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  27  :كاريكاتير
***  

 من مساحة الضفة% 40 يقوم على تسليم السلطة واشنطن تبلور اقتراحاً: "معاريف" .1
 من غزة أن مصادر إعالمية إسرائيلية، أعلنت أن اإلدارة 21/12/2009الشرق األوسط، ت ذكر

ويقوم االقتراح . األميركية تعكف على بلورة اقتراح إلحياء المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل
 ، والتي تخضع لسيطرة»أوسلو«، وفق اتفاق »ب«على أن تنسحب إسرائيل من المناطق المصنفة 

وأشارت صحيفة . التي تخضع لسيطرة السلطة األمنية والمدنية» أ«إسرائيل األمنية، وتحويلها إلى منطقة 
من مساحة % 20إلى أن االقتراح يتضمن قيام إسرائيل في وقت الحق باالنسحاب من » معاريف«

  . الضفة الغربية
سط هو الذي قدم االقتراح ونوهت الصحيفة إلى أن دينيس روس مستشار الرئيس أوباما للشرق األو

االقتراحات التي قدمتها واشنطن حتى اآلن والتي تبين أنها غير معقولة، حيث لم » عبثية«بعدما تبين 
  . تتردد إسرائيل في رفضها، سيما المطالبة بتجميد كلي لالستيطان في الضفة الغربية والقدس

ئناف مفاوضات التسوية، مشيرة إلى أن وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تعتبر االقتراح مقدمة الست
اإلدارة األميركية تراجعت عن فكرة التركيز على تسوية دائمة للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني والعودة 

» خطأها«وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما أدركت . إلى طريقة التسويات المرحلية
تقع في أزمة ثقة جديدة مع األطراف المعنية، تمس بهيبة في طرح حلول ذات طموحات عالية، حتى ال 

  .ألوباما» ال«الواليات المتحدة، حيث تجرأت إسرائيل على أن تقول 
وأشارت الصحيفة إلى أنه تبين ألوباما أن الحكومة اإلسرائيلية غير قادرة على التوصل لتسوية للصراع 

فلسطيني الداخلي يحول دون قدرة عباس على اتخاذ حيث يقيدها اليمين المتطرف، في حين أن االنقسام ال
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس أوباما ينوي ممارسة الضغوط على الطرفين لقبول . قرارات

ينتظر هذه «المقترحات األميركية المتبلورة، مشيرة إلى أنه في ظل الظروف الحالية فإن نتنياهو 
 اليمين المتطرف في حكومته أبدوا تفهما لهذه الضغوط الضغوط ويحتاج إليها ويرغب بها، إذ إن رموز

في قضية تجميد االستيطان الجزئي المؤقت وراحوا يدافعون عن قراره ويقولون إنه ما كان ممكنا 
السماح بأزمة مع الواليات المتحدة في موضوع كهذا، وقد يتم تكرار هذا الموقف في مشروع روس 

  . »هذا
ديدة في اليمين والوسط اإلسرائيلي تريد تحريك المسيرة السياسية بأي ونوهت الصحيفة إلى أن قوى ع

وأشارت . »غولدستون«ثمن، حتى تلجم الهبة العدائية إلسرائيل في الخارج، سيما بعد صدور تقرير 
الصحيفة إلى أن إسرائيل تدرك أنها تواجه تدهورا في مكانتها السياسية في العالم اليوم بشكل غير 

صدور أمر باعتقال تسيبي ليفني ( إلى ما حدث في بريطانيا في األسبوع الماضي مسبوق، منوهة
لمحاكمتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب خالل العدوان األخير على قطاع غزة وقبلها تقرير غولدستون 

، معتبرة أن هذه مجرد إشارات تدل على مدى هذا التدهور في مكانة )واألزمة مع تركيا وغيرها
قلت الصحيفة عن مصادر أميركية قولها إن أبو مازن وعلى الرغم من معارضته للتسويات ون. إسرائيل

المرحلية، فلن يستطيع االعتراض على تسلم منطقة إضافية في الضفة الغربية بهذه المساحة الكبيرة، 
 .وليس سهال عليه أن يقول ال لهذا المشروع

 ،كـشفت " معاريف"، أن   عبد الرحيم حسين  راسلها   نقالً عن م   21/12/2009االتحاد، اإلمارات،    وأضافت
ميركية الجديدة تقضي بتوسيع منطقة نفوذ السلطة الفلسطينية بحيث تصبح مـسيطرة            أن الفكرة األ   ،مسأ

