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  يشارك في تعذيب معتقلي حماس في سجون الضفة." أي.آي.سي"جهاز : "الغارديان" .1

 البريطانية نشرت أمس "ذي غارديان" صحيفة ، أنرام اهللاولندن من  19/12/2009الحياة، نشرت 
تعمل في شكل وثيق مع . "أي.آي. سي-تقريراً أكدت فيه أن وكالة االستخبارات المركزية األميركية

  ."متهمين بتعذيب مناصرين لحركة حماس في الضفة الغربية"طينيين عناصر من جهازي أمن فلس
وثقت ) فلسطينية( تتعاون مع عناصر أمن .أي.آي.ظهور أدلة تؤكد أن سي" أمسوأكدت الصحيفة 

ونقلت عن ديبلوماسيين غربيين أن . "منظمات حقوقية على نطاق واسع ممارستها المستمرة للتعذيب
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ازي األمن الوقائي والمخابرات العامة الفلسطينيين قوية جداً إلى درجة أن  وجه.أي.آي.العالقة بين سي"
  ."االستخبارات األميركية تبدو كأنها تشرف على عمل الجهازين

، فيما قال " تعتبر هذين الجهازين ملكها.أي.آي.سي"وبحسب الصحيفة، أكد مسؤول غربي رفيع أن 
ذراعاً "عمل الجهازين كبير جداً، ويمكن معه اعتبارهما مصدر ديبلوماسي آخر إن التأثير األميركي على 

 ."أي.آي.سي"وأشارت إلى أنه على رغم نفي السلطة الفلسطينية و. "متقدمة في الحرب على اإلرهاب
  .تحكم األخيرة في الجهازين، فإن الجانبين ال ينفيان تعاونهما في شكل وثيق في الضفة

لتكشف مع طرح منظمات حقوقية أسئلة عما إذا كانت بدأت في ا"غير أن تفاصيل هذا التعاون 
االستخبارات األميركية تغض الطرف عن انتهاكات في تحقيقات تجريها وكاالت االستخبارات التابعة 

العفو "وأوضحت أن بين المنظمات التي وثقت سوء معاملة معتقلين في الضفة، . "ألنظمة تتعاون معها
 اإلسرائيلية، وحتى مفوضية حقوق اإلنسان التابعة للسلطة "بتسليم"ية و الفلسطين"مؤسسة الحق" و"الدولية

  ."قلقها العميق"التي أعربت عن 
 400 عن مسؤولين في السلطة أن األمن الوقائي والمخابرات العامة يحتجزان بين "ذي غارديان"ونقلت 

تعرض بعضهم للتعذيب، وأكدت أنهم يلقون معاملة سيئة للغاية وي.  من أنصار حماس في سجونهما500و
 يونيو الماضي /ربعة منهم في محبسهم، آخرهم الشاب هيثم عمرو الذي توفي في حزيرانأمذكرة بوفاة 

ترجح "وأشارت إلى آثار كدمات حول كليتيه . بعد أربعة أيام من احتجازه لدى االستخبارات في الخليل
  ."أنه ضرب حتى الموت

 "على األقل"يفة أن ضباط االستخبارات األميركية يعلمون ورأى ديبلوماسي غربي تحدث إلى الصح
ما هو : هناك عدداً من األسئلة لإلدارة األميركية"وأضاف أن . بالتعذيب، وال يفعلون ما يكفي لوقفه

هدفها؟ وما هي قواعد هذه العالقة؟ هل يدربون االستخبارات العامة الفلسطينية واألمن الوقائي تبعاً 
ضعتها اإلدارة السابقة، بما في ذلك اإليهام بالغرق؟ هل يسيطرون على الموقف أم لإلرشادات التي و
  . "يكتفون بالمشاهدة؟

وأقر وزير الداخلية الفلسطيني سعيد أبو علي بأن معتقلين عذبوا وبعضهم توفي، لكنه قال إن هذه 
 أن هذه االنتهاكات واعتبر. االنتهاكات ليست سياسة رسمية، مؤكداً أن وزارته تتخذ خطوات لمنعها

 مع الجهازين، "منخرطة بقوة"وبعدما نفى أن تكون االستخبارات األميركية . "تحدث في كل بلد في العالم"
هذا شأن ... هناك عالقة، لكنها ليست إشرافاً أميركياً": اعترف بأن هناك روابط تجمعها بهما، وقال
  ."فلسطيني خالص، لكن األميركيين يساعدوننا

 عملها مع األمن الوقائي والمخابرات العامة في الضفة، لكنها رفضت اإلدالء ."أي.آي.سي"ولم تنف 
ونفت . بمعلومات عن كيفية استخدامها المعلومات التي يدلي بها أنصار حماس خالل التحقيقات معهم

د وشدد الناطق باسم الوكالة بول غيميغليانو على عدم وجو. غض الطرف عن أي انتهاكات أو تعذيب
... ما يتردد عن أن الوكالة تدير الجهازين خطأ": وقال. دور إشرافي لوكالته على الجهازين الفلسطينيين

  ."سي آي أي تدعم فقط استخدام أساليب قانونية لجمع معلومات صحيحة
وأوضحت الصحيفة أن أفراداً من فريق المنسق األمني األميركي الجنرال كيث دايتون الذي يتولى 

 ."أي.آي.سي"لى تدريب أجهزة األمن الفلسطينية، تلقوا تحذيرات من مسؤولين رفيعين في اإلشراف ع
وأكدت أن بعض هؤالء . طالبوهم بعدم التدخل في عمل األمن الوقائي واالستخبارات العامة في الضفة

أعرب في جلسات خاصة عن مخاوف من أن يعيق سوء معاملة المعتقلين واالستياء الشعبي منه مهمة 
  .األجهزة األمنية

وقال الناطق باسم أجهزة األمن الفلسطينية . "ذي غارديان"وفي رام اهللا، نفت السلطة ما ذكره تقرير 
هذا تقرير ...  له، وعليها أن تتحقق من مصادرهاأساسال "اللواء عدنان الضميري إن تقرير الصحيفة 

 لدينا في فلسطين هو قوة أمن داخلي ، كل ما.بي.جي. وال كي.أي.آي.ليس لدينا سي": وأضاف. "ملفق
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سجون السلطة الفلسطينية مفتوحة لمؤسسات حقوق اإلنسان، وهناك زيارات دورية، "وأكد أن . "صغيرة
السلطة أجرت محاسبات ألفراد األمن على أخطاء وقعت أثناء "وأشار إلى أن . "وليس لدينا ما نخفيه

  . مع معتقلين"التحقيق
 ."سي.بي.بي" في حديث لـأكد عدنان الضميري ، أنعمانمن  19/12/2009الغد، األردن، وأضافت 

ووصف ،  المعلومات المفحوصة جيداًأو الدقة أو من الصحة أساس أي ىالغارديان ال يعتمد عل ن تقريرأ
  ".يعبر عن هجمة على السلطة الفلسطينية ال نعرف مبرراتها"نشر في التقرير بأنه  ما
  

  "إسرائيل"ياً بإجراء مفاوضات سرية مع كيمرأعباس رفض اقتراحاً  .2
 مفاوضات سرية مع إلجراءرفض الرئيس محمود عباس اقتراحاً أميركياً :  محمد يونس–رام اهللا 
وأوضحت . أميركية مفاوضات غير مباشرة بوساطة إجراء واقترح عوضاً عنه اإلسرائيليةالحكومة 

يجري فريق أميركي مفاوضات غير مباشرة  أن األميركي عباس اقترح على الجانب أنمصادر مطلعة 
 تكون عشرة شهور، وهي فترة التجميد أنة محددة اقترح ي لفترة زمنواإلسرائيليينبين الفلسطينيين 

  .الموقت والجزئي للتوسع االستيطاني في الضفة الغربية
 التوقف أزمةمن  واإلسرائيلي أراد إخراج الجانبين الفلسطيني األميركي الجانب إنوقالت هذه المصادر 

 إلى لن تقود أنها مفاوضات سرية، لكن الجانب الفلسطيني رفضها واعتبر إجراءالحالي للمفاوضات عبر 
يضاً استئناف أ ترفض وإنماي نتيجة مع حكومة بنيامين نتنياهو التي ترفض ليس فقط وقف االستيطان، أ

  . السابقةولمرتأ إيهودالمفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في عهد حكومة 
 إعداد يعكف على األميركي الفريق أن واشنطن رفضت المفاوضات غير المباشرة، مضيفة أنوذكرت 

  .مبادرة جديدة لطرحها مطلع العام الجديد
 مع خبراء في سياق أجراها قال في لقاءات األميركيووفق مصادر ديبلوماسية غربية، فإن الفريق 

 المبادرة أن إلىوأشارت . واإلسرائيليعي حاجة الطرفين الفلسطيني  ستراأنها لهذه المبادرة إعداده
ستنادي بإطالق مفاوضات فورية بين الجانبين على حدود الدولة الفلسطينية، وستحدد مرجعية 

 يونيو عام /المفاوضات بالقرارات الدولية التي تعترف بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران
  . بموافقة الطرفينراضأ تبادل إجراء، مع 1967

 الغرض من بدء المفاوضات على الحدود هو تجاوز الخالف في شأن وقف النشاط إنوقالت 
 إلى االتفاق على الحدود سيؤدي تلقائياً أن يرى األميركيوحسب هذه المصادر، فإن الجانب . االستيطاني

 يتم االتفاق أو تفكك أنلسطينية يجب االتفاق على االستيطان الن المستوطنات الواقعة في حدود الدولة الف
  .اإلسرائيليعلى حل لها، فيما يتواصل البناء في المستوطنات الواقعة في الجانب 

  19/12/2009الحياة، 
  

  مشعل وحماس في غزة ال يمارسوا أي نوع من المقاومة: عباس .3
د مشعل وحماس في  خالإن" :قال الرئيس محمود عباس في لقاء مع قناة اوربيت: خاص معاً-بيت لحم 

 البديل المفاوضات، هم عرضوا مشروع الدولة المؤقتة، إذا نوع من المقاومة، أيغزة ال يمارسوا 
  ".وموفاز عرضه عليهم كذلك

، األمن تثبيت أولها:  كان عندي واجبات وتحديات مهمةأنا" :وحول ما قام به خالل فترة رئاسته قال
، وعلى اآلن االقتصادي وهو جيد األمر واآلخر سنوات، 3ني  وهذا اخذ ماألمنوكان من واجبي توفير 

 حركة فتح، اللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح عملت خمس سنوات للتحضير أوضاع ترتيب اآلخرالجانب 
 المصالحة فقد وقعنا وأخيرا في الحركة، والمنظمة استطعنا لملمتها، أوضاعناونجحنا على صعيد ترتيب 
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 حماس ترفض أن إالالضغوطات التي فرضت علي لعدم التوقيع، لكن وقعت على الورقة المصرية رغم 
  ".التوقيع

وحول امكانية العودة لالنتفاضة المسلحة قال  . للصفرأرجعنا نتنياهو إنوبخصوص المفاوضات قال 
  ".إليها فيها شارون، ولن نعود أورطنا االنتفاضة المسلحة إن من البداية قلت أنا" :الرئيس

  18/12/2009، وكالة معاً
  

  منازلنا مفتوحة لكل المواطنينو .. فتح واحدةأرى وال .. على المصالحةأجنبيهناك فيتو : الدويك .4
 عزيز الدويك اتهامات حركة فتح .رفض رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د:  وليد عوض-رام اهللا 

 الفلسطيني وقال الدويك منباأللنواب حماس في الضفة الغربية بتحويل منازلهم لغرف عمليات للعبث 
  ." نخفيهاأسراربيوتنا مفتوحة لكل المواطنين وليس عندنا " الجمعة "القدس العربي"لـ

وشدد الدويك على انه وباقي نواب حماس يستقبلون مراجعيهم من المواطنين في منازلهم وفي الشوارع، 
  .مجلس التشريعي برام اهللا من الوصول لمبنى الاألمنية وأجهزتها منعتهم السلطة أنوذلك بعد 
 الدويك وهو احد قادة حماس على انه وباقي نواب الحركة ممنوعون من ممارسة صالحياتهم وأوضح

نحن "الدستورية كنواب عن الشعب الفلسطيني مما يضطرهم الستقبال المواطنين في منازلهم، وقال 
  ."را وقهرا عن المجلس التشريعي قصإبعادنانمارس صالحياتنا الدستورية بعد 

 العديد من الكتب الرسمية للرئيس محمود عباس من اجل تسهيل عودته لمبنى أرسل الدويك بأنه وأكد
 للتشريعي لمنعه أمنية قوات إرسالن الرد وفق ما قال كان يأتي من خالل أ إالالتشريعي الستئناف عمله 

  .معه وفق قوله التوصيات لموظفي المجلس بعدم التعاون إصدار إلى إضافةمن دخوله 
 فتح واحدة فهناك فيها أرىنا ال أ" عدم وجود حركة موحدة اسمها حركة فتح وقال إلى الدويك وأشار

الخيرون الذين يريدون المصالحة الوطنية حفاظا على القضية الفلسطينية وهناك من هو خاضع 
  . الرافضة للمصالحة الفلسطينية"األجنبيةلالمالءات 

 الماضية فرصة نادرة لتحقيق المصالحة الوطنية من خالل األسابيعت هناك خالل  كانبأنه الدويك وأكد
ن أ إال تحفظات حماس على الورقة المصرية للمصالحة برسالة تطمينات إلحاقالموافقة المصرية على 

 في فتح أصوات كان بالمرصاد مما قضى على تلك الفرصة على حد قوله بعد خروج "األجنبيالفيتو "
 مالحق أي إليها أضيف ما إذاسنسحب توقيعنا عن ورقة المصالحة " وقالت "األجنبيةالمالءات خاضعة ل"

 على المصالحة وهذا أمر مرهق أجنبيال زال هناك فيتو ":  الدويك قائال وأضاف."األموروهذا ما عقد 
ة لمشاركة  الرافض" يعتبر نفسه جزءا من المعادلة الدوليةاآلخرخصوصا وان ذلك الفيتو جعل الطرف 

وحول من هي الجهة التي تفرض فيتو على المصالحة الفلسطينية قال  .حماس في الحكم الفلسطيني
  ."الذين استخدموا الفيتو مرارا وتكرارا ضد المصالح الفلسطينية"الدويك 

  19/12/2009القدس العربي، 
  

   الرئيس والتشريعيعدم شرعية تمديد واليتيفي الضفة يؤكدان " التغيير واإلصالح"نائبان عن  .5
أكد نائبان عن قائمة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي في الضفة الغربية المحتلة  :الضفة الغربية

على عدم شرعية قرار المجلس المركزي بتمديد واليتي الرئيس محمود عباس المنتهية واليته منذ عام 
إضفاء شرعية لعدم قانونية استمرار القرار صوري، وهدفه فقط "والمجلس التشريعي، موضحين أن 

  ".عباس في رئاسته للسلطة
إن قرار المجلس المركزي يحمل مضمونين متناقضين، : "وقال النائب عن بيت لحم محمود الخطيب

األول أنه صوري ألن الجميع يعلم أن المجلس التشريعي في الضفة الغربية معطل وأن المؤسسة التي 
إلى أن المضمون الثاني " فلسطين"وأشار في حديث لـ". كومة التابعة لهاتعمل هي مؤسسة الرئاسة والح
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إن المجلس المركزي هيئة غير منتخبة وغير : "جوهري وهو تمديد عمل مؤسسة رئاسة السلطة، وتابع
  !!".كيف له أن يمدد أو يلغي أو يوقف عمل ما هو شرعي ومنتخب؟" :، متسائال"شرعية

إن المجلس " :عمر عبد الرازق.  عن التغيير واإلصالح دالنائببق وبدوره قال وزير المالية السا
، "المركزي لم يكن يوما من األيام سيد نفسه ومهمته األساسية فقط متابعة قرارات المجلس الوطني
 .موضحاً أن المركزي مجلس تنفيذي وال عالقة له من بعيد أو قريب بمسألة التمديد للرئيس أو التشريعي

