صيادين شهريا يجري اعتقالهم ويتعرضون للضرب والتحقيق المهين، ومن 

  .ثم يفرج عنهم دون مراكب صيدهم
  18/12/2009عكاظ، 

  
  خبراء إيطاليون يؤكدون تسمم تربة غزة بسبب الحرب .29

اض جلدية مزمنة وأمراض في أكد باحثون إيطاليون أن سكان قطاع غزة معرضون لإلصابة بأمر: غزة
الجهاز الهضمي والتنفسي جراء تسمم التربة التي تحتوي على معادن ومواد مسرطنة وسامة لألجنة 

وطالب الباحثون خالل مشاركتهم  .امتصتها من القذائف التي استخدمت في الحرب اإلسرائيلية االخيرة
الة في غزة عبر تقنية الدائرة التلفزيونية في مؤتمر صحافي عقدته وزارة الصحة التابعة للحكومة المق

المغلقة من روما، بفحص المواطنين في المناطق التي تعرضت للقصف اإلسرائيلي خالل الحرب إليجاد 
للكشف عن معالم الجرائم "طالبت وزارة الصحة بإرسال خبراء في حين . سبل عالج ألي مرض

كان منسق التحالف قد و ."ات األهلية أو الدوليةاالسرائيلية التي ارتكبت في غزة، سواء من المؤسس
الدولي لمالحقة مجرمي الحرب الدوليين الدكتور هيثم مناع قال أثناء زيارته غزة ومجموعة من الباحثين 

.  ابان الحرب األخيرة"تعرض إلى كارثة حقيقية"واألطباء النروجيين في حزيران الماضي إن القطاع 
 مادة سامة في أماكن القصف عرضت على المختبرات الدولية في روما 12لى تم العثور ع" مبيناً أنه قد

وباريس، ورفضت تلك المختبرات تسليم نتائج فحصها لها العتقادها بأنها أحضرت من أماكن تدور فيها 
تلك العينات جمعت من سيارات اإلسعاف الفلسطينية التي كانت تنقل "، مشيراً الى أن "أحداث نووية
  ."لشهداء من أماكن القتالالجرحى وا

  18/12/2009الحياة، 
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  قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيةإل األردن يؤكد دعمه .30
 الخارجية ناصر جودة والثقافة ي وزير األردن من خالل شارك:بترا، يوسف الشايب، رام اهللا - نابلس

 في مدينة نابلس أقيم الذي 2009لثقافة العربية للعام نبيه شقم في االحتفالية الختامية للقدس عاصمة ا
  .مساء أمس برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس وإسنادوأكد جوده الموقف األردني بقيادة جاللة الملك في دعم 
املة على التراب  نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كإلىعباس في جهوده الدؤوبة والمخلصة وصوال 

الوطني الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ذات السيادة وعاصمتها 
  .القدس الشرقية

 الفلسطينية األراضي الجانب في األحادية اإلسرائيلية لإلجراءاتوأكد وزير الخارجية رفض األردن 
 األماكن حول وتحت اإلسرائيليةريات التي تقوم بها السلطات المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والحف

 والمسيحية فيها، وهدم المنازل وتهجير سكانها، كما أكد وجوب الوقف التام لالستيطان اإلسالميةالمقدسة 
 .غير الشرعي وغير القانوني

  18/12/2009الغد، االردن، 
  

  على تحمل تبعات التوطينتنا م قدر أن نلفت نظرك إلى حق العودة وعدنريد: سليمان ألوباما .31
عاد الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى لبنان، مختتما زيارة استمرت أياما إلى :  ثائر عباس- بيروت

 الرئيس إن" الشرق األوسط"الواليات المتحدة، وقالت مصادر في الوفد اللبناني المرافق لسليمان لـ
ين؛ اللبناني الذي ال يتحمل تبعاته، والفلسطيني الرافض سليمان طرح موضوع التوطين من زاوية الموقف

نعرف أنك تقوم بمبادرات وخطوات : "ونقلت عن الرئيس سليمان قوله ألوباما. له والمتمسك بحق العودة
شجاعة في موضوع التسوية في منطقة الشرق األوسط، ونريد أن نلفت نظرك إلى حق العودة وعدم 

وفي هذا اإلطار أكد عضو الوفد المرافق الوزير وائل أبو فاعور ". لتوطينقدرة لبنان على تحمل تبعات ا
نال تأكيدات بأنه لن يكون هناك أي ثمن سيدفعه لبنان في موضوع "أن سليمان " الشرق األوسط"لـ

المسؤولين األميركيين أكدوا لسليمان أن واشنطن والمجتمع الدولي يدركان "، مشيرا إلى أن "التسوية
 ".ا الموضوع بالنسبة إلى المجتمع اللبنانيحساسية هذ

  18/12/2009الشرق األوسط، 
  

   تضامناً مع حقوق الفلسطينيين في لبنان في بيروتاعتصام .32
اعتصاماً "  اللبناني لحملة حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان-االئتالف الفلسطيني "نظم : بيروت

التي يعيشها " القاسية جداً"ليط الضوء على الظروف في ساحة رياض الصلح في بيروت امس، بهدف تس
  .الالجئ الفلسطيني في لبنان