وتؤكد الصحيفة العبرية، أن هذه المقترحـات        . بالمائة من الضفة الغربية المحتلة     60سيطرة كاملة على    
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وحسب مصادر اسـرائيلية أخـرى،      ،  رائيلي، كاقتراح أميركي متكامل   ستقدم للطرفين، الفلسطيني واالس   
" شيبرد ستون "ستقترح االدارة األميركية على الطرفين اجراء هذه المفاوضات بشكل مكثف بنفس طريقة             

 13التي جرت في ظل حكومة بنيامين نتنياهو األولى، والتي أفرزت اتفاقية االنسحاب من الخليل ومـن                 
 1998ـفة الغربيــة عام بالمائة مــن الض

  
  وإزالة حواجز ليسا بديالً لوقف االستيطان ولمرجعية السالم) ب(و) أ(توسيع مناطق : السلطة .2

أي حراك سياسي قبل مطلع " األيام"استبعدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط
 المنطقة في الشهر إلىرتقب أن يقوم بها  جميعاً تنتظر زيارة من الماألطراف أن إلىالعام المقبل، مشيرة 

  .األوسطالمقبل جورج ميتشل المبعوث االميركي لعملية السالم في الشرق 
بيد أن المصادر فضلت عدم رفع التوقعات، مشددة على أن ثمة أمرين أساسيين يمكن بناء عليهما القول 

 بما اإلسرائيلية االستيطانية لألنشطةل  الشاماإلسرائيليالوقف : إن كان هناك انطالقة ستحدث أم ال وهما
 حل أساس الثاني فهو مرجعية واضحة ومحددة لعملية السالم تقوم على األمرفي ذلك في القدس، أما 

 وبما يشمل جميع القضايا ومن النقطة التي وصلت عندها المفاوضات 1967 حدود أساسالدولتين على 
  .عند توقفها نهاية العام الماضي

 بعيدة عن االستجابة لهذين اإلسرائيلية الحكومة أنمن الواضح "صدد، فقد قالت المصادر وفي هذا ال
 وهو ما يجعل من اإلسرائيليالمتطلبين بل على العكس من ذلك فإنها مستمرة في دعم االستيطان 

  ". انطالقة في العملية السلمية من الجمود الحاليأيالصعب توقع 
وتحويل ) ب(و) أ( مثل توسيع المناطق إسرائيلية إجراءاتعنه من  ما يجري الحديث أنلى إ وأشارت
 سراح معتقلين والتخفيف من حدة القيود إطالقفضال عن ) ب(و) أ( مناطق إلى) ج( من المناطق أجزاء

 بناء ثقة ال تغني عن وقف إجراءات هي إنما حواجز بإزالة والبضائع األفرادالمفروضة على حركة 
  . بمرجعية واضحة للمفاوضاتاالستيطان وااللتزام

 21/12/2009األيام، فلسطين، 
  

  الحكومة المقالة تطالب بتحقيق دولي في سرقة أعضاء الشهداء .3
بعد تقرير بثته قناة تلفزة " إسرائيل"طالبت الحكومة الفلسطينية المقالة أمس، بمساءلة دولية لـ: )وكاالت(

  .ح جنود االحتالل اإلسرائيليإسرائيلية عن سرقة أعضاء من جثامين الشهداء لصال
، يوسف رزقة، في بيان له أمس، الدول العربية ورابطة العالم سماعيل هنيةودعا المستشار السياسي إل

تفعيل قضية سرقة االحتالل ألعضاء من جثامين الشهداء "اإلسالمي والمنظمات اإلنسانية الحقوقية، إلى 
 أن ، معتبراً"المتحدة ووضع حد لهذه الوحشية اإلسرائيليةالمحتجزة لدى دولة االحتالل في أروقة األمم 

  ". جريمة بشعة ومحرمة يحاسب عليها القانون الدولي" "سرقة األعضاء"
وحمل المسؤول الفلسطيني المنظمات الدولية ومنظمات الصليب األحمر الدولي المسؤولية عن هذه 

عتبراً أنه حينما يتعلق األمر باألداء اإلسرائيلي القضية باعتبارها جهة رقابية على األداء اإلسرائيلي، م
  ". نجد هذه المنظمات تتقاعس في اتخاذ اإلجراءات الالزمة"السلبي 

 في الحكومة المقالة "اإلسرائيليينتوثيق الجرائم ومالحقة مجرمي الحرب "من جهة أخرى، أكدت لجنة 
بتهم " اإلسرائيليين والعسكريين سياسيينال تجري اتصاالت مع خبراء دوليين بهدف مالحقة القادة أنها

لدينا رؤية تعتمد على تزويد كل الجهات "لجنة القال القاضي ضياء المدهون رئيس  و."ارتكاب جرائم
الدولية المناصرة للشعب الفلسطيني بالوثائق والتقارير واألدلة على الجرائم لتقديم مرتكبيها من القادة 