أن المجلس التشريعي وحتى الرئاسة تملك صالحيات أعلى من " فلسطين"رازق لـوأوضح عبد ال
فالقانون األساسي يسمح ببقاء "وأشار إلى أن المجلس التشريعي ال يحتاج إلى تمديد، . المجلس المركزي

  ".التشريعي بعد قضاء أربع سنوات حتى يتم انتخاب مجلس جديد يؤدي اليمين الدستورية
المشكلة في والية الرئيس وليس في المجلس التشريعي، كون أنه ال يوجد في القانون :" وتابع قائالً

األساسي ما يشير إلى تمديد والية الرئيس، بل يتم االستناد إلى شبهة قانون وليس على القانون األساسي 
 فهو  عضوا، أما اليوم43وأوضح عبد الرازق أن عدد أعضاء المركزي كان ". في تمديد والية الرئيس

  !". هذه الزيادة من أين جاءت، وهل تم انتخابها ؟:" ، متسائالً-وقد يكون أكثر من ذلك- عضواً 130
وأكد عبد الرازق أن أعضاء المجلس التشريعي سيبقون يزاولون أعمالهم رغم الصعاب في الضفة 

 سيبقى رئيساً عزيز دويك. الغربية حتى يتم انتخاب مجلس جديد بعد إتمام المصالحة، مضيفاً أن د
  ".   للمجلس التشريعي  الحالي بكل ثقة واعتزاز

  19/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

 الفلسطينيون غاضبون من الغياب وقلة الدعم العربي في احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية .6
لة الدعم لم يستطع المسؤولون الفلسطينيون إخفاء غضبهم من الغياب العربي وق:  كفاح زبون- رام اهللا

في مسرح األمير تركي بن عبد العزيز، في  ف.2009المالي الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية 
 الرئيس جامعة النجاح الوطنية بنابلس، قال رفيق الحسيني رئيس المجلس اإلداري لالحتفالية مخاطباً

 فعالية لالحتفال بالقدس 300ا أقمن"الفلسطيني ووفدين إماراتي وأردني رفيعين ومسؤوليين فلسطينيين، 
 فعالية أخرى لم ندعمها، ولكن وبصراحة كان يمكن أن 300عاصمة الثقافة العربية ودعمناها وأقيمت 

 ."نفعل أكثر من هذا، العتقادنا الساذج أن األموال العربية ستكون سخية
ودا بتقديم دعم سخي وبحسب الحسيني فإن السلطة في اجتماع وزراء الثقافة العرب في دمشق تلقت وع

وأضاف  ."وال حتى كتاب اعتذار" ماليين دوالر، 6لالحتفالية، لكنها لم تحصل على شيء من مبلغ 
أن خمسة ماليين دوالر تم إنفاقها بدعم من مكتب الرئيس والحكومة الفلسطينية ودعم مؤسسات "الحسيني 

 ."ألوروبيالمجتمع المدني ورجال األعمال الفلسطينيين وجانب من الدعم ا
واختتم الفلسطينيون االحتفالية بمواجهات بالقدس، وحفل رئيسي في نابلس، وقال الحسيني إن قوات 
االحتالل في القدس حاولت بشتى الوسائل منع إقامة االحتفاليات ولكننا استطعنا تنفيذها، ولم تستطع ثقافة 

 .القوة أن تهزم قوة الثقافة في أهم مدن الثقافة العربية
 19/12/2009ق األوسط، الشر

  
  في تعذيب المعتقلين في الضفة" سي آي إيه"حماس تؤكد مشاركة  .7

سي آي  ( الـوكالةحول مشاركة " ذي غارديان" [التقرير"سامي أبو زهري إن " حماس"قال الناطق باسم 
  يؤكد ما أعلنته الحركة في الماضي عن استخدام ]والسلطة في تعذيب عناصر حماس بالضفة) أي
وأضاف خالل مؤتمر صحافي ". تعذيب ضد أبنائها في سجون الضفة، ما أدى إلى وفاة خمسة منهمال

لدى حماس شهادات من أبنائها الذين اعتقلوا تؤكد صحة "عقده في غزة أمس للتعقيب على التقرير، إن 
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س ، وحمل الرئيس محمود عبا"شخصية غير مرغوب بها في فلسطين"واعتبر أن دايتون ". التقرير
  ".الجرائم التي ترتكب ضد المعتقلين"مسؤولية 

أكدت باستمرار أن ما يتعرض له أبناؤها ومؤسساتها في الضفة المحتلة من "في بيان إنها " حماس"وقالت 
استهداف يأتي في سياق مشروع االستئصال الذي تنفذه سلطة رام اهللا واالحتالل اإلسرائيلي واإلدارة 

دايتون يقود هذا المشروع اعتماداً على إسناد من االستخبارات ... األخرىاألميركية مع بعض األطراف 
، داعية إلى أن "األميركية، وهذه تتضامن المعلومات مع ما أكدته الصحيفة البريطانية في تقريرها

  ".يسحب دايتون من الضفة فوراً"
اس واستهدافها األمني في التقرير يؤكد تورط اإلدارة األميركية المباشر في الحرب على حم"ورأت أن 

وهو يتزامن مع تعاظم حملة االعتقاالت في صفوف أبناء حماس وأنصارها في الضفة ... الضفة المحتلة
 معتقل، إلى جانب اآلالف ممن تم 600حيث بلغ عدد المعتقلين حتى مطلع الشهر الجاري ما يزيد على 

  ".استدعاؤهم أمنياً
  19/12/2009الحياة، 

  
  أمريكاسلطة بإرادة االحتالل والالتعذيب تأكيد لمدى ارتهان بشأن " الغارديان "تقرير: الجهاد .8

الجهاد اإلسالمي عدم تفاجئها بالمعلومات التي تناقلتها وسـائل اإلعـالم، سـواء              أكَّدت حركة : بيروت
ت  عباس أو فيمـا يتعلـق بالممارسـا        أجهزة أمن باإلشراف المباشر من قبل المخابرات األمريكية على        

وقال ممثل الحركة في لبنان أبو عماد        .الوحشية التي يمارسها الطرفان بحق المقاومين في الضفة المحتلة        
بـات مـشهورا    : "نسخةً منه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "، تلقى   )12-18(الرفاعي، في بيانٍ له الجمعة      

وكالة المخابرات األمريكية بحـق     على مستوى عالمي الوحشية وأساليب التعذيب الهمجية التي تستخدمها          
  )".اإلرهاب(المعتقلين بحجة 

كثير من التقارير والمؤشرات الواردة من الضفة الغربية، والتي تبـين بوضـوحٍ كيـف أن                : "وأضاف
قد أسندت اإلشراف على أجهزتها األمنية إلى الجنرال األمريكي دايتون، الذي يقـوم             " السلطة الفلسطينية "

إجراء عملية غسل أدمغة ألفراد األمن الفلسطينيين، وتحويلهم بالكامل إلى جزء من األمن             بشراء الذمم، و  
  ".الصهيوني وفي خدمة مآربه

األفعال التي تجري بموافقة من السلطة إنما تبين بوضوحٍ المدى الذي وصلت إليه هـذه               "وشدد على أن    
" رئيس"هل يعتقد   : "، متسائالً "التبعية األمريكية السلطة في االرتهان بالكامل إلرادة االحتالل الصهيوني و       

  !".؟"أجهزته األمنية"السلطة أنه ال يزال يملك أدنى صالحية أو سلطة على 
في لبنان أن ما جرى ويجري يؤكد مرة أخرى عقم عملية التسوية، وفـشل              " الجهاد"واعتبر ممثل حركة    

 السالح الفلسطيني من كفاحٍ مسلحٍ إلى شريك فعلي         ، والتي حولت جزءا من    "أوسلو"كل ما نتج من اتفاقية      
  .في االحتالل، بحكم الهيمنة الكاملة لهذا االحتالل على كافة تفاصيل الحياة اليومية في فلسطين

  18/12/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   "سي أي إيه"الشعبية والديمقراطية تستنكران تنسيق قوى األمن بالضفة مع  .9
استنكرت كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلـسطين، دور وكالـة             : إسماعيل  سيد - غزة

 في تعذيب المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية المحتلـة،         "سي أي إيه  "االستخبارات المركزية األمريكية،    
  .وذلك بحسب صحيفة الجارديان البريطانية

 السياسي رباح مهنا، عن اسـتهجانها لألمـر، الـذي           وأعربت الجبهة الشعبية، على لسان عضو مكتبها      
إذا كان ما ذكرته الجارديان صحيحا، فإنـه        : "، وقال "مشين ومعيب، ويجب أن يتوقف فورا     "وصفه بأنه   

ينسجم مع التزام سلطة رام اهللا بتنفيذ خطة خارطة الطريق، والتنسيق األمني مـع سـلطات االحـتالل                  
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 بتوقف هذا التنسيق ألنه يضر بالمصلحة الوطنية والمقاومة التـي           والمخابرات األمريكية، ونحن نطالب   
  ".تعد واحدة من وسائل استرداد حقوقنا الوطنية المشروعة

الجبهة الديمقراطية من جهتها أدانت على لسان عضو مكتبها السياسي، رمزي رباح، ما تحـدثت عنـه                 
  .ان ذلك بالضفة الغربية أو قطاع غزةاالعتقال السياسي، سواء أك" جرمية"، وشدد على "الجارديان"

ـ   إن حرية العمل السياسي حق مشروع لكل القـوى الفلـسطينية، وحرمـان أي        ": "فلسطين"وقال رباح ل
يتوجب علينا  :"، مضيفاً   "فصيل منها واعتقال أنصاره إجراء مدان فلسطينياً، وخرق لقواعد العمل الوطني          

ن انتهاك الحريات السياسية، ألن وضعنا الداخلي يمـر         كفلسطينيين تصحيح الوضع من خالل التوقف ع      
بمرحلة سيئة للغاية في ظل االنقسام، وكل هذه الممارسات ستزيد الوضع سوءا، وستؤدي إلـى زيـادة                 

  ".االحتقان الداخلي بين الفصائل المختلفة
  19/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
   الفلسطينيباألمنللعبث  تتهم نواب حماس بالضفة بتحويل منازلهم لغرف عمليات فتح .10

 جمال نزال المتحدث بإسم الحركـة . عضو المجلس الثوري لحركة فتح د قال : رام اهللا ـ وليد عوض 
نواب حركة حماس قد حولوا منازلهم وأماكن سكناهم إلى غـرف عمليـات             'لموقع تابع لحركة فتح ان      

ل بسلطة القـانون داخـل الـضفة        لتدبير مخططات تهدف إلى اإلخالل بأمن المجتمع الفلسطيني واإلخال        
الغربية من خالل نشاطات تعتبر امتدادا لحالة الفوضى التي زرعتها الحركة قبل تنفيذ انقالبها في قطاع                

  .'غزة
 القانونية التي تسهل عمل المؤسسة االمنية الفلسطينية بمـا يـصون            األدواتوناشد نزال السلطة بتوفير     

وأشار نزال إلى سوء استغالل وتفسير الحـصانة البرلمانيـة   . قراطيةأصول العمل القانوني الالئق بالديم   
واتهم نزال نواب حركة حماس في الضفة       . التي يتمتع بها نواب المجلس التشريعي من قبل حركة حماس         

 .'القيام بأعمال خارجة عن القانون'الغربية بـ 
  19/12/2009القدس العربي، 

  
  ي لقيادي في حماس وأكاديمي من الضفة االحتالل تجدد االعتقال اإلدارسلطات .11

بأن سلطات "أفادت اللجنة اإلعالمية للهيئة القيادية العليا ألسرى حماس في سجون االحتالل : غزة
االحتالل جددت االعتقال اإلداري للشيخ صالح العاروري أحد أبرز قادتها لمدة ثالثة أشهر علما أن 

وسبق لألسير العاروري . 2007) يونيو(داري منذ حزيران األسير العاروري ال يزال رهن االعتقال اإل
. 1966   عاما وهو من مواليد قرية عارورة قضاء رام اهللا عام15أن اعتقل في سجون االحتالل لمدة 

ويعتبر العاروري من القيادات البارزة داخل السجون اإلسرائيلية، وهو من مؤسسي كتائب القسام في 
  .الضفة الغربية 
إنه تم كذلك تجديد االعتقال اإلداري للبروفسور عصام األشقر المحاضر في "نة الحركة وأضافت لج

  . 2009) مارس(جامعة النجاح الوطنية لمدة ثالثة شهور علما أن األسير األشقر معتقل من آذار 
 18/12/2009قدس برس، 

  
  ة في الحصار جهنم ومصر شريكإلى بغزةالجدار الفوالذي يريد تحويل الحياة : أحمد جبريل .12

ـ القيادة العامة، احمد جبريل، في حـديث          العام للجبهة الشعبية   األمينقال  : ندراوسأـ زهير    الناصرة
 المصريين شـركاء    أن الجدار الفوالذي الذي تقيمه مصر يدل على         إن' القدس العربي 'خص به صحيفة    

 هذا الحاجز االلكتروني، بحيـث       هما اللتان قامتا بتمويل    وإسرائيل أمريكا واآلنفي حصار قطاع غزة،     
 مسبقة عن   إنذارات اإلسرائيليين بإعطاء لكي يقوموا    وأيضا تنصت وتقنيات متقدمة جدا      أجهزةسيضعون  
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، هذا الجدار الفوالذي يعتبر حاجزا ال يمكـن للفلـسطينيين ان يقومـوا              اإلسرائيليين، من ناحية    اإلنفاق
  .باختراقه

 وواشنطن من الناحية التقنية والمادية، والحكومـة المـصرية          بيبأ هذا الجدار مول من تل       وأضاف إن 
، وهذا الجدار ليس معـدا      إسرائيليا أو أمريكيا في وضع يائس بحيث ال تستطيع ان ترفض طلبا           أصبحت

  . ، بل لكي تتحول الحياة اليومية في قطاع غزة الى جهنماألسلحةفقط لمنع تهريب 
يني يؤكد على ان هناك طبخة سياسية، هم كانوا قـد اعـدوها             استقبال عباس كرئيس فلسط   : أيضاوقال  

ومحمود عباس يعتبر متعهدا لتنفيذها، لو وجد متعهدا غيره لكانوا قالوا له اذهب الى بيتك، وهو يستقوي                 
علينا داخليا ويستقوي على الشعب الفلسطيني من خالل االحتالل ومن خالل مساعدته له ومـن خـالل                 

 اصـبح محرجـا     النالدول الغربية والعربية التي تسمى معتدلة، انه يقوم بالتحايل،          المال الذي يأتيه من     
  .  هذه الدول، التي جددت له الوالية، وعمرو موسى هو المسؤول االول عن هذا االمرأمام

وثيقة االستسالم، هم يقولون ايها المقاومة عليك       : اما عن الورقة المصرية التي قُدمت مؤخرا فقال جبريل        
تنتهي، بكل صراحة هذه الورقة فحواها ان الشيء الذي لم يستطع ان يحققه العدوان االسرائيلي قبـل                 ان  

  .عام، بالقتل والتدمير، يريدون ان يحققوه بالسياسة
  19/12/2009القدس العربي، 

  
  " االستيطان سيعود بشكل علني بعد تسعة أشهر: "ليبرمان .13

، أن حكومته سـتعمل علـى       "أفغيدور ليبرمان "ل اإلسرائيلي   أعلن وزير خارجية االحتال    :القدس المحتلة 
إعادة البناء من جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد انقضاء مدة قرار وقف االستيطان                

  ".بشكل علني وشفاف"بعد نحو تسعة أشهر 
 اليـوم وصـاعداً لـن       من:"قوله" أرئيل"ونقلت إذاعة االحتالل عن ليبرمان خالل كلمة له في مستوطنة           

تحظى السلطة الفلسطينية، ببوادر حسن نية وتسهيالت من قبلنا، وإن هذا العهـد قـد ولـى، وإن عـاد                    
  ".الفلسطينيون لطاولة المفاوضات أو لم يعودوا فال مشكلة لدينا فاألمر كما هو