وشارك في االعتصام ممثلون عن المجتمع المدني وتقدمهم رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري، 
ورفع المعتصمون مذكرة الى المجلس النيابي تسلمها امينه العام عدنان الضاهر، والقى البزري كلمة 

العنصرية السياسية والعنصرية القانونية التي تمارس بحق الالجئين في ظل تغييب " فيها عن تحدث
  ".حقوقهم االنسانية والحياتية المدنية

وطالبت المذكرة بتعديل القوانين التي تضع قيوداً على ممارسة الالجئ حقه االنساني في العمل وفقاً لما 
 وال سيما السماح للفلسطينين بممارسة المهن النقابية والحرة نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق االنسان،

من دون عوائق والغاء مبدأ المعاملة بالمثل وإعفاء الفلسطينيين من الحصول على إذن عمل باعتبارهم 
  ".مقيمين على االراضي اللبنانية قسراً وشمولهم بنظام الضمان االجتماعي

  18/12/2009الحياة، 
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  ليمان وجعجع إلى مؤتمر دعم الالجئين الفلسطينيين يدعو س" االشتراكي" .33

برئاسة شريف فياض، جولته على المسؤولين، وزار أمس رئيس " الحزب التقدمي االشتراكي"تابع وفد 
الجمهورية العماد ميشال سليمان وبحث معه األوضاع الراهنة ونتائج الزيارة للواليات المتحدة 

".  سليمان موقفه من مجمل القضايا المطروحة على بساط البحثحيث قدر الوفد للرئيس"األميركية، 
 من 13ودعا الوفد رئيس الجمهورية الى مؤتمر دعم حقوق الالجئين الفلسطينيين المدنية في لبنان في 

سمير جعجع،  " القوات اللبنانية"رئيس الهيئة التنفيذية في  كما وجه الحزب دعوة ل. الشهر المقبل
 . مرللمشاركة في المؤت

  18/12/2009السفير، 
  

 إلعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية : الحص يبحث مع الجهاد األوضاع .34
برئاسة " الجهاد اإلسالمي"استقبل الرئيس سليم الحص، في مكتبه في عائشة بكار، امس، وفداً من حركة 

نية للفلسطينيين في الوضع في فلسطين المحتلة وموضوع الحقوق المد"أبو عماد الرفاعي، وتناول البحث 
 ". لبنان

تحدثنا في الجدار العازل الذي تقيمه الشقيقة الكبرى مصر في غزة، وكان الموقف : وقال الرئيس الحص
متطابقاً حيال هذا الموضوع باستغراب هذه الخطوة من الشقيقة الكبرى مصر التي عودتنا أن تكون في 

بي، نتمنى على المسؤولين في الشقيقة مصر أن يتوقفوا طليعة األمة العربية بكل ما يتعلق بالمصير العر
 . عن هذه الخطوة ألنها مؤذية جدا للفلسطينيين في غزة والتي تحاصرها إسرائيل من كل الجهات

الفلسطيني في لبنان يعيش حالة . تحدثنا أيضا في موضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان: وأضاف
ن يأتون من مختلف بلدان العالم ويعملون في لبنان، هناك الكثير من بائسة جدا، هناك أناس كثيرو

الفئة الوحيدة التي يمنع عليها قانونا منعا . السوريين والمصريين واألفارقة واألجانب يعملون في لبنان
  . تاما أن تعمل في لبنان هي الفلسطينيون

لوزاري الحقوق المدنية للفلسطينيين في ارتياح فلسطيني نتيجة تضمين البيان ا"واذ اشار الرفاعي الى 
ان يترجم ذلك عملياً بحيث يكون هناك سن قوانين وتشريعات في مجلس النواب من اجل "، تمنى "لبنان

  ".إلغاء كل القوانين المجحفة في حق الشعب الفلسطيني
  18/12/2009السفير، 

  
  حدود األحد لبحث العملية السلمية وضبط ال"إسرائيل" إلىعمر سليمان  .35

أن رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان سيزور  أكدت مصادر مصرية موثوق بها
 إلى إضافة األحد، موضحة أن الجمود الحالي في العملية السلمية سيتصدر جدول المحادثات، "إسرائيل"

  .ضبط الحدود من الجانب المصري لمنع التهريب وتنظيم العبور على معبر رفح
 أوالً "إسرائيل" إن مصر حريصة على استئناف العملية السلمية، لكن يجب أن تستجيب در المصاوقالت

الستحقاقاتها وعلى رأسها تجميد االستيطان، محذرة من أن استمرار الجمود في العملية السلمية سيضعف 
دفع ثمنه من الجناح المتوازن والمعتدل في المنطقة، وستكون لذلك تداعياته على المنطقة ككل، كما ست

  .أيضاًإسرائيل 
  18/12/2009الحياة، 
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 " إسرائيليين"مهندس مغربي ُيطرد من عمله لرفضه تدريباً على أيدي  .36
أقدمت إدارة شركة مغربية على فصل مهندس يعمل لديها لرفضه تلقي تدريب على أيدي خبراء 

 إلى النقابة الوطنية للمهندسين، ، أمس، واستنادا"المساء المغربية"وحسب ما ذكرته يومية  ."إسرائيليين"
رفض الخضوع لتكوين من "فإن المهندس الذي يعمل في الشركة منذ عشر سنوات، طرد من عمله ألنه 