  ".للمحاكم وإصدار أوامر للقبض عليهم ومحاكمتهم" لييناإلسرائي"السياسيين والعسكريين 
  21/12/2009الخليج، 
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  السلطة الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي حول سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين .4

طالبت السلطة الفلسطينية، أمس، بفتح تحقيق دولي حول سرقة األعضاء من :  يوسف الشايب–رام اهللا 
ن التلفزيون اإلسرائيلي بثّ تقريرا حول قيام جهات إسرائيلية رسمية بسرقة وكا .الشهداء الفلسطينيين

  .األعضاء من الشهداء الفلسطينيين وزرعها في أجساد الجنود اإلسرائيليين المصابين
 تلك الجهات قامت إن مغلي، أبونسخة منه قال وزير الصحة الفلسطينية فتحي " الغد"وفي بيان تلقت 

نيات والعظام والجلد من جثامين الشهداء الفلسطينيين من دون موافقة عائالتهم، بانتزاع أعضاء كالقر
  .وهو ما يعتبر جريمة أخالقية تتنافى مع كافة القوانين الدولية

وعبرت وزارة الصحة الفلسطينية عن استنكارها الشديد لالعتداء على حرمة الموتى والتمثيل بجثثهم 
وطالب أبو مغلي الحكومة اإلسرائيلية تقديم رد على هذا العمل  .واخذ أعضائهم من دون موافقة األهل

  .المشين، كما طالب بفتح تحقيق فوري حول الموضوع
كما دعا أبو مغلي المجتمع الدولي ومنظماته اإلنسانية والحقوقية بفتح تحقيق دولي حول الموضوع وتقديم 

سرقة أعضائهم وأجزاء من أجسادهم إلى كافة المتورطين باالعتداء على جثث الشهداء الفلسطينيين ب
 رد المشافي اإلسرائيلية التي علقت على الموضوع وأشارت فيه إن:  مغليأبووقال  .المحاكم المختصة

إلى أن هذا الموضوع قديم وال سبب إلعادة الحديث عنه اآلن، هو رد وقح وال أخالقي وال يليق 
  .بمؤسسات صحية

  21/12/2009الغد، األردن، 
  

  2009قرر تجميد وتأجيل حفل تتويج ملكة جمال فلسطين لعام تطة السل .5
 حفل تتويج أول مسابقة فلسطينية إلغاء األحد، أمسقررت السلطة الفلسطينية،  : وليد عوض-رام اهللا 

من نوعها الختيار ملكة جمال فلسطين، الذي كان من المقرر عقده في السادس والعشرين من الشهر 
وقال مصدر فلسطيني إن محافظة رام اهللا والبيرة، التي تتبع الرئاسة الفلسطينية، . رالحالي إلى إشعار آخ

 المحافظة أنوذكر المصدر . 2009، تجميد وتأجيل حفل تتويج ملكة جمال فلسطين لعام أمسقررت 
دوان جاء احتراماً إلحياء ذكرى الع"طالبت الجهة المنظمة للحفل بالتقيد وتنفيذ هذا القرار، موضحة أنه 

وشدد على أن من .  الذي يصادف في السابع والعشرين من هذا الشهر"اإلسرائيلي على قطاع غزة
  .يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية

  21/12/2009القدس العربي، 
  

  مشعل يبدأ زيارة إلى ليبيا .6
ة المرافق إلى ، ووفد الحرك"حماس"وصل خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة : )أ.ب.د(

عن "وأعرب مشعل في تصريحات لوكالة الجماهيرية لألنباء  .طرابلس بعد ظهر أمس في زيارة لليبيا
سعادته بوجوده في الجماهيرية العظمى، وعن تقديره العالي لمواقف القائد معمر القذافي المبدئية إلى 

  ".الفلسطينيةجانب الشعب الفلسطيني ودعمه التاريخي المتواصل للثورة وللقضية 
.. إن هذا أمر نقدره عالياً ونحن على تواصل وتشاور وهذه الزيارة تأتي في نطاق التواصل"وأضاف 

نحن نقوم بجولة عربية وإسالمية ودولية، فنحن حريصون على التشاور مع األخ القائد ووضعه في 
  ". صورة التطورات على أكثر من صعيد

  21/12/2009الخليج، 
 
  



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1645:         العدد       21/12/2009 اإلثنين :التاريخ

  بمشاركة عربيةًسجون السلطة  مراكزبوضباطها موجودون " سي آي إيه" :األسير السيد .7
إن قصص التعذيب التي تنتشر فـي      :" األسير عباس السيد  " حماس"قال القيادي في حركة      :الضفة الغربية 

مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة في أقبية سجون السلطة يندى لها الجبـين وتتحـسر منهـا                  
إن التعذيب في سجون األجهزة األمنية قد بلـغ حـد استـشهاد بعـض               :" وأضاف ".كمداًالقلوب ألماً و  

  ". المعتقلين، وتعرض بعضهم إلعاقة دائمة أو مرض مزمن أو حالة نفسية صعبة
ـ       وضباطها موجودون  " إن السي آي إيه   : "نسخة عنه " فلسطين"وأضاف السيد في تصريحه الذي وصلت ل

جون السلطة جسداً وروحاً وأوامر عليا وفي طرق التعـذيب والتحقيـق،            في أروقة مراكز التحقيق في س     
  ".وهذا ليس جديداً وأمسى أمراً عادياً عند من ارتضى لنفسه أن يكون أداة حماية وحراسة لالحتالل

مشاركة األمريكي في عمليات التحقيق والتعذيب ليست غريبة على دولة داعمة لالحـتالل         "وأكد على أن    
 المشين والمؤذي جداً هو مشاركة عدة دول عربية في تدريب وتأهيل محققي هذه األجهزة               وأعوانه، لكن 

  ".دعماً لالحتالل وطعناً للمقاومة
  21/12/2009صحيفة فلسطين، 

    
   األسرىننتظر الرد اإلسرائيلي على مقترحات صفقة : الرشق في ذكرى انطالقة حماس .8

ل لها الوسيط األلماني الرد اإلسرائيلي علـى مقترحـات          أكدت حركة حماس، أنها تنتظر أن ينق       :بيروت
وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق فـي          . بشأن صفقة تبادل األسرى خالل األيام القادمة      

ننتظر خـالل األيـام     : " كلمة له خالل احتفال بذكرى انطالقة الحركة الثانية والعشرين في بيروت أمس           
وأكد إصرار حمـاس، علـى أن تـشمل         ". رائيلي فيما يتعلق بصفقة شاليط    القادمة ردا من الجانب اإلس    

الصفقة أمراء المقاومة والمجاهدين الذين يصنفهم االحتالل باألسرى الخطيرين، مشدداً على أن حركـة              
  .حماس تسعى إلنجاز صفقة مشرفة

، " باإلفراج عن أسـرانا    الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط لن يرى النور إال باالستجابة لمطالبنا         :" وأضاف
مشيراً إلى أن آسريه حابسون أنفاسهم معه حتى ال يصل إليه االحتالل، ونجحوا في إخفائه عـن أنظـار          

  .االحتالل كل هذه المدة
وأكد الرشق أن حركة حماس تمد أياديها للوفاق والمصالحة بعيداً عن التدخالت األجنبية، مشدداً على أن                

د أحد، وال تريد المس بكرامة مصر، إال أنها ترفض التوقيع على اتفاق تضمن              الحركة ال تريد أن تلوي ي     
  .بنوداً لم يتم التوافق عليها

وبين رفض حركته لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووصفه بمنتهي الـصالحية،          
  ".ر من ال يملك لمن ال يستحقال يملك حق التمديد لمحمود عباس المنتهية واليته أصالً، وهو قرا" وأنه 
التمديد ألبي مازن غير شرعي وغير دستوري وليعلم أن كل محاوالت اللف والدوران لن تمنحه               :" وقال

ولفت إلـى أن حركتـه تـسعى إلـى طـرح       ". الشرعية، اذهب إلى المصالحة الوطنية هذا هو الطريق       
إستراتيجية جديـدة تقـوم     " لسطيني عليها،   إستراتيجية جديدة لإلنقاذ الوطني وجمع شمل أبناء الشعب الف        

على إعادة االعتبار للمقاومة وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وتمسك بثوابته وبحقوقه المشروعة، وإعادة             
االعتبار لدور الشعب الفلسطيني بكل أماكن تواجده، وتفعيل دوره في اتخاذ القـرار الـوطني وتحديـد                 

  ".مصير الشعب والقضية
مكتب السياسي لحماس، إلى أن اإلستراتيجية الجديدة تنص على التوافق علـى برنـامج              وأشار عضو ال  

مرحلي لدحر االحتالل عن أرضنا الفلسطينية، وتفكيك المـستوطنات والـسيادة الكاملـة علـى األرض        
 والحدود وحق العودة دون أي اعتراف بالكيان اإلسرائيلي، والمباشرة بإعادة بناء منظمة تحرير فلسطينية             