لن نقدم ولو ربع    ف، أبو مازن فقط يبكي ويقول لنا قووني فهو يلغي انتخابات ويقوم بمسرحيات           :"وأضاف
فـالكرة اآلن فـي الملعـب       ، بادرة حسن نية كما لن نتوسل له ولن نطالبه بشيء ولن ندعو لهذا وسطاء             

  .، على حد تعبيره"الفلسطيني
وزعم أن من بين بوادر حسن النوايا التي قدمتها تل أبيب تجاه السلطة، إزالة الكثير من الحـواجز فـي                    

ح بعقد مؤتمرها في بيت لحم وتجميد االستيطان لعشرة أشهر، علـى            الضفة الغربية، والسماح لحركة فت    
  .حد قوله

  19/12/2009صحيفة فلسطين،  
  

   أسابيعثالثةنتنياهو يؤخر تبادل االسرى منذ : "فوكس نيوز" .14
االميركية االخبارية في تقرير لها حول صفقة تبادل االسرى المرتقبة          " فوكس نيوز "قالت شبكة   : رام اهللا 

تردد رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو هو الذي يعيق اتمـام           " حماس واسرائيل، ان    بين حركة   
  ".الصفقة

صفقة تبادل االسرى على الطاولة منـذ       " وجاء في تقرير الشبكة، الذي نقلته وسائل اعالم اسرائيلة، ان           
  ".ين نتنياهوثالثة أسابيع ولكن اسرائيل تعيق تنفيذها بسبب تردد رئيس الوزراء، بنيام

الوسـيط االلمـاني    " ونقل التقرير عن مسؤول اسرائيلي وصفه بالمطلع على مجريات الصفقة قوله إن             
" وارجع المسؤول االسرائيلي ذلك الى ما وصـفه بــ           " .  ويقف في جانب حماس   .. يلعب مع اسرائيل  
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ـ             حركة حمـاس اقتـصاديا     العالقات االقتصادية بين المانيا وايران التي تلعب دور الظهير الحـامي لـ
  .، على حد تعبيره "وايديولوجيا 

االسرائيلي المخول صالحية اتخاذ القرار حول الصفقة،       " السباعي"في تقريرها إن    " فوكس نيوز   "وتقول  
التـي  "من حيث اسقاطات الصفقة المستقبلية على اسرائيل        " منقسمون فيما بينهم حول الصيغة المقترحة     "

 1000اذا ما افرجت اآلن عن      " وكيف ستتصرف مستقبال في حاالت مشابهة       " هي في حالة حرب دائمة      
 " .اسير فلسطيني مقابل جندي واحد

  19/12/2009الحياة الجديدة، 
  

  كوبنهاغنبيريز يلتقي الرئيس التركي على هامش مؤتمر المناخ في  .15
 غُل أمس على هامش  التقى الرئيس شمعون بيريز ونظيره التركي عبداهللا:  أ ف ب-القدس المحتلة 

وأعلن مكتب بيريز في بيان . مؤتمر المناخ في كوبنهاغن بينما تشهد العالقات بين البلدين فتوراً منذ سنة
وأضاف البيان ان بيريز شكر  .»اتفقا على العودة الى عالقات عادية وايجابية وروتينية«ان بيريز وغُل 

ودعاه الى زيارة اسرائيل، وهو ما قبله » االوسطللدفع بالسالم في الشرق ) تركيا(جهود «غُل على 
  . الرئيس التركي

  19/12/2009الحياة، 
 

  اليمين اإلسرائيلي يعمل لقانون يمنع لم شمل الفلسطينيين .16
 قالت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وجمعيات حقوقية في إسرائيل إن رئـيس            : حسن مواسي القدس المحتلة   

المتطرف بزعامة وزير الخارجيـة     " اسرائيل بيتنا " دافيد روتم من حزب      اللجنة الوزارية لشؤون التشريع   
والمتعلق بموضـوع   " كرامة اإلنسان وحريته  "افيغدور ليبرمان، سيقدم غدا مشروع قانون لتعديل قانون         

زواج الفلسطينيين على شقي الخط األخضر، يمنع بموجبه المحكمة العليـا فـي إسـرائيل مـن قبـول                   
دة بخصوص جنسيات الفلسطينيين الذين يتزوجون داخل الخط األخضر بهدف العـيش            االستئنافات العدي 

 44مع أزواجهم في إسرائيل، إلى جانب مجموعة من النواب في الكنيست والذين وصل عـددهم إلـى                  
  .نائبا

وقالت مصادر إسرائيلية إن روتم، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست، يعمل               
، ويسعى إلى الحصول على ثقة الحكومـة والكنيـست،         "كرامة اإلنسان وحريته  "غيير قانون أساس    على ت 

مدعيا أن الهدف ليس تقييد القضاء، وإنما إرساء قرار تم اتخاذه في السابق، وبحسبه فإن التـشريع مـن                   
  .اختصاص المشرع، وليس المحكمة

  19/12/2009المستقبل، 
 

   المفاوضات بوساطة أميركيةسورية معنية باستئناف": هآرتس" .17
اإلسرائيلية أمس الجمعة، إن الحكومة اإلسرائيلية " هآرتس"قالت صحيفة : برهوم جرايسي-الناصرة 

تلقت في اليومين األخيرة رسائل شفهية من سورية عبر جهات أوروبية، لم تكشف عنها، يستدل منها، 
ات مع إسرائيل من خالل قناة سرية تؤدي حسب مصادر إسرائيلية، أن سورية معنية باستئناف المفاوض

  .إلى مفاوضات علنية بوساطة أميركية
وقالت الصحيفة إن الرسائل تم نقلها إلى إسرائيل عبر جهات أوروبية زارت سورية في األيام األخيـرة،                 
  والتقت قيادات رفيعة جدا فيها، وكان مضمون الرسائل أن سورية معنية باستئناف المفاوضـات، علـى                
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، وفـي   1967) يونيـو (اس إعادة هضبة الجوالن السورية المحتلة، وحتى حدود الرابع من حزيران            أس
  ".هآرتس"المقابل فإن سورية تتعهد بتطبيع كامل مع إسرائيل، بما في ذلك تبادل السفارات، حسب 

  19/12/2009الغد، األردن، 
  

  نتنياهو طلب من شارون مهاجمة إيران .18
صادر صحافية إسرائيلية أمس، أنه عندما كان بنيامين نتنياهو وزيرا كشفت م: ردينة فارس - غزة

للمالية في حكومة أرييل شارون الثانية، طالب بمهاجمة منشأة نووية إيرانية مقابل دعم سياسي، ومنع 
انقسام حزب الليكود وانسحاب شارون منه، في أعقاب تنفيذ خطة فك االرتباط التي عارضها نتنياهو 

 .بشدة
ت المصادر، أنه بعد استقالة نتنياهو من حكومة شارون في أعقاب تنفيذ خطة فك االرتباط وإخالء وأضاف

المستوطنات في قطاع غزة، وبعد انسحاب شارون ومعه مجموعة من قيادة الليكود، وتشكيل حزب كديما 
شأة نووية ، توجه نتنياهو إلى شارون وقال له إنه في حال تنفيذ هجوم ضد من2005في نهاية العام 

 .إيرانية قبل االنتخابات العامة اإلسرائيلية فإنه سيدعمه سياسيا
 4لكن شارون امتنع عن تنفيذ ذلك في الشهور القليلة التي تلت ذلك وحتى إصابته بجلطة دماغية في 

 . وأدخلته في غيبوبة ما زال غارقا فيها2006) كانون الثاني(يناير 
ياهو وهاجم المنشأة النووية اإليرانية الوحيدة في حينه في أصفهان، وأوضحت أنه لو نفذ شارون طلب نتن

  »المشكلة اإليرانية«لما كانت إسرائيل تواجه اليوم ما تصفه بـ 
  19/12/2009عكاظ،   

   
  االحتالل يواصل حربه التهويدية وانتهاك المقدسات": منظمة التحرير"تقرير شهري لـ .19

اتهمت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية سلطات االحتالل اإلسـرائيلي بـشن         : عمان
م في اإلقامة في المدينة     حرب تهويد في القدس، من خالل احتالل وهدم منازل الفلسطينيين ومصادرة حقه           

واالعتداءات المتكررة على مقدساتهم اإلسالمية والمسيحية ومنع رجال الدين من الوصول إليهـا ورفـع           
  .اآلذان فيها

وأشار التقرير الشهري الذي صدر هذا األسبوع عن دائرة العالقـات الدوليـة فـي منظمـة التحريـر                   
ة لحقوق الـشعب الفلـسطيني إلـى مواصـلة االحـتالل            الفلسطينية والذي يرصد االنتهاكات اإلسرائيلي    

ومستوطنيه اعتداءاتهم اليومية على المواطن الفلسطيني وممتلكاته، فيما واصلت قوات االحتالل حصارها            
للعام الثاني على التوالي على قطاع غزة ، مسببة كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، فيما قتلـت الفتـى                    

  . غزة- منطقة جحر الديك في) عاما17(محمد وادي 
واستعرض التقرير أبرز االنتهاكات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني خالل تشرين الثاني الماضـي ،               
وبخصوص القدس أشارت الدائرة إلى الحرب التهويدية التي تشنها سلطات االحتالل وأذرعها المختلفـة              

 4500 عن مصادرة اكثـر مـن   2009لعام بحق المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم والتي أسفرت خالل ا  
  . منزال ومصادرة عشرات العقارات86بطاقة هوية لمواطنين مقدسيين وهدم اكثر من 

وقال التقرير ان شرطة االحتالل أصدرت أوامر عسكرية عدة حظرت على الـشيخ عكرمـة صـبري                 
خة، والشيخ يوسف الباز    القادر والشيخ علي أبوشي    خطيب المسجد األقصى والقيادي الفلسطيني حاتم عبد      

  .أشهرزهرة دخول المسجد األقصى لمدة ستة  والمهندس مصطفى أبو
وحذرت الدائرة من قيام متطرفين يهود بارتكاب مجازر بحق المصلين في القدس بعد ضـبط متطـرف                 

   .يحمل رشاشا حاول التسلل الى داخل المسجد االقصى قبيل صالة الفجر
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 المتدينة المتطرفة الجماعات الدينيـة اليهوديـة األخـرى ،           "م اليهودية الحريدي"الى ذلك شاركت جماعة     
 رفعوا خاللـه    األقصى المتطرفون حفال صاخبا بجوار المسجد       وأقامبمحاوالت اقتحام المسجد األقصى،     

  .األقصىصورا للهيكل المزعوم ورددوا شعارات تنادي بالموت للعرب وهدم 
" همـة "قتحموا مقر الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجيـر    وأوضحت أن شرطة االحتالل ومخابراته ا     

  .وصادروا أجهزة الحاسوب وبعض الوثائق واألوراق الخاصة بالهيئة
وبين التقرير أن سلطات االحتالل باشرت بأعمال حفر في حارة الشرف المحاذية للمسجد األقصى مـن                

في إطار سعيها لتهويد محيط المسجد والـسيطرة        الجهة الغربية، تمهيدا لبناء نفقين ومصعدين كهربائيين        
  .عليه، إضافة إلعالن تلك السلطات عن نيتها بناء مقر لشرطة االحتالل في ساحة حائط البراق

وتحدث التقرير عن إنشاء سكة حديد لمرور القطار الخفيف داخل أحياء القدس، وقالت إن االحتالل ينفذ                
ين ، بحيث يخترق حي المصرارة مرورا بطريـق رام اهللا            من المستوطن  ألف 100مشروعه هذا لخدمة    

القدس الى شعفاط وبيت حنينا ، مقسما تلك األحياء ومصادرا مزيدا من األراضي الفلسطينية ، وصـوال                 
 كم ، ويذكر ان شركتي الستوم وفيوليا الفرنسيتين تشاركان          20للمستوطنات الى الشرق من القدس بطول       

  .في تنفيذ المشروع
الدائرة الى مواصلة االحتالل عمليات البناء في المستوطنات داخل وفي محيط القدس ، وأشارت              ونوهت  

 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو ، كما استكملت تلـك            900الى موافقة تلك السلطات على بناء       
  .القدسالسلطات بناء مقاطع جدار الضم والتوسع في العيسوية وابوديس والسواحرة الى الشرق من 

منزال لمواطنين مقدسيين في أحياء سلوان والعيسوية وبيـت حنينـا            14وقالت الدائرة ان االحتالل هدم      
ـ                  170والثوري وجبل المكبر في القدس ، بحجة عدم الترخيص ، ووجه االحتالل إخطارات بالهـدم لـ

  .منزال آخر في القدس وأحيائها المختلفة
وعائلة فلسطينية من بلدة     15 قلقيلية   -زل لمواطنين من عزون     وسلمت سلطات االحتالل أوامر هدم منا     

 عائالت بهدم منازلها    9الزبيدات في األغوار بهدم وإزالة بركسات تستخدم لخزن األعالف ، وأخطرت            
وشن المستوطنون عـددا مـن الهجمـات علـى      .في قرية روجيب ـ نابلس ، بدعوى عدم الترخيص 

 شجرة 87يتسهار  تلكاتهم، ففي قرية بورين ـ نابلس، قطع مستوطنو المواطنين وأراضيهم الزراعية ومم
زيتون مثمرة من اراضي القرية تعود للمواطن أكرم عمران، فيما شهدت القرية وقرية عـراق بـورين                 
 القريبة، اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين خالل الشهر، واسـتولى مـستوطنون مـن مـستوطنة               

  .أراضي قرية يانون ـ نابلس دونما من 40 على "جدعونيم"
 مبنى عاما في المستوطنات     28الموافقة لبناء   " ايهود باراك " في ذات الوقت أعطى وزير جيش االحتالل      

  .المقامة على األراضي الفلسطينية
 -وفي سياق متصل، أنهت قوات االحتالل إقامة سياج عازل على امتداد الحدود الشمالية لبلدة عـزون                 

 دونم مزرعة باشجار    1300 كم ، حيث أكملت إغالق القرية ، ومنافذها ، وعزلت نحو           3,5قلقيلية بطول   
  .الزيتون

من جهة ثانية اضرب أسرى سجن نفحة الصحراوي عن الطعام، احتجاجا على التفتيش الليلي والتخريب               
  .المتعمد من قبل االحتالل لغرف األسرى

ين، ومواطني غزة من زيارة أبنائهم في سـجون          سلطات االحتالل تواصل منع المقدسي     أنوذكر التقرير   
  .االحتالل

 قيام االحتالل بمالحقة الصحافيين الفلسطينيين واالعتداء عليهم لمنعهم مـن ممارسـة             إلىوأشار التقرير   
  .عملهم

19/12/2009الدستور،   
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  منازل في القدس وسبعةاالحتالل ينذر بهدم مسجد  .20
ية االحتالل في مدينة القدس ووزارة الداخلية اإلسرائيلية، قراراً سلمت أطقم تابعة لبلد: عالء المشهراوي

يقضي بهدم سبعة منازل تعود لعائلة جمعة في حي جبل المكبر في القدس، كما علّقت قراراً إداريا 
 .صادرا عن الداخلية بهدم مسجد الحي خالل عشرة أيام

 شخصا 51، إن المنازل المستهدفة تؤوي وقالت مؤسسة المقدسي التي قامت بزيارة ميدانية إلى المكان
 . طفالً، طالبهم االحتالل بإخالء المنازل خالل عشرة أيام33بينهم 

19/12/2009االتحاد، اإلمارات،   
  

   انتزع رقعا جلدية وقرنيات من جثث فلسطينيين"أبوكبير"معهد ": إسرائيل"تلفزيون  .21
ت ورئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير، ان  قال الدكتور احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيس:بيت لحم

معهد ابو كبير انتزع رقعا جلدية وقرنيات من جثث فلسطينيين لصالح جنود االحتالل في سنوات الـ 
90.  