 ."تأطير خبراء إسرائيليين
وكانت الشركة قررت أن يستفيد من هذا التكوين خمسة مهندسين، وقد بادروا فور علمهم باألمر بجمع 

خالل إصدار عريضة، غير أن إدارة الشركة لم تقبل األمر وأقدمت على طرد التوقيعات واالحتجاج من 
 )أ.ب .د . (أحدهم

  18/12/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  زهري   التحقيق في وفاة يوسف أبوفتحالنيابة المصرية تعيد  .37
كة زهري شقيق المتحدث باسم حر قررت نيابة غرب اإلسكندرية إعادة فتح التحقيق في وفاة يوسف أبو

تشرين األول الماضي حيث كان  /زهري خالل وجوده في سجن العرب في أكتوبر حماس سامي أبو
المجيد محمود قد  وكان النائب العام المصري المستشار عبد. محتجزا على ذمة اتهامه بالتسلل إلى مصر

ة التحقيق في وفاة  بعد أن تقدمت زوجته ببالغ تطالب فيه بإعاد"أبوزهري"أمر بإعادة التحقيقات في وفاة 
زهري في  وأشارت زوجة أبو.  نيابة غرب اإلسكندرية"أخطاء في تحقيقات"زوجها على أساس وجود 

بالغها إلى أن النيابة اعتمدت على أقوال شاهدين من المعتقلين في سجن برج العرب بأن الوفاة قضاء 
 . عدمهوقدر ولم تتحقق من كون هذه األقوال قد جاءت تحت ضغط أو إكراه من

  18/12/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  استئناف الوساطة مع سوريا  مناطلبتإسرائيل : أردوغان .38
 عبـرت عـن     "إسرائيل"كشف رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، عن أن           : يو بي آي  

ـ رغبتها في إعادة الحوار مع تركيا وطلبت منها الوساطة من جديد السـتئناف المحادثـات الـسورية     
  .اإلسرائيلية غير المباشرة

عن أردوغان قوله إن تل أبيب عبرت عن رغبتها في عـودة  ) سانا(نقلت وكالة األنباء السورية الرسمية     
، وأن وزير الخارجية التركـي      "إسرائيل"الحوار مع أنقرة واستئناف الوساطة غير المباشرة بين سوريا و         

 .لموضوع سيتم داخل الحكومة التركيـة ومـع دمـشق         أحمد داوود أوغلو، أبلغ تل أبيب أن بحث هذا ا         
القيام بدور في عمليـة     "واستغرب أردوغان، طلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من فرنسا           

ليس كافياً أن يختار نتنياهو فرنسا أو أي دولة أخرى كوسيط، لكن األهم هـو مـا الـذي         "، قائالً   "السالم
موقفه الواضح أكثر من مرة فـي       "ن أن الرئيس السوري بشار األسد أعلن        وأكد أردوغا . "ستقوله سوريا 

  ."العودة إلى المحادثات السورية اإلسرائيلية غير المباشرة في هذه المرحلة"، مستبعداً "هذا الشأن
  18/12/2009األخبار، 

  
  بسبب خلل في طائراتها المباعة " إسرائيل"تركيا تلّوح بمقاضاة  .39

 لدى "إسرائيل"مصدر في وزارة الدفاع التركية، أمس، إن تركيا قد ترفع دعوى ضد قال : )آي.بي .يو (
  .، وتقول إنها ليست في حالة جيدة"إسرائيل"محكمة التحكيم الدولية بسبب الطائرات التي اشترتها من 
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تبة إنه إذا أخفقت إسرائيل في تنفيذ الموجبات المتر" التركية عن المصدر قوله "زمان"ونقلت صحيفة 
 في نهاية فترة الخمسين يوماً التي حددتها تركيا 2005عليها في الصفقة التي وقعها الجانبان عام 

 .إلصالح الخلل في الطائرات، فإن أنقرة ستلجأ إلى التحكيم الدولي
  18/12/2009الخليج، اإلمارات، 

  
  الدولي إلحياء التسوية المجتمعداوود أوغلو يدعو  .40

ركي داوود أوغلو، أمس، المجتمع الدولي ألن يظهر إرادة أقوى إلعادة إحياء دعا وزير الخارجية الت
  .التسوية في الشرق األوسط

 التركية عنه قوله، أثناء تعليقه على لقاءاته في أنقرة مع الرئيس المصري "األناضول"ونقلت وكالة أنباء 
عسكرية المصرية عمر سليمان، حسني مبارك، ونظيره المصري أحمد أبو الغيط، ورئيس االستخبارات ال

 في الشرق األوسط بل "السالم" فقط أن تظهرا إرادة أقوى إلحياء عملية "إسرائيل"إنه ليس على فلسطين و
  )آي.بي .يو . (على المجتمع الدولي برمته أن يظهر ذلك

  18/12/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  بناء جدارفرنسا تستعد إلطالق قمر للتجسس وتتعاون وأميركا ومصر ل .41
 إحدى االستخباراتي اإلسرائيلي أمس إن فرنسا تستعد إلطالق قمر تجسس ستكون "تيك ديبكا"قال موقع 