  .كي تكون المرجعية العليا للقرار الوطني الفلسطيني
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ودعا الرئيس المنتهية واليته محمود عباس وحركة فتح، إلى لحظة صدق مـع أنفـسهم ومـع الـشعب                   
الفلسطيني وإعادة  النظر في خياراتهم السياسية، ووقف كافة أشكال التنسيق األمني مع االحتالل، ووقف               

كما دعا الدول العربيـة     . ب بحق أبناء حماس وأنصارها وقوى المقاومة      مالحقة المقاومين ووقف التعذي   
إلى المبادرة الفورية لرفع الحصار عن غزة استجابة لنداء الضمير والنخوة العربية، ورفض كافة أشكال               

  .التطبيع مع االحتالل، واتخاذ خطوة جريئة بإلغاء المبادرة العربية للسالم
  21/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  تصريحات عباس حول التدخل اإليراني عارية عن الصحة : هومبر .9

محمود عبـاس   ) المنتهية واليته (استنكرت حركة حماس تصريحات رئيس السلطة        :نسمة حمتو  - غزة
، مؤكدة أنها   "التي قال فيها إن إيران تعطل المصالحة وأنه مستعد للجلوس مع حماس عندما يشعر باألمل              

وأكدت حركة حماس على    .. الحركة لتبرير فشله السياسي وإفشاله للمصالحة     مجرد أكاذيب وافتراء على     
, هو  المسئول األول واألخير عن االنقسام الـداخلي        " عباس"لسان الناطق باسمها فوزي برهوم على أن        

  .  مرحباً بكافة الدول العربية التي تدعم الشعب الفلسطيني وتحاول أن تكون قريبة من قضيته
محاوالت عباس إلسقاط فشله على حركة حماس محاوالت بائسة وفاشلة ولـن            ":"فلسطين"وقال لصحيفة   

   ."أصبحت الرقم األول على صعيد كافة اإلمالءات الدولية والفلسطينية" حماس"تنجح خاصة وأن 
  21/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
   تعّدها دعوة للفوضىاألحمد يدعو النتفاضة شعبية ضد الحكومة المقالة وحماس .10

دعا عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس :  يو بي آي- محمد جمال-رام اهللا المحتلة
إلى مقاطعة ومحاصرة الجهة التي تمنع إتمام المصالحة الوطنية "كتلتها النيابية، الشعب وفصائله 

. زة، كما قال األحمدتقودها فتح ضد الحكومة المقالة في غ" انتفاضة شعبية"، داعياً إلى "الفلسطينية
وأوضح أن الرئيس محمود عباس باق في منصبه حتى تسمح الظروف واألوضاع بإجراء انتخابات 

 24/1كما هو معلوم االنتخابات لن تجرى في "وأضاف األحمد خالل برنامج إذاعي   .رئاسية وتشريعية
لسلطة الفلسطينية حتى إجراء وبالتالي فإن الرئيس لن يعود لبيته بعد هذا التاريخ وسيبقى رئيساً ل

 ".انتخابات رئاسية وتشريعية
مقدمة لعودة فتح "دعوة األحمد النتفاضة شعبية واعتبرت ذلك " حماس"من جانبها، هاجمت حركة 

 ".لممارسة الفوضى األمنية وإكمال لمخططات االحتالل الساعية لمحاولة تصفية الحركة
الدعوات التحريضية التي أطلقها "ابية يحيى موسى في بيان وعضو كتلتها الني" حماس"وقال القيادي في 

األحمد ما هي إال مقدمة جديدة لعودة حركة فتح لممارسة الفوضى األمنية وفوضى السالح والفوضى 
المطلوب هو ضرورة أن تقام انتفاضة "ورأى أن ". الخالقة بعد أن تم تجاوز تلك المرحلة في قطاع غزة

نا في الضفة الغربية جراء ممارسات أجهزة عباس وبمساعدة وإشراف الـ شعبية ضد ما يعانيه شعب
وقوات االحتالل الصهيوني في حمالت االعتقال والتعذيب وارتكاب الجرائم ضد أبناء " سي إن إن"

 ".وكوادر حركة حماس والمقاومة في الضفة الغربية
  21/12/2009الشرق، قطر، 

  
 ستتولى إدارة بلديات الضفة منظمة التحريرلجان من الحركة و: فتح .11

قالت مصادر في حركة فتح إن الحركة انتهت من تشكيل لجان جديدة إلدارة :  غزة-الضفة الغربية 
البلديات التي انتهت مدة واليتها وأنها تنتظر الوقت المناسب من أجل اإلعالن عنها وتسلمها مهام عملها، 

  .لف من موقع إلى آخروأضافت أن التغييرات في لجان عمل البلديات ستخت
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وأشارت المصادر إلى أن هناك مطالب بحل جميع اللجان المنتهية واليتها في منتصف الشهر الجاري 
  وتشكيل لجان جديدة مكانها