 نشرت مساء اليوم الجمعة، تقريرا اإلسرائيليان القناة الثانية في التلفزيون " معا"وقال الطيبي لـ
و كبير مع حقائق لم تنشر بالماضي تؤكد انه وفي سنوات التسعينات وتسجيالت صوتية لمدير معهد اب

 المعهد سواء كانت ليهودي او عربي وبدون موافقة العائلة كانت تنتزع من ظهر إلىكل جثة وصلت 
  ". او حروقإلصابةصاحبها رقعة جلدية ويتم تحويلها لجنود في الجيش تعرضوا 

ل عن هذا المشروع كان الضابط بالجيش اريئيل اللداد  المسؤوأن أوضحواضاف الطيبي ان التقرير 
  ".وهو عضو في الكنيست االسرائيلي اليوم 

 وبصوت مدير المعهد انهم اخذوا قرنيات من عيون المتوفين اإلسرائيليوجاء في تقرير التلفزيون 
  ).واإلسرائيليينالفلسطينيين (

18/12/2009وكالة معاً،   
 

 ضد االستيطان في القدس  متظاهراً 20 االحتالل يعتقل .22
اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي نحو عشرين متظاهرا كانوا يحتجون امس على : عبد الرحيم حسين

واكد . االستيطان اليهودي في القدس الشرقية، حيث غالبية السكان من العرب، كما اعلن مصدر امني
التكتيكي “سيستأنف بقوة بعد التجميد وزير الخارجية االسرائيلية افيجدور ليبرمان، ان االستيطان 

القضية الفلسطينية “واضاف ان ” المشكلة الفلسطينية لم تعد ملحة في العالم“مستندا الى ان ” المؤقت
 . ”انتهت

19/12/2009االتحاد، اإلمارات،   
  

 في بلعينعشرات المصابين في تظاهرات ضد الجدار  .23
 ضد الجدار األسبوعية، باختناق خالل المسيرة أمسأصيب العشرات من المتظاهرين : عالء المشهراوي

 في قرية بلعين غربي رام اهللا،في الضفة الغربية، نتيجة إطالق قوات االحتالل القنابل المسيلة اإلسرائيلي
  . للدموع بكثافة على المشاركين في المسيرة

رية ياسوف قرب  العشرات من القيادات الشعبية والوطنية صالة الجمعة وفي قمن جهة أخرى أدى
 القرية ،بعد حادث االعتداء من قبل المستوطنين قبل ايام، على مسجد في القرية أهاليسلفيت تضامنا مع 

 .. إحراقهومحاولة 
19/12/2009االتحاد، اإلمارات،   
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   الثبوتية من الالجئين الفلسطينيين األوراقاعتصام لفاقدي : لبنان .24
 الثبوتية اعتصاما،  فـي      األوراقسطينيون في لبنان من فئة فاقدي       نفذ الالجئون الفل   :)وكاالت (- بيروت

' شـاهد ' ومؤسسة   اإلنسانيةومركز التنمية   ) حقوق(بيروت بدعوة من المنظمة الفلسطينية لحقوق االنسان        
  .، وبمشاركة ممثلين عن الهيئات ومنظمات المجتمع المدنياإلنسانلحقوق 

  .  الثبوتيةاألوراقل جذري لمأساة فاقدي وقد رفع المعتصمون الالفتات مطالبين بح
 لحقوق االنسان محمود الحنفي، وتال رسالة مفتوحة الـى          "شاهد"وتحدث باسم المعتصمين مدير مؤسسة      

 الثبوتية، وأشـار الـى      األوراقوزير الداخلية والبلديات حول وضع الالجئين الفلسطينيين من فئة فاقدي           
 الفلسطيني وبعـض    -دى الجمهورية اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني       المساعي التي بذلتها سفارة فلسطين ل     

 الثبوتيـة،   األوراقمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية واللبنانية والدولية إزاء مشكلة الفلسطينيين فاقدي           
والتي أثمرت إتفاقا مع الحكومة اللبنانية على إعطاء هذه الفئة من الالجئين بطاقات تعريـف، يـصدرها                 

  .األساسية الحياتية األمور العالقة عملية التنقل، وبعض أصحاب العام اللبناني، تسهل على آلمنا
19/12/2009صحيفة فلسطين،   

  
   يقررون عقد مؤتمر للتصدي لمخططات تهويد النقب48فلسطينيو  .25

فلسطينيي قررت لجنة متابعة قضايا عرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون : بئر السبع
، عقد مؤتمر حول قضاياهم، في غضون ثالثة أشهر في النقب، جنوب فلسطين المحتلة، وذلك خالل 48

  .1948اجتماع عقدته اللجنة في مدينة بئر السبع، الفلسطينية الجنوبية المحتلة سنة 
أن مجمل وقدم الدكتور عامر الهزيل، والناشط فارس أبو عبيد، خالل المؤتمر، مداخالت مطولة بش

السيطرة على األرض ومحاصرة "المخططات اإلسرائيلية التي تستهدف فلسطينيي النقب، والهادفة إلى 
  .، كما قاال"الوجود العربي وتقزيمه

18/12/2009قدس برس،    
  

   في سجون االحتالل24أسيران من غزة يدخالن عامهما الـ  .26
صر فروانة، في بيان له إن األسير عبد قال الباحث المختص بشؤون األسرى عبد النا: )آي بي يو(

وأشار إلى أن األسير  . الرحمن القيق دخل، أمس، عامه الرابع والعشرين في السجون بشكل متواصل
  خالد مطاوع الجعيدي سيدخل هو اآلخر بعد أيام قليلة عامه الرابع والعشرين أيضاً، 

19/12/2009الخليج،   
  

   غزة االحتالل يتوغل شرق مخيم البريج وسط .27
قال شهود عيان إن قوات االحتالل توغلت الجمعة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وسط : غزة

  .إطالق نار وشرعت في عملية تجريف وتسوية لألراضي الزراعية في المنطقة
18/12/2009قدس برس،   

  
  االحتالل يزعم اعتقال فلسطيني بحوزته ذخائر عند حاجز قرب جنين .28

الل اإلسرائيلي، مساء الجمعة، أنه اختطف مواطناً فلسطينياً قرب جنين، شمال أعلن جيش االحت: جنين
  .الضفة الغربية، زاعماً أنه بحوزة المعتقل عبوتين ناسفتين

18/12/2009قدس برس،   
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  بتهمة رشق الحجارةعن القدس ثالثة أشهربعد طفال ي االحتالل .29
، يدرك أن ثمن الحجر ) عاما14( لرحمن الزغل لم يكن الطفل المقدسي عبد ا:  عبد القادر فارس- غزة

الذي رشقه على أحد أفراد الشرطة اإلسرائيلية أثناء محاولته تعليق قرار هدم بيته، ثمنه اإلبعاد عن بيته 
 .و مدينته

ففي بداية شهر أكتوبر الماضي وأثناء توجه الطفل الزغل إلى مدرسته وسط بلدة سلوان، جنوب المسجد 
للهجوم مجموعة من أفراد الوحدات الخاصة اإلسرائيلية، وانهالوا عليه بالضرب األقصى، وتعرض 

 .المبرح وعصبوا عينيه واقتادوه إلى مركز التحقيق في سجن المسكوبية في القدس المحتلة
الرحمن، قررت الشرطة اإلسرائيلية إبعاده إلى  وبعد ساعات التحقيق واإلرهاب الذي تعرض له عبد

 .ثة أشهر، األمر الذي أصاب عبد الرحمن وعائلته بالصدمةخارج المدينة ثال
يقول الطفل عبد الرحمن، قال لي الضابط أثناء التحقيق سأخرجك من كل القدس حتى تتأدب، لم أفهم 
حينها ما الذي يعنيه، ولكن عندما صدر القرار صدمت، كيف سأخرج من المدينة ومن بيتي ثالثة أشهر، 

  .عقل أن كل ذلك بسبب رشق حجارةو إلى أين سأذهب، وهل ي
19/12/2009عكاظ،   

  
  حملة لزراعة المليون شجرة الثانية في فلسطين:األردن .30

تبدأ العربية لحماية الطبيعة مشروع زراعة ربع مليون شجرة ضـمن المرحلـة             :  منال القبالوي  ،عمان
ـ           ،2011-2010األولى   شهر القـادم بكلفـة      من زراعة المليون شجرة الثانية في قرى ومدن فلسطين ال

 . ماليين دينار على مدى خمس سنوات باعتبار أن زراعة كل شجرة تكلف خمسة دنانير              5إجمالية تصل   
وسيخصص ريع الحفل لزراعة ربع مليون شجرة في ثالث قرى في القدس هي بيت إكسا و بيت عنـان                 

 700-600ت المـستفيدة    وبدو وقريتين في قطاع غزة هما الشيخ عجلين ودير البلح ليصل عدد العـائال             
 .أسرة

وكانت العربية قد أعلنت انتهاءها من زراعة مليون شجرة األولى في فلسطين في نيسان العام الماضـي                 
 .ضمن حملة المليون األولى التي أطلقتها قبل سبع سنوات تحت شعار يقلعون شجرة نزرع عشرة

19/12/2009الرأي، األردن،   
  

  مع غزة أمر سياديالسيطرة على حدودنا : أبوالغيط .31
قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن من حق :  وكاالت- عبد القادر مبارك -القاهرة، رفح 

في عددها ) األهرام العربي(وقال أبوالغيط لمجلة . مصر فرض سيطرتها على حدودها مع قطاع غزة
أال يسمح أي مصري بأن إن األرض المصرية يجب أن تكون مصانة ويجب ) "السبت(الصادر اليوم 
أن مسألة "، متجنبا تأكيد قيام القاهرة ببناء سياج فوالذي على الحدود مع غزة وأضاف "تنتهك أرضه

إنهاء جدار أو معدات للجس أو وسائل تنصت كلها أمور تتردد، ولكن المهم أن األرض المصرية يجب 
من يقول إن "وتابع ". الشكل أو ذاكأن تكون مصانة، ويجب أال يسمح أى مصرى بأن تنتهك أرضه بهذا

أن القضية الفلسطينية "، مضيفا "مصر تفرض سيطرتها على حدودها فنؤكد له أن هذا حق كامل لمصر
لكن أرض "في قلب كل مصري وأن المصريين دفعوا الثمن الغالي من أجل تلك القضية لكنه استدرك 

حماس ضمنيا بسبب عدم موافقتها حتى اآلن وانتقد أبو الغيط حركة ". مصر وأمنها أكبر من أى شيء
المأساة الكبرى أن الكثير من القيادات "وقال . على مقترحات مصرية إلنهاء األزمة مع السلطة الفلسطينية

الفلسطينية، ال يرون هذه الرؤية ويرون أن اإليديولوجية والسيطرة على الحكم أكثر قيمة لهم من لم 
  ".أن يفكروا كثيرا في عواقب ما يفعلونالشمل الفلسطيني وهؤالء عليهم 

  19/12/2009الشرق، قطر، 
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  غير مرتبطة بصفقة تبادل األسرى" إسرائيل"زيارة سليمان لـ: مصر .32

نفى مصدر مصري موثوق به أن تكون زيارة رئيس االستخبارات المصرية :  جيهان الحسيني-القاهرة 
بين حركة حماس والدولة العبرية، وقال تتعلق بصفقة تبادل األسرى " إسرائيل"عمر سليمان لـ

لكنه لم ". تتعلق بقضايا عالقة تهم البلدين، وال عالقة لها بصفقة تبادل األسرى"، إن الزيارة "الحياة"لـ
  .يستبعد أن تتناول المحادثات هذه الصفقة

  19/12/2009الحياة، 
  

  بسيوني ينفي ما تردد عن أن مصر ستسلم الرد على صفقة تبادل األسرى غداً .33
محمد بسيوني ما تردد عن أن " إسرائيل"نفى السفير المصري السابق في :  جيهان الحسيني-القاهرة 

ال يوجد موعد محدد : "غداً، وقال" إسرائيل"مصر ستسلم الرد على صفقة تبادل األسرى بين حماس و
 450 أسيراً من بين 50إسرائيل ترفض إطالق "وأوضح أن ". لكرة في الملعب اإلسرائيليللرد، لكن ا

  ". تضمهم قائمة حماس وسيتم اإلفراج عنهم في المرحلة األولى
ولفت إلى أن القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي واألمين العام لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد 

ورأى بسيوني أن الفرصة . على إطالقهم، فيما تصر حماس على ذلك" إسرائيل"سعدات بين من تعترض 
إطالق األسرى الخمسين، مشيراً إلى أن حماس تربط " إسرائيل"الوحيدة إلنجاز الصفقة تتمثل في قبول 

  .بين إطالق الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة غلعاد شاليت واالستجابة لمطالبها
  19/12/2009الحياة، 

  
  دة من األسد إلى نتنياهو تقترح استئناف مفاوضات السالم بوساطة أميركيةرسالة جدي .34

اإلسرائيلية أمس، أن الرئيس السوري بشار األسد، بعث " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : تل أبيب
برسالة جديدة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قبل يومين، يعرض فيها استئناف المفاوضات بين 

 .ساطة أميركيةبلديهما بو
، قال إن هذا العرض "إسرائيل"وقالت الصحيفة إنها تعتمد في خبرها على مصدر سياسي رفيع في 

وسورية أصبحتا تحمالن الموقف نفسه وتفضالن الوساطة " إسرائيل"ينطوي على جديد، هو أن 
ناسبة جدا، وأضاف أن هذا العرض يأتي في ظروف م. األميركية على الوساطة التركية أو الفرنسية

حيث إن اإلدارة األميركية التي تشكك عادة في الموقف السوري، تميل إلى الموافقة على خوض 
  . التجربة، بسبب تعثر الجهود الستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية

وأضافت الصحيفة أن األسد قال في رسالته إلى نتنياهو إنه مستعد للتفاوض على عملية سالم كاملة، 
ن مبنية على األسس التي طرحت في المفاوضات بين والده، حافظ األسد، وبين نتنياهو، خالل فترة تكو

حزيران / ، وهي االنسحاب اإلسرائيلي إلى حدود الرابع من يونيو)1999 - 1996(حكمه األولى 
 . مقابل عالقات طبيعية تنطوي على تبادل السفارات في تل أبيب ودمشق1967

  19/12/2009الشرق األوسط، 
  

  نيران فلسطينية على اعمال بناء الحاجز المعدني في رفح : مصر .35
قال مصدر امني مصري، ان فلسطينيين اطلقوا النار امس على اعمال بناء الحاجز :  ا ف ب-رفح 

وقال . المعدني تحت االرض في رفح والذي يهدف الى منع التهريب عبر االنفاق الى قطاع غزة
ي ان طلقات فلسطينية اصابت معدات تستخدم في البناء واشار الى عدم وقوع المسؤول االمني المصر

  .ضحايا
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واضاف المصدر االمني المصري ان االمر يبدو حادثا فرديا ال يثير القلق ، مشيرا الى اجراء تعزيزات 
  .امنية على الحدود ، والى ابالغ الجانب الفلسطيني بالحادث كي يباشر تحقيقاته

  19/12/2009الدستور، 
  

 ومالحقة مهربين قتلوا شرطياً.. مقتل إفريقيين حاوال التسلل: مصر .36
تواصل أجهزة األمن المصرية عمليات تمشيط واسعة للقبض على مهربين قتلوا :  شادي محمد-رفح 

  .ليل الخميس" إسرائيل"مجند شرطة مصرياً على الحدود بين مصر و
شمال سيناء إن إفريقيين قتال برصاص الشرطة من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية وطبية مصرية ب

  .عبر الحدود الدولية مع مصر، أمس الجمعة" إسرائيل"المصرية خالل محاولة تسلل لـ
  19/12/2009العرب، قطر، 

 
  2009عاصمة للثقافة العربية للعام كبالقدس احتفال في القاهرة  .37

ي ختام االحتفال بالقدس عاصمة للثقافة قررت وزارة الثقافةفي مصر إقامة احتفالية موسعة ف: القاهرة
 23وتبدأ االحتفالية خالل الفترة من ". القدس في عيون وقلوب مصر"، تحت عنوان 2009العربية للعام 

وقال حسام نصار، المشرف على قطاع العالقات الثقافية . كانون األول الحالي/  ديسمبر27إلى 
. ها قطاعات الوزارة المختلفة، لتكون تظاهرة ثقافية متميزةالخارجية بالوزارة، إن االحتفالية ستشارك في