مع "ونقل عن مصادر عسكرية فرنسية قولها إنه .  في قطاع غزةطحماس"مهماته رصد تحركات حركة 
 رصد أوضح للخرائط وتتابع بدء العد التنازلي إلطالق القمر االصطناعي الجديد، فإنه سيكون قادراً على

الصور في الوقت الحقيقي في مناطق القتال ومسار الحركات اإلرهابية، ويمكن أيضاً رصد المنشآت 
  ."والمواد النووية

  18/12/2009الحياة، 
  

 باريس تضغط لإلفراج عن فرنسي من أصل فلسطيني  .42
 من "تضغط"لبرلمان أمس أن بالده أكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في كلمة أمام ا: أ ف ب

، ضمن صفقة تبادل األسرى بين حركة ) عاما24ً(أجل إدراج الفرنسي الفلسطيني صالح حموري، 
 . "إسرائيل"حماس و

 :، مشيراً إلى أنه"بالطبع نحن نمارس كافة الضغوط الممكنة ليكون صالح حموري بينهم": وقال كوشنير
الي ثلثي فترة محكوميته، وبالتالي يجب اآلن إن جاز لي قول أمضى أربعة أعوام في السجن أي حو"

 . " يكون ضمن الئحة اإلفراج المبكرأنذلك، 
آمل أن يحصل ذلك ونحن نواصل ممارسة هذا الضغط بشكل دائم مع اقتراب موعد اإلفراج عن ": وتابع

رنسية وأب فلسطيني وتم يذكر أن حموري ولد في القدس المحتلة ألم ف. "الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليت
 المتطرف الحاخام عوفاديا "شاس" بتهمة محاولة اغتيال الزعيم الروحي لحزب 2005توقيفه في أبريل 
  .  "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"يوسف واالنتماء ل

  18/12/2009البيان، اإلمارات، 
  

   لعباس للتمديدفرنسا مرتاحة  .43
 على التمديد للرئيس الفلسطيني محمود عباس، رحب النـاطق  في أول رد فعل: باريس ـ بسام الطيارة 

نحن نرحب بقرار المجلس المركزي لمنظمة      "الرسمي باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو بالخطوة، قائالً         
وأعـاد تأكيـد    . "هذا األمر سيسمح لعباس بمتابعة جهوده لتحقيق السالم       "، معتبراً أن    "التحرير الفلسطينية 
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، إضـافةً إلـى     "كامل الدعم إليه في سياق عودة المفاوضات      " مع أبو مازن وتقديم      "عة العمل متاب"فرنسا  
وجود موجـة   "إلّا أن فاليرو رأى أن هذا ال يمنع         . "تدعيم مؤسسات الدولة الفلسطينية المقبلة    "العمل على   

حجـة  "مل السلطة و في فلسطين، الذي كان يمثّل طابعاً مميزاً لع     "امتعاض من سقوط الخيار الديموقراطي    
 أرفقه فاليرو بتبرير عبر القول إن اللجوء إلى التمديـد           "انتقاد". "تقارع ادعاءات الديموقراطية اإلسرائيلية   

بات ضرورياً بسبب عدم إمكان إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في األراضي الفلسطينية بسبب الموانـع               "
  ."التي تضعها حماس

إيجاد مخرج لبقاء عباس يريح جـداً دوائـر القـرار           "كتمان هويته، أن    وفي السياق، علّق خبير، شرط      
ـ  "األوروبية  ما إن أعلن عباس رغبته في االنسحاب، وقوله         "هلع وزير الخارجية برنار كوشنير    "، وذكّر ب

وبحسب المصادر، فإن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المـالكي، الـذي زار            . "علينا أن نحاول ثنيه   "
  ."عباس باق" بين فرنسا والسلطة، طمأن نظيره كوشنير إلى أن "اتفاقية إطار شراكة"ع باريس لتوقي

  18/12/2009األخبار، 
  

  يالفلسطينموسكو ترحب بتمديد والية الرئيس  .44
أن  عن بيان للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية أندري نيستيرينكو" نوفوستي"نقلت وكالة 

ر الهام بارتياح بالغ، ألنه يخلق ظروفاً سياسية وقانونية ضرورية الستمرار استقبلت هذا القرا موسكو"
روسيا تؤكد دعمها "وأضاف البيان أن ". ةالفلسطينيالعمل الفعال للسلطة الوطنية وإقامة هياكل الدولة 

) يد لهالتمد(للرئيس محمود عباس بصفته زعيماً شرعياً لجميع الفلسطينيين، آخذة بعين االعتبار أن قرار 
المناسب الستئناف  خلق الجو سيساعد على تحقيق الهدف الرئيسي في الوقت الحاضر أال وهو

 ".االتصاالت التفاوضية الفلسطينية اإلسرائيلية
  18/12/2009الشرق، قطر، 

 
  مسؤول أميركي يؤكد بناء الجدار الفوالذي بين مصر وغزة  .45

إن قـرار بنـاء     :  الشرق األوسط جيفري فيلتمـان     قال نائب وزيرة الخارجية األميركية المكلف بشؤون      
الجدار الفوالذي على الحدود المصرية مع قطاع غزة كان قرارا مصريا بحتا اتخذته الحكومة المصرية               