وأكدت المصادر أن التوجه العام الذي تسعى إليه حركة فتح هو تغيير اللجان بلجان جديدة مشكلة في 
 منظمة التحرير الفلسطينية، وأن مشاورات عقدت في بعض جسمها األساسي من حركة فتح وفصائل

  .المواقع مع فصائل منظمة التحرير سيما الجبهتين الشعبية والديمقراطية حول األسماء المقترحة
 21/12/2009السبيل، األردن، 

  
   وكتائب أبو علي مصطفى تتبنى العمليةإصابة جندي إسرائيلي شرق غزة  .12

مساء أمس، أحد جنود االحتالل بنيران رجال المقاومـة شـرق مدينـة     أصيب   :وكاالت- فلسطين -غزة
إن مقاومين فلسطينيين فتحوا النار على قوات االحـتالل قـرب مـصنع             :" وقالت مصادر محلية     .غزة

العصير إلى الشرق من مدينة غزة، وأن سيارة إسعاف إسرائيلية وصلت إلى المكـان، وقـد تعرضـت                  
الـذراع المـسلح للجبهـة      " كتائب أبو علي مـصطفى    "وأعلنت   ".لمقاومةإلطالق النار من قبل نشطاء ا     
واعترفت اإلذاعة العبرية بتعرض جنود االحتالل إلطالق النار شـرق          . الشعبية، مسؤوليتها عن العملية   

  .مدينة غزة، وأن هناك إصابة في صفوف جنود االحتالل دون إعطاء المزيد عن الحادث
  21/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  اس تدعو للتظاهر في رفح اليوم لالحتجاج على بناء مصر جدارا فوالذياحم .13

دعت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أمس، أنصارها إلى التظاهر غدا قبالة :  لندن–غزة 
 .معبر رفح البري مع مصر لالحتجاج على بناء مصر جدارا فوالذيا لوقف نشاط أنفاق التهريب

 ".جدار الظلم والحصار"حافي مقتضب، الجدار الفوالذي المصري بأنه ووصفت حماس، في بيان ص
اعتصاما جماهيريا غاضبا ومسيرات جماهيرية حاشدة عصر اليوم أمام بوابة "وقالت الحركة إنها ستنظم 

 ".صالح الدين على الحدود المصرية احتجاجا على بناء جدار الظلم والحصار على حدود غزة
  21/12/2009الشرق األوسط، 

  
 الشعبية في ذكرى انطالقتها تدعو إلى الخروج من وهم التسوية .14

احتفلت الجبهة الشعبية بذكرى انطالقتها الثانية واألربعين فأقامت مهرجانا مركزيا حاشدا في : صيدا
مسؤول الشعبية في لبنان مروان وقال . قاعة االحتفاالت الكبرى في القصر البلدي لمدينة صيدا حضره

 على ان السلطات القائمة في غزة كما في الضفة هي سلطات شدد لذي  خالل المهرجان، ،عبد العال
وهمية داعيا الى الخروج من وهم التسوية الن اسرائيل لن تقدم شيئا وخلص الى مطالبة الحكومة 

 . اللبنانية باقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان وتسريع خطوات اعمار االبارد
 21/12/2009، السفير    

  
  الكابينيت اإلسرائيلي يبحث صفقة شاليط بجلسة أمنية خاصة .15

صباح أمس، جلسة أمنية خاصـة لـم        ) الكابينيت(عقد المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر      : الناصرة
  .يكشف عن فحواها وأهم ما تناوله الوزراء السبعة الذين يشكلون طاقم المجلس الوزاري

رائيلية مطلعة أن يكون الوزراء تباحثوا في صفقة تبـادل األسـرى التـي              ورجحت مصادر حكومية إس   
العبرية في عددها الصادر أمس، أن      " هآرتس"وذكرت صحيفة   . تقدمت كثيرا خالل األيام القليلة الماضية     

جلسة الكابينيت جاءت استمرارا لجلسة أخرى عقدت في ساعات متأخرة من مساء السبت، مشيرة إلى أن                
  . يفصحوا عن فحوى الجلسةالوزراء لم
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كما يبدو هناك تقدم كبيـر      : "ونقلت الصحيفة عمن أسمتهم بالمقربين من بعض الوزراء المجتمعين القول         
، مؤكدين أن المباحثات حول الصفقة تجري في سـياق          "طرأ على صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس       

در إلى أن المسئول األول عن صفقة تبادل        وأشارت المصا ". ضيق للغاية وبمعرفة عدد قليل من الوزراء      
األسرى بعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو هو المسئول عن المفاوضات حجاي هـداس ثـم                