  .وأضاف ان حرص الوزارة على إقامة االحتفالية يأتي بهدف تأكيد هوية القدس العربية
  19/12/2009الخليج، 

  
  في نابلس" القدس عاصمة للثقافة العربية"عبد اهللا بن زايد يشارك في حفل اختتام  .38

 زايد آل نهيان وزير الخارجية اإلماراتي الليلة قبل الماضية في مدينة نابلس شارك الشيخ عبداهللا بن: وام
لقد أتينا إلى فلسطين العزيزة لمشاركة "وقال  .في حفل اختتام احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية

سيين أو أشقائنا ختام احتفائهم بالقدس كعاصمة ثقافية للعالم العربي، وهذا مكسب لي وإلخواني ليس كسيا
أن وجوده في هذه المدينة "واعتبر سموه ". ممثلي حكومات ولكن كممثلين للشعوب والمثقفين العرب

رسالة واضحة ألشقائنا الفلسطينيين بأننا معهم قلباً وقالباً، نشعر ونحس بما يحسون، ويشرفنا أن نكون 
الة لمثقفي القدس ومثقفي هنا لنقل رسالة مفادها أن القدس في صميم وقلب كل عربي وأيضاً هي رس

 ".العالم بأن المثقفين العرب يقفون مع إخوانهم في فلسطين
  19/12/2009االتحاد، اإلمارات، 

  
  "إسرائيل" سيري يحذر من الجمود ويدعو إلى حل أزمة الثقة بين فلسطين وروبرت .39

متحدة لعملية  من نيويورك، أن المبعوث الخاص لألمين العام لألمم ال19/12/2009الحياة، ذكرت 
وشدد على . »جامدة«السالم في الشرق األوسط روبرت سري، حذر من أن األوضاع في المنطقة 

إذا لم نتمكن من المضي «بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، معتبراً أنه » ضرورة التغلب على أزمة الثقة«
لف مع السلطة الفلسطينية ومع باتجاه اتفاق على الوضع النهائي، فإننا سنتعرض لخطر االنزالق إلى الخ

  .»حل الدولتين
: وقال سري في جلسة مجلس األمن الشهرية في شأن الشرق األوسط والوضع الفلسطيني أول من أمس

على إسرائيل عمل المزيد من خالل تنفيذ التزاماتها في خريطة الطريق، .. نحن في سباق مع الزمن«
 المشاركة البناءة في الجهود المبذولة الستئناف وعلى الفلسطينيين لعب دورهم أيضاً من خالل

  .»المفاوضات في شكل جدي
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إسرائيل «وندد بحرق مستوطنين مسجداً في قرية ياسوف في الضفة الغربية األسبوع الماضي، قائالً إن 
، لكنه »وهذا يجب التصدي له. ال تزال مقصرة في فرض سيادة القانون على مثل هذا التطرف العنيف

وأحض السلطات على البحث عن المسؤولين عن ... إلدانة الشديدة من قبل الحكومة اإلسرائيليةبا«رحب 
  .»هذه الحادثة وعن أفعال اخرى مماثلة عنيفة، وتقديمهم للعدالة

ورأى أن موافقة الكنسيت اإلسرائيلي على قانون يلزم الحكومة إجراء استفتاء قبل االنسحاب من 
األمين «، مشيراً إلى أن »وضوع عودة األراضي أكثر تعقيداً إذا تم تبنيهسيجعل م«األراضي المحتلة، 

يؤمن بأن اللجنة الرباعية مع تجديد نشاطها يجب أن تلعب دورها الكامل لدفع ) لألمم المتحدة(العام 
  .»جدول أعمال مشترك في شكل عاجل في األشهر القليلة المقبلة الحاسمة

يري، قال لمجلس األمن، التوتر يسود القدس، وأفعال حماس  أن س18/12/2009قدس برس وأضافت 
وقال سيري إن على . ، حسب وصفه"ال تساهم في خلق االستقرار والرفاه لسكان غزة" إسرائيل"و

السلطات اإلسرائيلية البناء على خطوات سابقة اتخذتها في الضفة الغربية في مجاالت األمن واالقتصاد، 
غل في المناطق الفلسطينية والتخفيف من سياسة اإلغالق ووصف سيري بما في ذلك الحد من التو

إنني أتفهم "، وتابع "غير مقبول وال يؤدي إلى نتيجة"الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة بأنه 
مخاوف إسرائيل األمنية المشروعة بشان الوضع في غزة، إالّ أن تقييمنا يبقى أال يسعى أي طرف 

  .وصفه، على حد "للتصعيد
  

   أميركي يتضمن ترسيم الحدود وإقامة الدولة الفلسطينيةعرض .40
المقدسية عما وصفتها مصادر مطلعة، أن لقاء عقد » المنار«نقلت صحيفة :  عبد القادر فارس- غزة 

أخيرا بين مسؤول في السلطة الفلسطينية ورئيس قسم الشرق األوسط في مجلس األمن القومي األمريكي، 
ي لم يعلن عنه من قبل الجانبين، يأتي في إطار الجهود األمريكية التي تستهدف جر السلطة هذا اللقاء الذ

  .إلى مفاوضات ال تأخذ في الحسبان االشتراطات الفلسطينية من حيث المرجعية ووقف االستيطان
ي  وأكدت المصادر أن االقتراح األمريكي الذي سلم للسلطة الفلسطينية يتمثل في خطاب رئاسي أمريك

مدعوم من اللجنة الرباعية في شأن ترسيم الحدود المقبلة للدولة الفلسطينية، ووصفته المصادر بتعهد 
 ال يتعارض مع الموقف اإلسرائيلي 1967ضبابي غامض يتحدث عن دولة فلسطينية في حدود عام 

لى مدار ويأخذ في االعتبار بعض التعديالت في ضوء الواقع الذي ترسخ في المناطق الفلسطينية ع
 الذي يعتقد أنه صائب -وحسب المصادر، فإن المسؤول الفلسطيني . سنوات السيطرة اإلسرائيلية

  . رحب بالعرض األمريكي بالشق الذي يتحدث عن الحدود-عريقات 
19/12/2009عكاظ،   

 
  لكن بال ضمانات" 2010دولة فلسطينية " يحلم بـ موراتينوس .41

كد وزير الخارجية اإلسباني ميغل انخيل موراتينوس، انه سيعمل أ):  ب.ف.ا (- محمد يونس –رام اهللا 
وصرح موراتينوس في مؤتمر صحافي في ". إسرائيل" تعيش بجوار 2010على قيام دولة فلسطينية عام 

: ، مؤكداً»"إسرائيل" دولة فلسطينية تعيش بسالم الى جانب 2010أحلم ان أرى أخيراً سنة «: بروكسيل
لماذا علينا ان ننتظر «: وتساءل. »لكن هذا ما سنكافح من أجله«لذلك » ضماناتال يمكنني ان أعطي «

» لن يكون سهالً«وأضاف انه . »قبل قيام دولة فلسطينية؟ لدينا دولة إسرائيلية فلماذا ننتظر قيام جارتها؟
  .»ضرورية واألفضل ان تقوم في اقرب وقت ممكن«التوصل الى ذلك، لكن تلك الدولة 

19/12/2009الحياة،   
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   األوروبي يعارض منح قروض إضافية للمستوطناتاالتحاد .42
أعرب االتحاد األوروبي الجمعة عن استيائه من قرار        ): ب.ف.أ (– الحياة الجديدة    - بروكسل   -رام اهللا   

الحكومة االسرائيلية منح مزيدا من التمويل للمستوطنات اليهودية في الـضفة الغربيـة وإقحامهـا فـي                 
  ". االولية الوطنيةذات"المناطق 

االتحاد االوروبي يعرب عن معارضـته لقـرار        "فقالت الرئاسة السويدية لالتحاد االوروبي في بيان ان         
 كانون االول شمل مستوطنات في برنامج تحديد مناطق ذات اولوية           13الحكومة االسرائيلية الصادر في     

 دون ايجـاد منـاخ مالئـم السـتئناف          يحـول "واضاف االتحاد ان قرار الحكومة االسرائيلية       ". وطنية
باحترام قرار تعليق أعمال البناء الجديدة      " إسرائيل"مطالبا  " المفاوضات حول حل يقوم على اساس دولتين      

  .في الضفة الغربية مؤقتا
19/12/2009الحياة الجديدة،   

  
   تنتقد التطويق اإلسرائيلي للمركز الثقافي الفرنسي في القدسباريس .43

اطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو امس ان انتشار الشرطة اإلسرائيلية  قال الن:باريس
الخميس حول المركز الثقافي الفرنسي في القدس الشرقية والتدقيق بهويات المشاركين في التظاهرة 

  .»مبالغ به«الثقافية في المركز، أمر 
القدس عاصمة للثقافة العربية لعام «اء احتفالية وذكر ان هذه التظاهرة كانت مقررة منذ مدة لمناسبة انته

2009."  
، »االنتشار األمني كان مبالغاً به، ومبالغاً به بشدة«وأكد عدم وقوع اي اعمال عنف، لكنه اعتبر ان 

مشيراً الى طبيعة المكان المحاصر، وهو مكان مفتوح للتبادل الثقافي، اضافة الى كون التظاهرة الثقافية 
 ورداً على سؤال ان كانت فرنسا احتجت رسمياً لدى السفير اإلسرائيلي في باريس .مخصصة للقدس

قال ما يجب ) فريدريك ديزانيو(ال، ان قنصلنا العام في القدس «: باستدعائه الى مقر الوزارة، رد الناطق
  .»ان يقال للجهة المعنية

19/12/2009الحياة،   
  

  ار اعتقال ليفنييعتذر لبيريز عن قر الوزراء البريطاني رئيس .44
شمعون بيريز " اإلسرائيلي"قدم رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، أول أمس، للرئيس ): ا.ب.د(

اعتذاراً عن قرار محكمة بريطانية إصدار أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية السابقة زعيمة المعارضة 
تعهد خالل اللقاء بعدم التعرض ألي أن براون " اإلسرائيلية"وذكرت اإلذاعة . الحالية تسيبي ليفني

  .لدى قيامها بزيارة لبريطانيا" إسرائيلية"شخصية 
19/12/2009الخليج،   

  
   ماليين يورو10 اتفاقية مع االتحاد األوروبي لدعـم التعليم بقيمة توقعأبو زيد  .45

 الالجئـين  أعربت كارين أبو زيد، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل: عبد الرؤوف أرناؤوط  - القدس
عن امتنانها لالتحاد االوروبي، الذي وقعت مع ممثله كريسيتان برغر اتفاقية بقيمـة عـشرة               " األونروا"

  .ماليين يورو لدعم خطة التعليم وأنشطتها في وكالة الغوث
في حي الشيخ جراح في القدس الـشرقية        ) االونروا(حيث قال برغر، في حفل التوقيع على االتفاق بمقر          

  المساهمة الجديدة تثبت التزامنا القوي والمستمر نحو الالجئين الفلسطينيين في القطاعات المهمة            إن هذه   "
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ويمثل التمويل الجديد استجابة ضرورية لألزمة المالية التي تعاني منهـا الوكالـة والـذي               . مثل التعليم 
  .ة الدراسية الحاليةسيمكنها من االحتفاظ بالمستوى الرفيع الحالي لألنشطة التعليمية خالل السن

19/12/2009األيام، فلسطين،   
  

  إيران وحماس وراء تجميد المصالحةوالطرق مغلقة أمامي وال توجد ثمة حلول : عباسحوار مع  .46
في أول حوار مع الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس للـصحافة المـصرية             :  أحمـد موسـي   -  رام اهللا 

 واسـتمرار أبومـازن فـي        ، النتخابات الرئاسية والتـشريعية   والعربية بعد قرار اللجنة المركزية بشأن ا      
أجاب عن التساؤالت حول األسباب التي دفعتـه لكـي     ، مسئوليته كرئيس للسلطة لحين االنتخابات المقبلة

 وكشف الرئيس الفلسطيني عن األسباب الحقيقية لتوقف المـصالحة           ، يعلن عدم ترشيح نفسه لوالية ثانية     
 وعما إذا كانت هناك أطراف حاولت الدخول         ،  توقيع حركة فتح علي الورقة المصرية      بين الفصائل برغم  
  . كبديل عن مصر

 وشرح الضغوط الشديدة التـي       ، وأجاب عن سؤال عما إذا كانت لديه شروط للجلوس مع قيادات حماس           
دمـشق العـام     ال يشارك في مؤتمر القمة العربية الذي عقد فـي            ىتعرض لها من الواليات المتحدة حت     

  .  وحدد محمود عباس موقفه تجاه مصر في مسألة تأمين حدودها مع غزة ، الماضي
   : األهرام : وهذا نص الحوار

ما هي األسباب التي تدفعك لترك موقعك كرئيس للسلطة؟ وهل أنت جاد أم أن ما طرحته يستهدف لفـت       
  !  وأنك ستستمر في موقعك؟ ، االنتباه فقط

 والتداعيات التي حدثت علـي       ،  والمصالحة كذلك   ،  عملية السالم متوقفة    ، اذا يريدون مني   م  : محمود عباس 
 ومادمـت ال أسـتطيع       ،  فالطرق مغلقة أمامي وال توجد ثمة حلول        ، الساحة الفلسطينية في الفترة الماضية    

   ، التطوير وأحصل علي الهدف الكبير فلن أستمر في موقعي
 وصوال إلي النهايـة فـي        ،  ومنظمة التحرير   ،  وإصالح فتح   ، لوضع االقتصادي  وتحسين ا   ، فحققت األمن 

   .  وكذلك المفاوضات مع اإلسرائيليين ثم أقفلت األبواب ، المصالحة مع باقي الفصائل
  !  هل لو أن المصالحة وقعت فستتراجع عن قرارك؟ : األهرام

   . تم مع من يخلفني في المكان لو أن هناك تغييرا في المواقف فسوف ي : محمود عباس
  !  هذا قرار نهائي؟ : األهرام

 حتي ال نتـرك      ،  والبد من العمل بشكل جدي ولن ننتظر لألبد         ،  ولن أرشح نفسي    ..  طبعا  : محمود عباس 
   هم مبسوطون ومرتاحون بإمارتهم في غزة ، مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله في يد حماس

  ! نتخابات وأصبحت حماس هي التي تدير السلطة الفلسطينية ما هو العمل؟ إذا جرت اال : األهرام
 ماذا سيحدث ورئيس السلطة في هذه الحالة التي تقولها ـ لو حدثت ـ    ،  هذا يتوقف عليهم : محمود عباس

ـ      ،  لن يتعامل أحد معه     ، يتعامل معه العالم وهو ضد القانون الدولي وعملية السالم         ر  وحماس عليهـا تغيي
 فالمليارات التي وافقت الدول علي ضخها في مؤتمر شرم الشيخ لـم يـتم                ، مواقفها لكي يتم إعمار غزة    
   . ضخها بسبب مواقف حماس

  هل مستعد للجلوس مع حماس؟ : األهرام
   .  ولو طلبوا الجلوس مع أي شخص لن أرفض ،  جلسنا مع حماس : محمود عباس

 مازن؟ حتي لو كان الرئيس أبو  : األهرام
 فقد كان هناك اتفاقـات مـع         ،  وأننا نوقع المصالحة    ،  أجلس معهم عندما أشعر ببارقة أمل       : محمود عباس 

 وقلت علي رأسي     ، مصر وتحدث معي الوزير عمر سليمان عن الترتيبات الخاصة بالمصالحة االحتفالية          
   !  لكن عندما يرفضون ماذا يصير معهم؟ ، سوف أحضر للقاهرة

  !  في حالة المصالحة من جديد ماذا ستفعل؟ : األهرام
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   .  لن أرفض الجلوس معهم مادامت هناك مصالحة : محمود عباس
  هل لدي الرئيس عباس شروط للجلوس مع حماس؟ : األهرام

 سوي التوقيع علي ورقة المصالحة والذهاب للقاهرة طبقا للبرنامج الـذي             ..  علي اإلطالق   : محمود عباس 
   .  عمر سليمانعمله الوزير