  ".وحدها
وأوضح فيلتمان في مقابلة مع الجزيرة بثت أمس، أن الحكومة المـصرية تتـصرف حـسب نظرتهـا                  

  .لمصالحها الخاصة
  18/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  جدار الكراهية في غزة .46

  عبد الباري عطوان
يثور الكثير من اللغط حاليا في مصر حول األنباء التي ترددت حول قيام السلطات ببناء جـدار حديـدي    

 األنفاق ومنع التهريب، وتشديد الحصار على مليـون         إلغالق مترا على الحدود مع قطاع غزة        18بعمق  
 ومتحدثون عـن    األمريكيد جيفري فيلتمان مساعد وزير الخارجية       ونصف مليون فلسطيني، وبينما يؤك    

وكالة غوث الالجئين بناء هذا الجدار الفوالذي، تلتزم السلطات المصرية الصمت، وتترك مهمة الـدفاع               
عن هذه الخطوة، غير القانونية وغير األخالقية، لبعض الصحف المقربة منها، وبطريقة تذكرنا بمهزلـة               

  . ومصر في تصفيات كأس العالممباراتي الجزائر
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 القتل البطيء، تفرضها وتنفـذها      أسلوب بشرية، تعتمد على     إبادةأبناء قطاع غزة يواجهون حاليا حرب       
 علـى   أو وتواطؤ حكومات عربية، من بينها       األمريكية، بدعم من الواليات المتحدة      اإلسرائيليةالحكومة  

  .رأسها الحكومة المصرية
 األراضـي  الجدار مشروع مصري خالص، يتم داخل        إن قال صراحة،    ألمريكيةانائب وزيرة الخارجية    

، يأتي تنفيذا التفـاق وقعتـه   األساس في   إسرائيلي أمريكيالمصرية، بينما تؤكد كل التقارير انه مشروع        
 أثنـاء  تسيبي ليفنـي،     اإلسرائيلية السابقة مع نظيرتها     األمريكيةالسيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية      

  . على قطاع غزة أواخر العام الماضي ومطلع العام الحالياإلسرائيليلعدوان ا
صفائح الفوالذ التي تستخدمها السلطات المصرية في بناء هذا السور، والمضادة للقنابل، مصنوعة فـي               

 وأكد شهود عيان في مدينة    ). ايه. آي. سي (األمريكيةالواليات المتحدة، وبتمويل من وكالة االستخبارات       
  .إكمالهرفح ان العمل جار على قدم وساق، وان نصف المشروع قد جرى 

، األرض هذا الجدار الحديـدي تحـت      إقامة بشراسة عن    أمسالمصرية دافعت يوم    " الجمهورية"صحيفة  
 الذي يتم   األسلوب"وقالت الصحيفة في افتتاحيتها     . تمارسه القاهرة لتأمين حدودها   " حق سيادي "مؤكدة انه   
ساسات الجدار القائم متعارف عليه في العالم كله، ويطبق في ناطحات السحاب حيـث تكـون                به تقوية أ  

  ". الصلبألواحاألساسات من 
 معـسكر اعتقـال     إلى النازيين نفسها في تحويل قطاع غزة        أساليب اإلسرائيلية تستخدم الحكومة    أننفهم  

تحريض من حاخاماتها الـذين أصـدروا       كبير، تمهيدا لحرق أبنائه في أفران غزو جديد تعد له حاليا، وب           
 غلعاد شليط، ولكن ما ال نفهمـه وال         األسير الفلسطينيين، في حال مقتل      األسرى كل   بإعدامفتوى مؤخرا   

 تشارك الحكومة، وليس الشعب المصري، فـي مثـل هـذه الجريمـة، خوفـا مـن                  أن نتقبله   أنيمكن  
  .بل، غير المزيد من الذل والهوان، ودون أي مقااألمريكية لإلدارة وإرضاء، اإلسرائيليين

 كانت الحكومة المصرية تريد ممارسة ضغط سياسي على حماس لقبول ورقتها، فال يعقل أن تبنـي                 وإذا
  .جدارا سيعاقب أهل غزة جميعا لتحقيق هذا الهدف

 النظام المصري تشيع حاليا بأن بناء الجدار يحمي مـصر مـن             أوساط أنومن المؤسف والمحزن معا،     
، وهو تبرير سخيف يكشف عـن       اإلرهابت دولية، بحجة عدم مشاركتها بفاعلية في الحرب على          عقوبا

 مصر الطيبين قبل عقول العرب والمسلمين، ألن اسـتمرار مـشاركة الحكومـة              أبناءاستخفاف بعقول   
المصرية في فرض الحصار على قطاع غزة، وحتى دون بناء الجدار، هو الذي سيعرض مصر لمثـل                 

  . الضمائر الحية في العالمأصحاب غضب إلىبات، مثلما سيعرضها هذه العقو
 في استصدار أمر من محكمة بريطانيـة  واألجانبيا لها من مفارقة أن ينجح النشطاء العرب والمسلمون      

باعتقال تسيبي ليفني، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بينما تستطيع ليفني أن تزور مصر في                 
  . قلقاي لحظة دونما اي