  .مسؤولون كبار في وزارة الجيش
وحسب الصحيفة، فإن الواليات المتحدة األمريكية على تواصل مع حكومة االحتالل بما يتعلق بالـصفقة               

سرى الذين سيتم اإلفراج عنهم وذلك عن طريق المبعوث األمريكي الخاص للشرق األوسـط              وأسماء األ 
  .جورج ميتشل ومبعوثي رئيس وزراء االحتالل يتسحاق ملوخو ومايك هرتسوغ

إن اإلدارة األمريكية معنية بإتمـام صـفقة تبـادل          : "عن مصادر أمريكية رفيعة القول    " هآرتس"ونقلت  
 ذاته الذي ستتم الصفقة فيه مع حماس فإنها معنية بحـراك إسـرائيلي تجـاه                األسرى، ولكنها في الوقت   

باإلفراج ) إسرائيل(اإلدارة األمريكية تطالب    "وأوضحت أن   ". رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس     
  ".عن أسرى فلسطينيين في خطوة حسن نية تجاه عباس بعد اإلفراج عن أسرى حركة حماس

  21/12/2009صحيفة فلسطين،  
  

  "تجميد االستيطان"االحتالل يضع خطة الزالة مبان انشأها المستوطنون بعد  .16
نشرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس ان جيش االحتالل أعد وثيقة          : ا ف ب  ،  برهوم جرايسي -الناصرة

ام المزعوم في الضفة الغربية المحتلة، وتستدعي اسـتخد       " تجميد االستيطان "بخطة لتطبيق ما يسمى بـ      
  .المستوطنين، اضافة إلى استخدام أذرع أستخباراتية لجمع المعلومات" لمواجهة"قوات أكبر 

وتستهدف الخطة المباني التي بدأ تشييدها على الرغم من قرار الحكومة اإلسرائيلية تجميد بناء وحـدات                
كومة بنيامين نتنياهو   سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لمدة عشرة اشهر وهو القرار الذي أعلنته ح             

وخالل االسابيع االخيـرة وزع مفتـشون        .تحت ضغط الواليات المتحدة   ) نوفمبر(في نهاية تشرين الثاني   
  .اوامر بالهدم ما تسبب في حوادث بين المستوطنين وقوات االمن

 اننا نستعد لمواجهة حاالت سيمنع فيها المفتشون من دخـول         "وقال مسؤول كبير طلب عدم كشف هويته        
  ".المستوطنات ما يضطرنا الى هدم المباني غير الشرعية بانفسنا

ورفض اعطاء  ". يتحرك بناء على تعليمات الحكومة المنتخبة ديمقراطيا      "وقال ناطق عسكري ان الجيش      
  .توضيحات حول الوسائل والسبل التي سيتم اعتمادها

وهي اكبر منظمة للمـستوطنين،     ) يشع(واعتبر داني دايان رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية          
  ".اعالن حرب من الحكومة على المدنيين"ان هذه الخطة عبارة عن 

  21/12/2009الغد، األردن، 
  

  مصر تلعب دورا محوريا في المنطقة: باراك .17
 أكد باراك خالل استقباله سليمان أمس أن مـصر تلعـب دورا             :  عبدالرؤوف أرناؤوط  -القدس المحتلة 

وقال بيان لمكتب باراك إن الجانبين استعرضا أربع قضايا إقليمية مختلفة، مـشيرا             . ةمحوريا في المنطق  
إلى أنه بحث مع سليمان جهود حكومة إسرائيل لدفع عملية السالم قدما واحتياجات إسـرائيل األمنيـة،                 

واجتمع سليمان مع رئيس الوزراء اإلسـرائيلي       . مشددا على ضرورة منع حماس من التزود بالصواريخ       
  .بنيامين نتنياهو وبمستشاره لشؤون األمن القومي عوزي أراد وبالرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز

  21/12/2009الوطن، السعودية، 
 
  



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1645:         العدد       21/12/2009 اإلثنين :التاريخ

   تأمر وزراءها بعدم السفر إلى بريطانيا"إسرائيل"": صنداي تايمز" .18
بعـد  ) إسـرائيل (ا و اللندنية، بتبعات األزمة بين بريطاني    " صنداي تايمز "اهتمت صحيفة   : القدس المحتلة 

مذكرة االعتقال التي أصدرتها محكمة بريطانية بحق وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفنـي              
  .بتهم جرائم حرب في غزة

إن الحكومة اإلسرائيلية أمرت وزراءها بعدم زيارة بريطانيـا         : "وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس     
ورأت أن هـذه    ". لهم بدخول البالد دون مخاوف من تعرضهم لالعتقال       حتى يتم تقديم قانون جديد يسمح       