 ما   ..  وحماس وافقت ثم تراجعت في آخر لحظة        ..  أنتم وقعتم علي المصالحة التي ترعاها مصر        : األهرام
  ! تفسيرك لهذا التراجع؟

   .  فالمقيمون في دمشق يأخدون تعليمات ،  ضغوط تعرضت لها حماس : محمود عباس
  ! مثال؟ إيران  ..  سوريا ..  من أين التعليمات : األهرام

   .  تعليمات من إيران : محمود عباس
  إيران بشكل قاطع؟ : األهرام

   .  نعم إيران : محمود عباس
  !  إيران عطلت المصالحة؟ : األهرام

   .  نعم : محمود عباس
  ما مصلحة إيران في تعطيل المصالحة بينكم وبين حماس؟ : األهرام

وقت نفسه عينها علي العالقة مع أمريكا وتريد أوراقـا فـي             وفي ال   ،  إيران العب إقليمي    : محمود عباس 
   .  وهي تدفع قيمة هذه األوراق .. يدها تبيعها
  !  كم تدفع نظير هذه الورقة؟ : األهرام

   .  مليون دوالر 250  ما أعرفه : محمود عباس
  سنويا تدفع هذا المبلغ؟ : األهرام

ـ     .. ة كل سن   ..  أشهر  6  ال أعرف كل    : محمود عباس   هـم يقولـون      ..  أمـوال إيـران    ى حماس عايشة عل
 وال ربـع وال خمـس وال         ،  لكن هذه التبرعات ال توازي المبلغ الذي تحصل عليه من إيران            .. تبرعات
   .  مما يحصلون عليه من إيران %1 حتي

  !  هذا سبب الزيارات المتكررة من خالد مشعل إليران؟ : األهرام
   .  وهو موجود اآلن ـ وقت الحوار األربعاء الماضي ـ هناك ..  طبعا : محمود عباس

 هـل دور     ،  قبل أيام كان الرئيس مبارك يتحدث من تركيا عن عملية السالم وضرورة البدء فيها               : األهرام
  ! مصر في هذا األمر تراه يزعج البعض؟

والقضية تتحملها مـصر منـذ       فهو الذي يتحمل األمر       ،  لنا عالقة خاصة بالرئيس مبارك      : محمود عباس 
 وعندما أذهب ألمريكا وتحـدث أشـياء         ،  لكن هذا ال يمنع من الحديث مع أي دولة عربية أخري            ، بدايتها

 ونذهب لإلمارات وبعض الـدول األخـري التـي           ، أعود إلي مصر واألردن والسعودية وأحيانا سوريا      
 ونحن متفقون علي هذا لكـي يـضع الـدول            ، ة وكذلك األمين العام للجامعة العربي      ، نضعها في الصورة  

 والكـل يعـرف      ،  واللقاءات مع مصر تتواصل نظرا لدورها وموقفها في دعمنا          ، العربية علي التطورات  
   . هذا

  لكن هل هناك دول دخلت علي الخط؟ : األهرام
  .. ير عربية حاولت   ودول غ   ،  هناك كثير من الدول العربية وغير العربية تدخل علي الخط           : محمود عباس 
 فنري أن    .  تحبوا تشاركوا جاهزين بس من خالل مصر        ،  أي جهد إحنا جاهزين     ..  يا اخواننا   : وكان موقفنا 

  ،  هناك من يعلم دور مصر ويـساندها        ،  وبصراحة مصر ليس لها بديل      ، تعدد القنوات سيؤدي إلي الفشل    
   . لكن ال يوجد من يقول إنه البديل عن مصر

 هل هناك بادرة أمل في ظل تصريحات الـرئيس مبـارك ونظيـره               ،  عملية السالم متوقفة اآلن     : راماأله
  ! التركي جول؟
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 ونحن مع الدور التركي بالنسبة للمـسار         ،  ال أظن أن هناك تحركا في عملية السالم حاليا          : محمود عباس 
ا التي كانت في طريق الحـوار الـسوري ـ     وذللنا الكثير منه ،  وسهلنا العقبات ، السوري ـ اإلسرائيلي 
   .. اإلسرائيلي برعاية تركيا

 وأقنعنا بـوش     ،  وقلنا لإلدارة األمريكية السابقة إن هذا األمر ضرورة         ، وأمريكا كانت ترفض هذا الحوار    
  ، بترك الحوار يسير ونشجع تركيا علي االستمرار في مهمتها علي المـسار الـسوري ـ اإلسـرائيلي    

   . ة لقضيتنا فدورها مؤيد من بعيد وليس أساسياوبالنسب
  كيف يأتي السالم واالستيطان يحاصركم من كل جانب؟ : األهرام

 فـسوف   ،  ولو هذه المستوطنات أدخلت الرعـب فينـا   ،  موقفنا أن االستيطان غير شرعي  : محمود عباس 
ن قبل تفكيـك مـستوطنة ياميـت         وتم م   ،  يجب أال تبقي هذه المستوطنات علي اإلطالق        ، نخسر القضية 

   .  ولن نتوقف حتي تتم إزالة هذه المستوطنات ، وغيرها
  هناك من يقول إن المستوطنات تبني لتكون ورقة ضغط تستخدم وقت الحاجة إليها؟ : األهرام

   .  كلها أوراق ضغط تستخدم من جانبهم : محمود عباس
  !  هل سيأتي اليوم الذي نجد حل القضية؟ : األهرام

 وأقابـل    ،  الشعب الفلسطيني البد أن يكون له وطن وهوية         ..  سنة  60  بقالنا  ،  ال وقت محدد    : محمود عباس 
 وفي   ،  فعليكم أن تعطوني دولتي ونعيش مع بعض        ، الجاليات اليهودية وأقول لهم تريدون العيش في سالم       

 وأمامكم فرصة    ، عيشون في جزيرة منعزلة    أنتم ت   .  دولة عربية وإسالمية    57 هذه الحالة سوف تعترف بكم    
   .  وكل ما أخشاه أن الدول العربية تزهق وتسحب المبادرة ، تاريخية
  !  معظم القادة العرب قالوا إن المبادرة لن تطرح لألبد؟ : األهرام

ين  من اإلسـرائيلي    %70  كان  2002  وعند طرح المبادرة في     ،  وهذا موقف عربي    ،  صحيح  : محمود عباس 
 ومنذ سنة نشرت المبادرة في كـل         ،  ولم يضغط العرب بقوة     ،  لكن هذه النسبة تراجعت اآلن      ، مع المبادرة 

   ، أرجاء العالم حتي داخل إسرائيل صحفها وتليفزيونها وفي الشوارع
حتـي   واآلن هي ليست في أيدينا        ، وهدفنا من هذا إعادة تذكرة الرأي العام بالمبادرة التي يجب أن تستمر           

   . نسحبها فهي جزء من خريطة الطريق
  !  أين خريطة الطريق اآلن؟ : األهرام

 وهـم غيـر      ،  ونحـن متمـسكون     ،  اإلسرائيليون ال يحترمون خريطة الطريق      ..  موجودة  : محمود عباس 
 من مجلـس   وبقرار ،  هذه وثيقة من الرباعية الدولية    ،  عملنا كل االلتزامات التي علينا      ، ملتزمين بأي شيء  

   . األمن
 فهل   ،  وال تدعم موقف السلطة     ،  لديك إحساس بأن بعض الدول العربية تؤيد موقف حماس كامال           : األهرام

  ! هذا يغضبك؟
  ،  ما موقف هذه الدول فيما حدث؟ أنتم لستم الصليب األحمر           ،  حدث انقالب   ..  طبعا غاضب   : محمود عباس 

 هناك دول تؤيد حماس ولست مرتاحا لموقفهمـا وأطالبهمـا          ، ريد الحل  فمن الذي ال ي     ، ووقعت المصالحة 
   . بإعطاء مبرر لهذا

  !  بعض الدول العربية تتراجع عن دعمكم؟ : األهرام
 لكن هناك    ،  أو نتيجة لالنقسام بيننا     ،  فيه تراجع من عدد من الدول العربية بسبب مشكالتها          : محمود عباس 

   . دوال لم تتوقف عن دعمنا
  !  ماذا عن الوضع مع سوريا؟ : األهرام

 وهم دائما    ،  سنوات ولدينا اتصاالت مستمرة مع السوريين حول كل القضايا          3  منذ أكثر من    : محمود عباس 
 عندما حدث تقرير جولدستون كانت       ،  وأنا أتكلم بصراحة    :  وأخيرا  ،  الدور األساسي لمصر    : كانوا يقولون 
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 وقلت لهم أنتم وجهتم الدعوة فكيـف         ،  وسألنا  ، وفوجئت أنهم ألغوها وال أعرف السبب       ، فيه زيارة لسوريا  
   ! تلغونها؟
  !  سوريا التي دعتك للزيارة؟ : األهرام

 وآمـل أن     ،  سأحافظ علي العالقة مع سوريا      ،  وبعد جولدستون ألغوها    ..  طبعا الدعوة منهم    : محمود عباس 
   . ضحت األمور للجميع خاصة بعد أن و ، تتم الزيارة
  !  وأن السلطة ال عالقة لها بأي شيء؟ ،  في غزة حماس تديرها ويريدونها منفصلة عنكم : األهرام

 وهي األموال الوحيـدة      ،  من الميزانية   %58  لكن نحن ننفق ونصرف     ، هم يسيطرون عليها   : محمود عباس 
 وكل شيء مسئول     ، هرباء والموظفين والصحة   فنصرف علي المياه والك     ، التي يسمح بدخولها إلي حماس    

   .  فأبناء غزة جزء من وطننا ولن نتخلي عنهم ، منا
  !  هذا يعني أن حماس تستحل أموالكم ؟ : األهرام

   .  والحالل والحرام صار عندهم نسبيا ..  طبعا هم يستحلونها : محمود عباس
 خاصة أن حماس تريد اإلفراج عن        ،  عنه كيف تراها    الجندي اإلسرائيلي شاليط ومسألة اإلفراج      : األهرام

  ! أكبر عدد من األسري مقابل إطالق سراحه؟
 وبالفعل قلنا تـسير      ،  وعندما نسأل نقول رأينا     ،  ال نتدخل في هذا الموضوع وليس لنا دور         : محمود عباس 

 أسيرة   50 فترة أفرج عن   وقبل    ، هذه الصفقة ألن أي أسير يفرج عنه من أي طريق فهو مكسب لنا جميعا             
   ،  وكنت أول من استقبلهن ، عن طريق حماس

وتحدثت حماس بشكل سييء عن أنني عطلت اإلفراج عن مروان البرغـوثي حتـي ال ينافـسني فـي                   
 فقد طلبت عشرات المـرات       ،  فكيف عطلت اإلفراج عنه     ،  وأنا لن أدخل االنتخابات مرة ثانية       ، االنتخابات

 وأتمني اللحظة التي يفرج فيها عنه ومعه أحمـد سـعدات      ، ج عن البرغوثي ومازلت   من أولمرت أن يفر   
   . وباقي األخوة

  لكن إسرائيل قالت لن تفرج عن مروان البرغوثي؟ : األهرام
 وقصة شاليط ال أتـدخل       ،  فأنا ألح باإلفراج عن البرغوثي      ،  من الممكن إسرائيل تقول هذا      : محمود عباس 

 فلـي اتـصاالت      ،  وأحيانا من خالل إسرائيل     ، ض المعلومات عن شاليط من خالل مصر       أعرف بع   ، فيها
 وأبلغوني عن وجود خالفات علي األسماء        ، قائمة مع اإلسرائيليين في كل القضايا ما عدا العمل السياسي         

  ، يا بسبب شاليط   شهيدا فلسطين   2587  كفي  ،  وقالوا ما رأيك؟ قلت لنسير في هذا        ، التي يفرج عنها والمناطق   
 وكـل    ،  نحن الذين ندفع الثمن غاليا      ،  كيف هذا؟ ليس معقوال     ، الذي أصبح أشهر وأهم شخصية في العالم      

   . دولة ال تتحدث سوي عن شاليط
 وهناك كالم عن رفض وإبعاد الفلسطينيين المفـرج عـنهم إلـي              ،  ما سبب توقف تلك الصفقة      : األهرام
 الخارج؟

  ،  ودخل أخيرا وسـيط ألمـاني   ،  ومصر تقوم بدور كبير   ، ذه قضية بين حماس وإسرائيل     ه  : محمود عباس 
 أن الوسيط األلماني أعطي مدة محددة وإذا لم تحـل صـفقة              ،  وليس من أحد آخر     ، وعلمت من إسرائيل  

   . التبادل فسيوقف التفاوض مع الجانبين
  الوسيط األلماني؟ هل ذكر لك اإلسرائيليون المدة التي حددها : األهرام

 ألن مصر    ،  ورأيي من األول ما كان يدخل وسيط ألماني أو غيره           ،  نحو أسبوعين أو ثالثة     : محمود عباس 
 وأعتبر هذا خطـأ      ،  والوزير عمر سليمان يبذل جهدا كبيرا ويتجول كثيرا إلنهاء األمر           ، تقوم بالدور كله  

 والذي ال تقـدر عليـه مـصر ال يـستطيع             ، يرهممن أخطاء حماس أنها ذهبت للحديث مع األلمان وغ        
   . اآلخرون حله

 ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط تحدث عن ذلك          ،  تتخذ مصر إجراءات لتأمين حدودها مع غزة        : األهرام
  كيف تري هذا الموقف؟ ، صراحة بأن تلك اإلجراءات تخص السيادة



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1643:         العدد       19/12/2009 السبت :التاريخ

 ومعبر رفح تم     ،  ومصر تعمل ما تستطيع لخدمتنا      ،  أنا مع مصر واإلجراءات التي تأخذها       : محمود عباس 
 فهناك من حول المشكلة     ، االتفاق عليه وفق وجود قوة أوروبية لتشرف علي المعبر من الجانب الفلسطيني           

   .  وكان لدينا الوعي ولم نسمح ألحد بانتقاد مصر واألردن ، علي مصر
  المعبر؟ كان هناك فخا قد تم نصبه لمصر في موضوع : األهرام

 فقد طلبت من حماس تمديـد مهلـة          ،  لصرف األنظار عن الحقيقة     ،  طبعا كان فخا لمصر     : محمود عباس 
 لكـنهم    ،  فكنا نعرف المخطط القادم من خالل ما تنشره وسائل اإلعـالم اإلسـرائيلية              ، وقف إطالق النار  

 كلـه ضـد مـصر لتفـتح      وتحول األمر ، رفضوا طلبي وأصروا علي موقفهم وحدث ما حدث في غزة 
   ، المعبر

 اإلعالم التـابع     ..  ومع األسف   ،  فمصر هي التي تتحمل القضية من أولها        ، والموضوع لم يكن قصة معبر    
   . لحماس أساء لمصر كثيرا

  أال تخشي من تسجيل اتصاالتك؟ ..  نعرف أن إسرائيل تراقب وترصد وتسجل كل شيء : األهرام
 وأعـرف أنـه لـو     ..  وكل شيء يـسجل  ..  وأعرف أنني مكشوف أمام العالم ..  ال أخاف  : محمود عباس 

  ..  ليس عندي شيء أخفيه ..  سنة أرفع رأسي 100 بعد
  : عندما تحدثوا عن كشف اتصاالت مع أولمرت وقت العدوان علي غزة وخالل تقرير جولدستون قلـت               

   .  فأين هذه المكالمات؟ أنا أتحداهم ، يالتفليعرض التقرير من جديد وطلبت أن يكشفوا عما لديهم من تسج
  19/12/2009األهرام، مصر، 

  
  فشل مفاوضات وتنسيق أمني ودولة مؤقتة .47

  ياسر الزعاترة
هل ثمة صلة بين القضايا الثالث التي يتضمنها عنوان المقال؟ نعم هناك الكثير من الصلة ، فقد أخبرنا 

مفاوضات لم تفض إلى شيء ، في وقت صحح له الرئيس  عاما من ال18كبير المفاوضين قبل أسابيع أن 
في كلمته أمام المجلس المركزي يوم الثالثاء الماضي قائال إنه ال داعي ألن نجلد أنفسنا ألن المفاوضات 