 عرب ومسلمين، ظلوا ألكثر     أشقاء حــول بناء الجدار المصري لخنق       األنباءوفي الوقت نفسه تتواتر     
 العســـكري المصري، حتى وقعوا تحت      اإلداريمن ثالثين عاما خاضعين للسيادة المصرية والحكم        

  .1967 عام اإلسرائيلياالحتالل 
 لمـصر وشـعبها،     أعـداء  إلـى لجوعى المحاصرين    قطاع غزة ا   أبناء يحول   أنالنظام المصري يريد    

فالخطر هـو غـزة،     .  في المقابل كدولة صديقة، حريصة على أمن البالد واستقرارها         إسرائيلوتصوير  
والمقاومة المشروعة فيها، واألنفاق التي تعتبر شرايين الحياة الوحيدة ألكثر من مليون ونـصف مليـون           

  . في الجانب اآلخر من الحدودأهلهمع  يرتبط معظمهم بروابط دم وقرابة مإنسان
" " "  

، سـواء مـن     اإلسـرائيليين وظيفة النظام المصري، ونقولها بمرارة، باتت محصورة في كيفية حمايـة            
الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في المقاومة المشروعة الستعادة حقوقهم المغتصبة، او من المتـسللين              
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 فلسطين المحتلة بحثا عن لجوء يضمن لهم لقمة عيش مريرة،           إلى ، الذين يحاولون عبور الحدود    األفارقة
  . ضاقت بهم السبل في بلدانهمأنمغموسة بالذل والعنصرية، بعد 

، وشعبها هو عمقهم االسـتراتيجي، وسـندهم        أمنهم ألنه يهددوا أمن مصر،     أن قطاع غزة ال يمكن      أبناء
 التـي   األنفـاق  يعيشوا علـى     أن غزة   أهل يريد    الذي قدم آالف الشهداء انتصارا لقضيتهم، وال       األساسي

اضطرهم الحصار لحفرها، بل يريدون فتحا منظما وطبيعيا للمعبر، تطبق عليه قوانين مـصرية، كمـا                
 أن يفرض الحصار علـيهم ويتبـاهى        إال النظام المصري يأبى     أن إال.  منفذ حدودي آخر   أييحدث في   
 الفقـراء المعـدمين،     إلى هرمة كانت في طريقها      بقارأ حتى   أو علب حليب،    أو اسمنت   أكياسبمصادرة  

  . المباركاألضحىبمناسبة عيد 
 مخالفة  أيالفلسطينيون عندما اقتحموا سور رفح في انتفاضة جوعهم، قبل عام ونصف عام، لم يرتكبوا               

في الطرف اآلخر من الحدود، ولم يسرقوا رغيف خبز واحدا وهم الجـوعى، بـل تـصرفوا بطريقـة                   
 سان فرانسيسكو ولوس انجيليس خالل عمليات النهـب والـسلب التـي             أبناء يتصرف مثلها    حضارية لم 
  . وقمعهااألمريكية انتفاضتهم ضد الشرطة أثناءمارسوها 
 الجانب  إلى قطاع غزة على وجه الخصوص، واالنحياز        ألبناء كراهية النظام المصري     أسبابال نعرف   
  .أبدام يسئ هؤالء لمصر  في قمعهم وحصارهم وتجويعهم، فلاإلسرائيلي

 يقبل بجدار الكراهية    أن الشعب المصري وقواه الحية ال يمكن        أن األول،  أكيديننحن على ثقة من أمرين      
 القطاع، وغريزة حب البقـاء      أبناء أنوالهوان الذي تقيمه حكومته على حدودها مع قطاع غزة، والثاني           

  . هذا السورالمتأصلة في نفوسهم، لن تعوزهم الحيلة للتغلب على
 أن االلكترونـي، بعـد      اإلسرائيليفأبناء القطاع الذين طورت عبقريتهم الصواريخ التي تجاوزت السور          

 حمـار   إلـى  بحمار ابيض وحولوه     أتوا القطاع الذين    وأبناءعجزوا عن مواصلة العمليات االستشهادية،      
 زيـارتهم لحديقـة     أثنـاء م العيد    في يو  أطفالهموحشي رسما وتخطيطا، لرسم ابتسامة الفرحة على شفاه         

 اإلبـادة  استشهدوا جوعا في حرب وإذاحيوان بائسة، سينجحون حتما في اختراق هذا السور بطريقة ما،    
 .التي تُشّن عليهم فإنهم حتما سيستشهدون واقفين، رافعين رأس الكرامة عاليا

  18/12/2009القدس العربي، 
  

  الحرب مكلفة: اقتصاد إسرائيل .47
 رسمير التني

 . ترخي األزمة المالية العالمية بظلها على صورة األوضاع االقتصادية واالجتماعية في إسرائيل
 انهياراً على غرار ما حل بالشركات المالية في سائر أنحاء "إسرائيل"لم تواجه المؤسسات المالية في 

الذي يبلغ نحو (لتصدير  يعتمد بشكل رئيسي على ااإلسرائيلي االقتصاد أنولكن بما . العالم الرأسمالي
كما انه . فهو مرتبط للغاية باالقتصاد العالمي إلى درجة التبعية المطلقة) اإلجمالينصف الناتج المحلي 

 هذا االعتماد كان له األثر أنويبدو . يتأثر إلى حد بعيد بهبوط النشاط االقتصادي في أميركا وأوروبا
وفي تراجع نسبة نموه خالل العامين . مرحلة ركود كبير اإلسرائيليبلغ، وتمثل في دخول االقتصاد األ

 . الحالي والفائت، تحت وطأة األزمة المالية العالمية
وحول . أصدر الخبيران االقتصاديان شموئيل ايفن ونيتسان فيلدمان دراسة عن بيئة إسرائيل االستراتيجية

رت عن معهد دراسات األمن القومي في صد (اإلسرائيليانعكاسات األزمة المالية العالمية على االقتصاد 
 :  باتت تتجسد بجالء في ما يلياإلسرائيلي األزمة في االقتصاد أنوفيها يقوالن ). جامعة تل أبيب

 والمتعلقة بالربع اإلسرائيليانخفاض المؤشرات االقتصادية، فوفقاً لمؤشرات مكتب اإلحصاء المركزي 
 في المئة، وانخفض اإلنتاج التجاري 3,6ومي الخام بنسبة ، فقد انخفض الناتج الق2009األول من عام 

وبناء على ذلك فقد انخفض تصدير .  في المئة4,2 في المئة، وبلغت نسبة انخفاض االستهالك 4,2بنسبة 
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 في 46,3أي بنسبة سنوية ربما تبلغ ( في المئة مقارنة بالربع الذي سبقه 14,4البضائع والخدمات بنسبة 
) باستثناء االستيراد األمني واستيراد الطائرات والمجوهرات(تيراد البضائع والخدمات وانخفض اس) المئة

 ).  في المئة61,9أي بنسبة سنوية ربما تبلغ ( في المئة 21,4بنسبة 
 أعلن مكتب اإلحصاء المركزي في شهر تموز عام إذاتساع موجات فصل العمال من العمل، : الثاني

 .  في المئة8,4ر أيار ارتفعت إلى  نسبة البطالة حتى شهأن 2009
 ماليين شخص 3 تجاوز اإلجماليةوبحسب تقرير المكتب نفسه فإن عدد المنتمين إلى القوة العاملة المدنية 

 . إسرائيلوارتفعت نسبة البطالة في كل مناطق . بقليل
، وفقاً لما ئيلإسرا بلغ عدد العمال الذين فصلوا من أعمالهم في 2009يذكر انه خالل شهر آذار عام 

وهذا يحطم الرقم القياسي لعدد المفصولين من العمل .  عامال20070ً، اإلسرائيليةأعلنته مصلحة التشغيل 
 .  كلهإسرائيلخالل شهر واحد في تاريخ 

وقدرت . انخفاض مداخيل الدولة من الضرائب وارتفاع كبير في عجز الموازنة الحكومية: الثالث
 يبلغ مدخول الدولة من الضرائب المباشرة أن 2009 في شهر آذار عام ائيليةاإلسرمصادر وزارة المال 

أي ).  شيكل4 و3,9يتراوح سعر الدوالر بين ( مليار شيكل 160 نحو 2009وغير المباشرة خالل عام 
 . اإلسرائيلية مليار شيكل عن تقديرات سابقة للحكومة 40اقل بـ 

 تقليصها، في مقدمها وزير الدفاع إجراءاط كثيرة لمواجهة وبسبب تقلص الميزانية الدفاعية تجندت أوس
وفي هذا السياق رأى عابريئيل سيفوني، وهو عقيد في االحتياط ورئيس برنامج .  ايهود باراكاإلسرائيلي

الدراسات العسكرية في معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب، ان حرب لبنان الثانية أدت إلى 
سية وقفت وراء اعتماد خطة التقليصات الكبرى في الموازنة االسرائيلية العامة في تحطيم فرضية أسا

وفي إطار هذه الخطة جرى تقليص عدد تشكيالت سالح الجو، وثم إلغاء بضع فرق وألوية . 2003عام 
وكان فحوى تلك الفرضية األساسية هو . وفصل آالف من عناصر الجيش النظامي. من سالح المدرعات

.  يواجه تفاقم األوضاع األمنية، في ظروف زمنية قصيرةأن المقلص اإلسرائيليمكان الجيش  في إأن
وكانت .  األخطار االستراتيجية عليها ازدادتأن فوجئت خالل حرب لبنان الثانية بواقع إسرائيل أنغير 

الب اآلن ويط.  يحدث في أي لحظةأن تفاقم األوضاع األمنية يمكن أنإحدى العبر من تلك الحرب هي 
 . أي بزيادة كبيرة جداً على الميزانية السابقة.  مليار دوالر15كابي اشكنازي بميزانية دفاعية تبلغ 

  18/12/2009السفير، 
 

  " اللبنانيين للشمالهجرةموسم "إسرائيل و .48
    عريب الرنتاوي

 ضربت حولها  بكثير من عدم االرتياح، خروج سوريا من أطواق العزلة والحصار التي"إسرائيل"ترقب 
منذ واقعة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، بل وقبل ذلك، منذ صدور القرار الدولي 

وغير ) حزب اهللا(، الذي دعا دمشق لسحب قواتها من لبنان ونزع أسلحة المليشيات اللبنانية 1559
إلى القرداحة الذي بلغ ذروته " انيموسم الحجيج اللبن"، وال شك أن )فصائل المقاومة الفلسطينية(اللبنانية 