هل يمكن لخبير أن يجمع لنا كم ساعة تفاوضية أمضاها القوم منذ مدريد (كانت محدودة بفترات ال تذكر 
  ). ساعة مع حكومة أولمرت وحدها؟،200يف إليها أكثر من  ولغاية اآلن ، ويض91

أيا يكن األمر ، فالنتيجة أن صفقة نهائية لم توقع ، وذلك رغم مسلسل التنازالت ، نعم مسلسل التنازالت 
 ولغاية اآلن ، مع العلم أن 88الذي سخر منه السيد الرئيس قائال إن شيئا لم يتغير منذ إعالن الدولة عام 

الن لم يتحدث عن حل متفق عليه لقضية الالجئين الذي يعني ببساطة شطب ذلك الحق ، كما لم ذلك اإلع
يتحدث عن تبادل األراضي الذي يعني بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في مكانها ، ولو ملك القوم الجرأة 

  .التي توصلوا إليها مع أولمرت" التفاهمات الشفهية"لقالوا لنا ما هي حقيقة 
أس ، فالمفاوضات فشلت ، وال عودة إليها قبل الوقف الكامل لالستيطان كما يعلنون ، وما دام نتنياهو ال ب

  ؟،)في ظل تأكيدهم على رفض العنف طبعا(يرفض ذلك ، فليقولوا لنا ما هم فاعلون 
 في خريطة هنا تأتي قصة التنسيق األمني ، فإذا كان نتنياهو لم يلتزم بأي من االستحقاقات المترتبة عليه

  الطريق ، فلماذا يصر الطرف الفلسطيني على التعاون والتنسيق األمني وكأن كل شيء على ما يرام؟،
يديعوت أحرونوت كشفت قبل أيام نقال عن مصادر أمنية إسرائيلية أن التنسيق األمني بين األجهزة 

ن األوضاع السياسية ، وتحدث األمنية التابعة للسلطة وبين سلطات االحتالل يتم بنفس الوتيرة بمعزل ع
يأتي بعد (التقرير عن الدوريات المشتركة وعن الجهد الكبير لألمن الفلسطيني في مالحقة خاليا المقاومة 

  ).لماذا ال تقاوم حماس في الضفة الغربية؟،: ذلك من يسألك بكل صفاقة
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ل الذي يحول إليهم بعض هل نطلب المستحيل إذا قلنا إن على هؤالء وقف التنسيق األمني مع االحتال
الصالحيات األمنية في المدن الفلسطينية من دون أن يتوقف عن دخولها واعتقال من يمكن أن يفكر في 

  المقاومة من أبنائها ، مع أن عامين مضيا لم تكن هناك أية عمليات مسلحة من داخل الضفة؟،
ن ، وهو الدولة المؤقتة ، فالرئيس يقول لن يحدث ذلك بالطبع ، والسبب يتعلق بالجزء الثالث من العنوا

إن حماس قد وافقت على الدولة المؤقتة ، وهي معزوفة يرددها منذ ثالث سنوات دون كلل أو ملل ، 
القصة عبارة عن مغامرة من أحمد يوسف مع سياسيين أوروبيين انتهت قبل أن تبدأ (ليس ألنها حقيقية 

فس القيادة إياها في المربع الذي تحب التحرك فيه ، وهو ، بل ألنها تنا) ورفضتها حماس رفضا قاطعا
مربع السلطة والدولة المؤقتة التي ال وجود لمسار سواها على األرض ، أقله إذا لم نفاجأ بمسار سري 

  .على شاكلة أوسلو ينتهي باتفاق بائس
، نهم ال يؤمنون بسواها ، والسبب أيفشلون في المفاوضات ، لكنهم سيعودون إليها ، إن لم يكن اليوم فغدا

في مؤتمر فتح قالوا إن المقاومة باقية ، لكن أحدا ال يرد على (ويقولون ذلك بكل وضوح وصراحة 
وهم ال يوقفون التنسيق األمني ألن عليهم إثبات ). رئيس الحركة عندما يقول كل يوم إنه يرفض العنف

المدن لكي تكتمل أركان الدولة المؤقتة ، جدارتهم به حتى يجري تسليمهم الصالحيات األمنية في سائر 
  .ولكي يجري السماح بتدفق األموال واالستثمارات ، إلى جانب تحركات القادة ببطاقات الفي آي بي

هذه هي الدولة المؤقتة التي تقوم على األرض ، أما المفاوضات النهائية فتؤجل إلى عشرة أو عشرين 
 االقتصادي الذي اقترحه نتنياهو والدولة المؤقتة بحسب عاما ، كما ذهب شارون ، وهو ذات السالم

أما الزهد في المناصب والحرد السياسي فيمكن حله بطرق شتى ، وقد . بيريس وباراك وشاؤول موفاز
  تكفل ما يسمى المجلس المركزي بذلك عندما قرر بقاء الرئيس في منصبه حتى إجراء االنتخابات،،

لثوابت والمقدسات إلى عناوين للتهريج كلما عقد اجتماع هنا أوهناك ، لقد تحولت القضية والمقاومة وا
وأقسم أن المرء يكاد يصاب بالغثيان كلما سمع شيئا من ذلك ، ومع ذلك لن تعدم من يدافعون عن ذلك 

  كله كما لو كان الحق المبين ، فأي عقل وأي ضمير يملكون؟،
  19/12/2009الدستور، 

   
  جدار أميركي ال مصري  .48

  وال ناصرنق
كل األدلة والدالئل تدفع إلى تصديق النفي المصري للتقارير التي قالت إن القرار كان مصريا لبناء جدار                 
من الفوالذ تحت األرض على الحدود المشتركة مع قطاع غزة المحاصر من أجل قطع شـريان الحيـاة                  

لجيـران الفلـسطينيين علـى      الوحيد عن مليون ونصف المليون من األشقاء العرب واإلخوة المسلمين وا          
الجانب الفلسطيني من هذه الحدود المتمثل في األنفاق في األسفل التي تمدهم بأسباب البقـاء علـى قيـد                   

فـي ممارسـة    " مطلق الحريـة  "الحياة، ولو على الرمق، لكن هذه األدلة والدالئل نفسها تنفي أن لمصر             
  .رجية أحمد أبو الغيطسيادتها على جانبها من هذه الحدود كما قال وزير الخا

واألدلة والدالئل نفسها تدحض تصريح مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى جيفري             
فيلتمان لقناة الجزيرة الفضائية يوم األربعاء الماضي بأن قرار بناء جدار كهذا هو قرار سيادي مـصري                 

 لصحيفة الديلي تلغراف البريطانيـة فـي        وليس قرارا أميركيا، وتدحض ما صرح به دبلوماسي أميركي        
 مصر يـشمل    –ليس لها أي دور في أي مشروع على حدود غزة           "العاشر من الشهر الجاري بأن بالده       

  ". أي حاجز أو جدار
األميركية " مذكرة التفاهم "يناير هذا العام نشرت صحيفة هآرتس نص        / في السابع عشر من كانون الثاني       

 وهي نفسها الصحيفة التي سبقت إلى نشر الخبر عن          --" تهريب السالح إلى غزة   إلنهاء  " اإلسرائيلية   –
بناء الجدار الفوالذي تحت األرض الذي سوف يكتمل بناؤه بعد ثمانية عـشر شـهرا حـسب التقـارير                   
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ذات أبعاد متعددة، مكوناتها دوليـة وتركيزهـا إقليمـي، وتـشمل            " أولوية"  باعتبار ذلك     --اإلعالمية  
مـن  " الواليات المتحدة بالعمل مع الشركاء اإلقليميين وفي الناتو       "، تعهدت بموجبه    "مع الجيران " التعاون"

أجل تحقيق الهدف من االتفاقية في ساحة عمليات تشمل البحر األبيض المتوسط وخليج عـدن والبحـر                 
كما "  جديدة من خالل تحسين الترتيبات القائمة أو إطالق مبادرات       ) "حسب النص (األحمر وشرقي إفريقيا    

للغرض ذاته، وبإشراك القيـادات     " بتحسين التعاون األمني واالستخباري مع الحكومات اإلقليمية      "تعهدت  
العسكرية األميركية الوسطى واألوروبية واإلفريقية وقيادة العمليات الخاصة في هذه العملية التي تزامنت             

خذت ذريعة لحشد األساطيل الغربية وغيـر       التي ات " القرصنة الصومالية "بصورة الفتة للنظر مع ظهور      
الغربية في ساحات العملية، والتي ما زال يلفت النظر أيضا أنها بالرغم من جبروتها ما زالـت عـاجزة              

شبه المستقلة عن بقية الوطن     " جمهورية أرض الصومال  "عن اجتثاث هذه الظاهرة من مكان انطالقها في         
  .أطراف مذكرة التفاهم هذه أنفسهمالصومالي بفضل الدعم الذي تحظى به من 

ولم يصدر عن مصر حتى اآلن أي احتجاج دفاعا عن السيادة المصرية كون مذكرة التفـاهم تلـك قـد                    
أبرمت ثنائيا بين دولة االحتالل وراعي أمنها األميركي من وراء ظهر مصر ودون مشاركتها ودون أي                

 اإلسرائيلي  – عمليات االتفاق الثنائي األميركي      حد أدنى من االحترام لسيادة مصر بالرغم من أن ساحات         
تمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة حدود مصر الشرقية والشمالية والجنوبية اإلقليمية والبحرية، مثـل               
االحتجاج الذي نشرته صحيفة الجمهورية المصرية يوم الخميس في افتتاحيتها على االنتقادات الموجهـة              

لمصر للفصل بينهـا وبـين غـزة،        " حقا سياديا "حدود القطاع باعتبار بنائه     لبناء الجدار الفوالذي على     
وكانـت افتتاحيـة    . وباعتبار الجدار ليس جديدا بل هو مجرد إضافة تحت األرض للجدار القائم فوقهـا             

  .الجمهورية هذه هي أول اعتراف مصري شبه رسمي ببناء هذا الجدار بعد النفي الرسمي المتكرر
 إسرائيلية، وبدأت بفكرة حفر حاجز مائي بعد إعادة نشر قوات االحتالل حول حدود              وفكرة الجدار أصال  

 وهي الفكرة التي تبنتها وزيرة الخارجية آنذاك تسيبي ليفني، لكن نظيرتها األميركيـة              2005القطاع عام   
عـديال   ت 1978السابقة كوندوليزا رايس اقترحت تعديل معاهدة الصلح المصرية مع دولة االحتالل لعام             

يسمح لمصر بالمزيد من ممارسة سيادتها على حدودها مع القطاع عن طريق مـضاعفة عـدد الجنـود                  
جندي، لكن دولة االحتالل رفضت هذه      ) 1500(جنديا إلى   ) 750(المصريين المسموح لهم باالنتشار من      

  .   الفكرة
عد مباشرة بعد العـدوان علـى       وبعد أن وصل باراك أوباما إلى البيت األبيض التزم بمذكرة التفاهم، وو           

غزة بمساعدة مصر على وقف التهريب إلى القطاع، وكانت إدارة سلفه جورج بوش التي وقعت مـذكرة            
مليون دوالر وأرسلت مسؤولين رفيعي المـستوى       ) 32(قدرها  " معونة عسكرية "التفاهم قد منحت مصر     

دفاع إلى سيناء لالطالع على كيفيـة       هما روبرت دانين من وزارة الخارجية ومارك كيميت من وزارة ال          
معالجة مصر للمشكلة على أرض الواقع ثم لحق بهما فريق من سالح المهندسـين األميركـي لتـدريب                  
المصريين على الحدود مع القطاع على كيفية التعامل مع الفلسطينيين الباحثين عن أسباب الحياة تحـت                

تي يتعامل بها األمن األميركي مع مهربي المخدرات        األرض بعد أن تقطعت بهم السبل فوقها بالطريقة ال        
  .والمجرمين على الحدود مع المكسيك

إن مصر وقطاع غزة ليسا في حالة حرب، ومع ذلك فإن مواصفات الجدار المزمع بناؤه، أو اإلضـافة                  
عليه حسب افتتاحية الجمهورية، هي مواصفات جدار بين بلدين في حالة حرب، فهو فوالذ قواه سـالح                 

لمهندسين األميركي بحيث ال يمكن اختراقه أو قطعه أو صهره يبلغ سمك ألواحه أربع سنتمترات مضادة                ا
أميال مع معدات متطورة للمراقبة منهـا       ) 8 -7(مترا بطول يتراوح بين     ) 20 – 18(للقنابل على عمق    

طريق محظـور   أجهزة تعمل باألشعة تحت الحمراء وأخرى تتبع الحرارة وكاميرات تصوير إضافة إلى             
وقالت األميركيـة كـارين أبـو زيـد         . على غير الدوريات العسكرية السير فيها بمحاذاته فوق األرض        

صـنع فـي    "إن الجدار الفـوالذي     ) أونروا(المفوضة العامة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        
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الل على امتداد الضفة الشرقية     الذي بنته دولة االحت   " خط بارليف "وإنه أقوى من جدار     " الواليات المتحدة 
  .1967لقناة السويس بعد احتاللها لشبه جزيرة سيناء المصرية عام 

إال أن يكون قطاع غزة قد أعلن الحرب علـى          " الدفاعي"وليس هناك أي مسوغ لبناء هذا الجدار الحربي         
نقـضه واقـع أن   مصر، أو يكون بناؤه بمثابة إعالن حرب مصرية على القطاع، وألن االحتمال األول ي          

القطاع بالكاد يقوى على الدفاع عن الوجود اإلنساني فيه، ناهيك عن شن الحرب على اآلخـرين، وألن                 
االحتمال الثاني ترفضه الفطرة الوطنية المصرية والفلسطينية بقدر ما ترفضه صـلة الـرحم القوميـة                 

 دولة االحتالل قد نجحت في نقـل       واألخوة اإلسالمية، فإن االحتمال الواقعي األقرب إلى التصديق هو أن         
خط دفاعها األول جنوبا إلى الحدود المصرية الفلسطينية لتحكم حصارها على القطـاع مـن الجهـات                 
األربع، وأن الجدار هو جدار إسرائيلي في أهدافه السياسية وأغراضه العسكرية لكنه صنع في الواليـات          

حراسه من الجنود المصريين، وأن السيادة المصرية       المتحدة، حتى لو كانت األيدي العاملة فيه مصرية و        
  .على هذه الحدود غير مكتملة إن لم تكن منقوصة

في األقل، هذا هو التفسير الذي يحبذه الشعب الفلسطيني، ولو كان تفسيرا مجافيا للواقع ويدخل في بـاب                  
حـب مـصر    التمني، ألن التفسير البديل ال يخجل مصر والمصريين وحدهم، بل يخجـل كـل مـن ي                

  .والمصريين من العرب والمسلمين
  19/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  أين نتائج لجنة التحقيق في تأجيل تقرير غولدستون؟ .49

  هاني المصري
مضى أكثر من شهرين على قيام اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق فـي                

ار موجة رفض وانتقاد عارمة، لـم تقتصر على حمـاس          مسألة تأجيل تقرير غولدستون؛ األمر الذي أث      
بمـا فيهـا    ) ف.ت.م(والجهاد اإلسالمي والفصائل الـمقيمة في دمشق، وإنما وصلت إلى جميع فصائل            

  .حركة فتح، وإلى الغالبية العظمى من أفراد الشعب الفلسطيني
  . ال يتجاوز أسبوعينيذكر أن قرار تشكيل لجنة التحقيق تضمن تحديد مهلة إلنجاز التحقيق بما

ومن الـمعروف أن لجنة التحقيق قد أنهت أعمالها في الوقت الـمحدد وسلـمت تقريرها بنتائج التحقيق               
  .وفقاً للـمدة الـمحددة في التكليف إلى الرئيس، الذي قام بتكليفها الـمهمةَ

 مختلفة، عـن نتـائج   طوال األسابيع الـماضية سألت أكثر من عضو لجنة تنفيذية للـمنظمة، في أوقات         
  .لجنة التحقيق، ما هي وهل بحثتها اللجنة التنفيذية أم ال، وأخبروني أنهم لـم يتلقوا نسخة من التقرير