في األيام الثالث الفائتة لتقديم واجب العزاء برحيل شقيق الرئيس السوري، قد أضاء أكثر من ضوء 
أحمر في غير دائرة من دوائر صنع القرار األمني والسياسي واالستراتيجي في إسرائيل، فسوريا التي 

موسم "متوجا " الحريري االبن"، تستعد اليوم الستقبال "دم الحريري األب"أخرجت عسكريا من لبنان على 
  .الذي بدأه سياسيون لبنانيون تسابقوا الجتياز الحدود وتجاوز مواقفهم السابقة" الهجرة للشمال

من بين ما ورد على لسان عاموس يادلين، رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، قبل ثالثة 
مس البعد الفلسطيني من محاضرته في معهد األمن القومي في جامعة تل أبيب، أيام، والذي تناولنا باأل

إن التحسن الذي طرأ على مكانة سوريا على الساحتين اإلقليمية والدولية، هو مثال آخر على :قوله 
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في غير صالح إسرائيل، ووفق ما جاء في محاضرة المسؤول األمني ـ " تردي ميزان الشرعية"
األسد يستضيف في كل أسبوع وزراء خارجية من أوروبا وأعضاء في الكونغرس االستراتيجي فإن 

من يعرف عمل االستخبارات "األميركي، الذين يمتدحون عدم تدخله في االنتخابات في لبنان، غير أن 
وفيما يستضيف أعضاء من الكونغرس من الباب األمامي، . يعلم جيداً أن األسد تدخل بالمال وبالتهديد

  ".لد مشعل وآخرون من الباب الخلفي بعد توصله إلى تفاهماتيخرج خا
سوريا : ليادلين، فإن معنى الكالم اإلسرائيلي واضح وال تخطئه العين المجردة" المنفعلة"بمعزل عن اللغة 

نجحت في استعادة دورها ومكانتها على الساحتين اإلقليمية والدولية، من دون أن تفرط بأي من أوراقها 
ا، ومن غير أن تعدل أي من مواقفها وسياساتها حيال ملفات المنطقة الرئيسة، سوريا التي أو حلفائه

أخرجت عسكريا من لبنان تعود إليه سياسيا بقوة وزخم الفتين، بل وثمة من الدبلوماسيين الغربيين من 
 السريع في بأن لبنان هو الذي خرج من سوريا وأنه يعود إليها اليوم، في توصيف لحالة التبدل: يقول

المواقف والمواقع والتحالفات اللبنانية المحلية، وفي رصد لمواقف العبين إقليميين ودوليين طالبوا دمشق 
برفع يدها عن لبنان، ثم عادوا ليطلبوا إليها معاودة التدخل في شؤونه الداخلية، من بوابة تسهيل 

  .يراالنتخابات وتشكيل الحكومة، وهذا درس جدير بوقفة تأمل وتفك
هذا النجاح السياسي السوري أغاظ يادلين وزميال آخر له، هو نائب وزير الخارجية اإلسرائيلية داني 
أيالون الذي حمل في المؤتمر ذاته على سوريا واتهمها بإفشال المفاوضات وخداع العالم، معتبراً أن 

ات، بهدف الخروج من وأنها خدعت الجميع، من خالل هذه المفاوض. وجهة سوريا لم تكن نحو السالم
العزلة العالمية، بل أنها نجحت في تأزيم العالقة بين إسرائيل والوسيط التركي في المفاوضات، معتبرا 

  .قبول إسرائيل بالوساطة التركية خطأ ال ينبغي أن يتكرر
 قد  بأن إقامة سالم مع سوريا- مع ذلك -المستويان، األمني والسياسي في إسرائيل، ما زاال يعتقدان 

يقود إلى تغيير إيجابي في الشرق األوسط بمجمله، فإخراج دمشق من دائرة العداء إلسرائيل ووقف 
، سيقلصان المخاطر على إسرائيل ، لكن ما يغيب عن بال المستويين المذكورين، أن "اإلرهاب"دعمها لـ

رفضت دمشق تقديمه ، وأن ما "تقليص المخاطر على إسرائيل"لسوريا اهتماماتْ آخرى، ليس من بينها 
من قرابين وهي في ذروة حصارها وأزمتها، لن تقدمه مجانا وهي في أوج انفتاحها على اإلقليم والساحة 

 .الدولية
قادة إسرائيل، من أمنيين وسياسيين، يعرفون سلفا ثمن السالم مع سوريا، ويدركون تمام اإلدراك كنه ما 

ات، بيد أنهم لم يتوصلوا بعد إلى القناعة بأن ساعة في المفاوض" النموذج السوري"أسماه يادلين بـ
الحقيقة واالستحقاق قد أزفت، وأن على إسرائيل أن تفي بما سبق لجميع رؤوساء حكوماتها المتعاقبة منذ 

النزول عن هضبة الجوالن إلى خط الرابع من : مؤتمر مدريد وحتى اليوم، ان أبدوا االستعداد لتقديمه
 ".يقلص المخاطر على أمنها واستقرارها" هي أرادت سالما مع سوريا  ، إن1967حزيران عام 

  18/12/2009الدستور، األردن، 
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  18/12/2009الغد، االردن، 