وأخيراً تناهى إلى مسامعي، من مصادر غير رسمية، أن جزءاً بسيطاً من التقرير وزع علـى أعـضاء                  
  . حتى اآلناللجنة التنفيذية دون أن يعرض الـموضوع على جدول أعمالها

  :السؤال بل األسئلة التي تطرح نفسها هي
هل هناك ما هو أهم من نتائج التحقيق في القرار الذي أحدث عاصفة في البيت الفلسطيني لـم تهدأ تماماً                   
حتى اآلن، وهي أهم سبب من ضمن أسباب أخرى التي تقف وراء إعالن الرئيس عـن رغبتـه بعـدم                    

الـمقبلة، حتى تغيب عن جدول اجتماعات اللجنة التنفيذيـة للــمنظمة           الترشح في االنتخابات الرئاسية     
  .حتى اآلن

هل عدم مناقشة نتائج لجنة التحقيق ناجم عن تبني التقرير من قبل الـمجلس العالـمي لحقوق اإلنـسان،                 
                وعرضه على الجمعية العامة لألمم الـمتحدة، وعلى أساس أن التراجع السريع عن قرار التأجيل يجـب

  .ما سبقه بما في ذلك لجنة التحقيق ونتائجها مهما كانت؟



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1643:         العدد       19/12/2009 السبت :التاريخ

هل جاءت نتائج لجنة التحقيق غير متوقعة وال مرضية وليست منسجمة مع الـمطلوب منهـا، بحيـث                 
حملت الـمسؤولية عن الخطأ الفادح بتأجيل التقريـر إلـى الـرئيس بوصـفه صـاحب الـمـسؤولية                  

  .ذه الحقيقة إلى الـمأل؟والصالحيات، ودفن تقريرها حتى ال تظهر ه
هل هناك خشية من أن تحميل الرئيس الـمسؤولية عن الخطأ سيدفعه إلى االستقالة وتنفيـذ الخطـوات                 
األخرى التي تحدث عنها مراراً منذ عدة أسابيع وحتى اآلن، وكثر الحديث عنهـا فـي خطابـه أمـام                    

  .وهل... وهل... الـمجلس الـمركزي، لذلك تم بلع نتائج لجنة التحقيق؟، وهل
مهما كانت األسباب، من حق الرأي العام الفلسطيني الذي لعب دوراً فاعالً فـي هـذا األمـر، وأثبـت                    
حضوره إلى حد النجاح في دفع القيادة إلى التراجع، وخالل أيام قليلة عن تأجيل بث تقرير غولدسـتون،                  

  .إلى الـمطالبة بعرضه ومتابعته بشكل مستمر وإلى آخر مدى ممكن
الـمسألة ال تتعلق فقط بحق أساسي هو أن يحترم حق الرأي العام بالـمعرفة، وإنما تتعلـق، أيـضاً                  إن  

وأساساً، بإعادة النظر وتصحيح كيفية صياغة وإصدار القرارات الفلسطينية ومتابعة تنفيـذها واحتـرام              
  .مثله أيضاًالقرارات التي تصدرها الـمؤسسات القيادية، واحترام هذه الـمؤسسات لنفسها ومن ت

إن تقرير غولدستون لـم يعد بعد إقراره من الـمجلس العالـمي لحقوق اإلنسان شأناً فلـسطينياً وإنمـا                 
شأن إنساني عالـمي، ومتابعته على كل الـمستويات والـمحافل واجب على الفلسطينيين بصورة عامة             

  .وعلى قيادتهم بصورة خاصة
 والـمعارضة اإلسرائيلية مؤخراً لجهـة إصـدار مـذكرة          )كاديما(ما حدث لتسيبي ليفني زعيمة حزب       

استدعاء لها من محكمة بريطانية وقبلها للوزير موشيه يعلون وغيرهما من الـمجرمين اإلسرائيليين يدل              
على أن تقريراً مثل تقرير غولدستون ليس مجرد حبر على ورق ال يسمن وال يغني من جوع، بل يوفر                   

مكنهم من مالحقة إسرائيل على جرائمها؛ لذلك يجب عليهم امتشاقه مجرداً بعد            للفلسطينيين سالحاً مهماً ي   
إزالة الغبار الذي تراكم بعد سنوات من اإلهمال والنسيان قضتها القيادة الفلسطينية في السير وراء سراب                

  .السالم اعتماداً على خيار الـمفاوضات الثنائية كخيار وحيد
ظي بكل هذا االهتمام، لـم يتابع، فكيف هو مصير القرارات في مسائل            فإذا كان قرار بهذه األهمية، وح     

  !.ثانوية وأقل أهمية؟
إن تقييم أعمالنا ونتائج القرارات التي تتخذ أوالً بأول وتحمل الـمسؤولية عن األخطاء التي ترتكـب ال                 

لذي يصبح أقـوى    والذي يتعلـم من الخطأ هو ا     . يضعفان من يقوم بها، وإنما يقويانه، ومن يعمل يخطئ        
وعـدم تقيـيم تجاربنـا ونتـائج        . أما الـمكابرة فتزيد الطين بلة، والعناد كفر      . وأكثر فعالية ومصداقية  

قراراتنا، وعدم االستفادة من األخطاء التي ترتكب أحد أهم أسباب بقائنا في وضع أقل ما يقال فيه إنه ال                   
  .ويفرح كل األعداء... يسر صديقاً

لى تقرير غولدستون خطير جداً؛ ألن قراراً بهذه األهمية اتخذ دون تشاور ودراسة             إن ما حدث بالنسبة إ    
، وإذا لـم تحدد الـمـسؤوليات وتجـري        )في الـمنظمة والسلطة وحركة فتح    (وبعيداً عن الـمؤسسات    

الـمحاسبات الضرورية، فهذا يعني االستمرار باالرتجال وسياسة العمل يومـاً بيـوم وردود األفعـال،               
  .عان باتخاذ القرارات دون تمحيص ودراسة ومن وراء الـمؤسساتواإلم

وأخيراً، لـماذا تلتزم لجنة التحقيق الصمت ولـم تحرك ساكناً؟ إن هذا يمـس مـصداقيتها ونزاهتهـا                 
  .خصوصاً أنها تضم في صفوفها األمين العام لـمؤسسة أمان الـماضي بمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة

وأن يعلنا  . التنفيذية أن يسارعا إلى بحث نتائج لجنة التحقيق إذا لـم يفعال حتى اآلن            على الرئيس واللجنة    
  !.النتائج كما تعهد الرئيس للرأي العام، حتى يكون ذلك درساً وطنياً نتعظ به جميعاً
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  خالص نتنياهو.. التسوية الفرنسية المؤقتة .50
  بن كاسبيت

هل تتذكرون أحالم اوباما حـول التـسوية        . طريق مسدود تماماً  .  قريباً من دون شيء    ستنتهي هذه السنة  
 سـنتين، خطـاب     -السريعة؟ والخطة االميركية الضخمة التي كتبنا عنها بحماس، تسوية خالل سـنة             

كـل هـذا    . تاريخي في القاهرة وبعده الخارطة التي ستنزل على رؤوس الجانبين، وسالماً على اسرائيل            
يجب . االميركيون تائهون حائرون  . ال مفاوضات او حتى ذرة من التفاوض      . وتصاعد منه الدخان  احترق  

السؤال الذي يطرح نفسه    . ان نقول بحقهم إنهم أدركوا بسرعة كم كانوا متهورين وغير حكماء حتى اآلن            
اسرائيل من جهة هناك حكومة     : ما العمل؟، كيف يمكن الخروج من هذا الوضع الذي ال يطاق          : االن هو 

التي تجمد االستيطان كما لم تفعل اية حكومة اخرى من قبل، ومن الجهة االخرى هناك قائد فلسطيني ال                  
  .يريد وال يستطيع التفاوض معها

شيء على طريقة خطة باريس، التي هي في الواقع         . كيفما فكرنا في المسألة سنصل الى التسوية المؤقتة       
رئـيس  . وان فكرنا باالمر فعالً سنجد أنها خطة نتنياهو أيضا        . خطة بيريس والتي هي ايضا خطة باراك      

فهو لن يوقع عليها أبداً ولن يربط اسمه بها، إال          . الوزراء يقف هو االخر وراء هذه الخطة، يقف ويرتعد        
مكانـة  . وألن غزة ضائعة تبقى الـضفة     . أنه يعرف أنها إن جاءت من واشنطن فسيكون مدعواً لقبولها         

شهدنا في السابق ازمات خالل حرب لبنـان        . ية في انهيار متسارع، لم يكن له مثيل سابقاً        اسرائيل الدول 
واالنتفاضة االولى ومناسبات اخرى الحقة، إال اننا لم نسقط أبداً من مثل هذا االرتفاع الهائل الـى مثـل                   

كن القتـراح الحـل     نتنياهو يرى ما يحدث ويفهم، ولذلك يم      . هذه الهاوية السحيقة، وما زال القعر بعيداً      
  .التسووي المؤقت ضمن شروط معينة ان يكون مقبوالً عنده

في االسابيع االخيـرة    . عارض االميركيون ذلك بشدة حتى اآلن السباب منها المعارضة الفلسطينية أيضا          
وألن االسـرائيليين   : االميركيون يدركون ان الفلسطينيين سيعارضون اي شيء      . طرأ تغير على الصورة   

ارضون التسوية الدائمة سيكون من االفضل التوجه نحو الخيار االصغر، وجلب الفلسطينيين إليه             ايضا يع 
  .بالخير او بالشر

الشرط هـو ان يـأتي ذلـك مـن        . في هذه المرحلة هناك تردد كبير     : يتفحص دينيس روس االمر حالياً    
ـ              الة ضـمانات   واشنطن وليس من القدس، حيث يصعب على القدس رفض العرض، فهم سيطالبون برس

  .1967مفصلة وسيرغبون بموعد محدد للتسوية الدائمة وبالتزام دولي بخطوط حزيران 
وهل يمكن التغلب علـى هـذه       . كيف سيرد نتنياهو على رسائل كهذه؟ ليس من الممكن معرفة الجواب          

بل صعود  نتنياهو سيقبل التسوية حتى المؤقتة مقا     . الفجوات بصورة خالقة؟ الجواب هو نعم على ما يبدو        
مـن  )  فـي المائـة    40(اليوم يملك القدس    . سيضطر العطاء االرض  . تاريخي في الرأي العام العالمي    

الموجـودة تحـت الـسيطرة      " ب"وكمية مشابهة من مناطق     " أ"مناطق  )  في المائة  20(حوالي  . االرض
)  في المائة  20 - 10(واعطاء  " أ"الى مناطق   " ب"سيكون من الممكن تحويل مناطق      . االمنية االسرائيلية 

  ".نبضة"في والية نتنياهو السابقة كان ذلك يسمى . أخرى من اجل التواصل االقليمي
توجه نتنياهو الى واي بالينتيشن مع ياسر عرفات وعاد من هناك مع اتفاق ينص على حـصول                 : للتذكير

فـي  " محمية طبيعية "تقريباً وفوق ذلك    )  في المائة  13(سخي يبلغ   ) اي انسحاب (الفلسطينيين على نبضة    
اريئيل شارون، الذي كان وزير البنى التحتية سابقا وقام بحملة ضخمة مفادهـا ان كـل                . صحراء يهودا 

فـي آخـر    . التي ستعطى للفلسطينيين هي خطر على اسرائيل      )  في المائة  9(نسبة مئوية تزيد على الـ      
كالهما خرجا من هناك    . الى الخيمة ادخل اريك   . المطاف عين بيبي وزيراً للخارجة واخذه معه الى واي        

وعندما عاد للبالد اصابته الصحوة وهـو فـي         . لصالح عرفات )  في المائة  13(متعانقين مع نبضة تبلغ     
قاد هذا االمـر الـى      . ولم يطبق االتفاق أبداً   ) نعت معارضيه " ثالثية الصفقة ("الطائرة وهاجم المعارضة    
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توقع شارون ذلك سلفاً وكان موجوداً هناك حتى يلـتقط          . سقوطه مكلالً بالعار من منصب رئيس الوزراء      
  .التركة ويحصل على الميراث

في آخر  . الحل هو نفس الحل   . اليمين سيسميه موقع الجريمة   . اآلن ها نحن نعود الى نفس الموقع بالضبط       
، ولكن السؤال المطروح هو هل سيصاب نتنياهو بـالجبن فـي اللحظـة              "نبضة"المطاف ستكون هناك    

  .وهو ايضا ال يعرف الجواب في واقع االمر. خيرة؟ الرد على ذلك لديه وحدهاال
االمر المؤكد هو ان المسألة أشد صعوبة في هذه المرة، ويجب أن تأتي من              . يعتمد األمر على الظروف   

فهل يستطيع االميركيون انتاج مثـل      . أميركا بصورة مرتبة وواضحة مع جدول زمني دقيق وأفق صاف         
 الحقيقة هي انهم هم ايضا ال يعرفون والشك كبير اذا حكمنا على االمور وفقا لمـا ابتـدعوه                   هذا األمر؟ 
  .حتى اآلن

  نتنياهو في ورطة التجميد
ثمنه باهظ والبـضاعة    . هو يكره التجميد ويبدو انه نادم عليه      . في هذه االثناء يلعق نتنياهو جراح التجميد      

لمسؤولين في ديوانه نحو المحامي اتسحاق مولخو الذي أدار         انتقادات قوية توجه من كبار ا     . غير متوفرة 
تناسب القـوى   . المسألة نحو التنفيذ بالطريقة القاتلة التي أدت الى حدوث صدمة في صفوف المستوطنين            

في ديوان نتنياهو يتغير طوال الوقت والمسألة ديناميكية وهي حية ترزق، والريـاح تهـب اآلن ضـد                  
ا شريك مولخو وذراعه اليمنى، العميد مايك هرتسوغ، احـد النـاجين مـن              يعاني من ذلك ايض   . مولخو

معارضة رئيس هيئة   (المرشح لمنصب السكرتير العسكري لنتنياهو      ) ديوان باراك (منطقة منكوبة اخرى    
في احدى المداوالت عندما قال بيبـي ان اسـرائيل          . ولكن نتنياهو نفسه هو االكثر معاناة بينهم      ) االركان

لبناء فور انتهاء مدة التجميد قال له مولخو ان ذلك ليس ممكناً، لدينا ورطة مفتخرة مغـروزة                 ستستأنف ا 
  .وسط الورطة االقليمية الكبرى االكثر منها رقيا وروعة

هو يواصـل مؤامراتـه، مستـشاره       . في خضم ذلك كله يقف نتنياهو وقد أقسم على عدم السقوط ثانية           
وفقاً لعدة مصادر في محيط نتنياهو هنـاك  .  البحث وعقد اللقاءاتالسياسي، شالوم شلومو، ال يتوقف عن     

سبعة اعضاء كنيست جاهزون للقفز للعربة حينمـا تحـين          . ومن دون موفاز  " كاديما"سباعية سرية في    
عودة "بعضهم يعتبر ذلك    . يقوم شالوم شلومو بحفر النفق لهم االن      ". الليكود"الساعة والعودة الى صفوف     

نتنياهو سيكون مستعداً العطائهم ثالثة مناصب وزارية       ). جديد( اآلخر لم يكن هناك ابداً       البعض". لليكود
باختـصار سـيكون    . وثالثة نواب وزراء ورئاسة لجنة برلمانيـة      )  الجليل، المتقاعدين ، القدس    -النقب(

ـ         . بانتظار كل واحد منهم منصب وبيت دافئ       و حـال   العدد بالمناسبة قد يزداد ليصل الى تسعة، هكذا ه
باستثناء ليفنـي   (يتحدث الجميع مع الجميع     . ولكن كل شيء مدون اآلن على الجليد      . االمور في السياسة  

  .ليس هناك اي اتفاق الى ان يستكمل االتفاق) التي تتحدث مع روني باراون وتساحي هنغبي
  "معاريف"
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  :كاريكاتير .51
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