حصل السفير البريطـاني    :" المقاطعة ستزيد من الخالف الدبلوماسي بين لندن والكيان اإلسرائيلي، وقالت         
توم فليبس على أخبار مقاطعة الخارجية اإلسرائيلية يوم الجمعة الماضية، حيث قال أحـد              ) إسرائيل(في  

إن كبار اإلسرائيليين سيقاطعون بريطانيا ولن يزوروا المملكة المتحـدة          :  اإلسرائيليين لفيلبس  المسئولين
  ".حتى يتم إيجاد حل

إنه سيسبب مزيداً من اإلحراج لرئيس الحكومة البريطانية        : وعلقت صنداي تايمز على هذا التطور بالقول      
اصة أن براون ووزير خارجيتـه ديفيـد   ، خ )إسرائيل(جوردون براون في الوقت الذي يحاول فيه تهدئة         

  ".ميليباند اضطرا بعد الغضب اإلسرائيلي إلى االعتذار لليفني، ووعدا بتغيير القانون
  21/12/2009صحيفة فلسطين،  

  
  المعارض" كديما"نتنياهو يواصل سعيه لتفكيك حزب ": معاريف" .19

إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي وزعيم     بن كاسبيت   " معاريف"أكد المحلل السياسي لصحيفة     : القدس المحتلة 
  .المعارض" كديما"الحاكم بنيامين نتنياهو يواصل مساعيه الحثيثة لشق حزب " الليكود"حزب 

وأشارت الصحيفة إن نتنياهو حقق في األيام األخيرة تقدما في هذا المجال، حيث التقى بعض مـساعديه                 
واالنضمام إلى االئتالف الحكومي كهيئة     " كديما"تلة  ، ابدوا استعدادا لالنشقاق عن ك     "كديما" من نواب    6بـ

ـ           " الليكود"منفردة تنضم إلى     قـانون  "الحقا، وان مساعدي نتنياهو يبحثون عن نائب سابع ألن ما يعرف ب
  .  نواب على االقل يمكنهم االنشقاق عن حزبهم وتشكيل كتلة لوحدهم7ينص على ان فقط " موفاز

قـولهم إن   " ، وهو مطلع على االتصاالت بـين الجـانبين        "كديما"اء  وكانت الصحيفة نقلت عن احد أعض     
تولي " الليكود"السبعة المذكورين شديدة جدا، حيث يعرض عليهم        " كديما"الضغوط الممارسة على أعضاء     

 مناصب نائب وزير ورئاسة لجنة ومغريات أخرى لمرحلة         3 حقائب وزارية في الحكومة على األقل و       3
  .وغيرها من المناصب الكبيرة" الكيرن كييمت"و" هابيس"وع الحقة مثل رئاسة مشر

  21/12/2009المستقبل، 
  

  بن اليعزر يطلب من اللواء عمر سليمان تنظيم لقاء بين عباس ونتنياهو .20
ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن الوزير اإلسرائيلي بنيامين بن اليعزر طلب، أمـس،              :القدس المحتلة 

 المصرية اللواء عمر سليمان العمل على تنظـيم لقـاء بـين رئـيس الـوزراء               من رئيس االستخبارات  
إلعادة إطالق المفاوضات الـسياسية     , محمود عباس " المنتهية واليته "اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس     
  .بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني

: وقـال , إلسرائيلي أفيغدور ليبرمان  وكان سليمان قد اجتمع في موعد سابق، أمس، مع وزير الخارجية ا           
 ".وإنما على الدول العربيـة المعتدلـة أيـضاً   , وحدها) إسرائيل(إن إيران تشكل خطراً كبيراً ليس على  "

على غرار ما فعلته في لبنـان       , إن إيران تسعى إلى تعميق نفوذها في مصر واألردن واليمن         : "وأضاف
  . ، حسب اإلذاعة"بواسطة حزب اهللا

  21/12/2009سطين، صحيفة فل
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  االحتالل يمنع النائب الطيبي من دخول األقصى .21
 رفض عناصر شرطة االحتالل اإلسرائيلي أمس السماح لنائب رئيس الكنيست النائـب             -القدس المحتلة   
، والوفد المرافق له من دخول باحات المسجد األقصى المبارك ،           ) الحركة العربية للتغيير  (احمد الطيبي   
  . مشادات كالمية بين الطيبي وعناصر الشرطة اإلسرائيلية ، وقاموا بتوجيه تحذيرات لهفيما اندلعت 

أنها ليست المرة األولى الذي يتعرض فيها للمنع مـن دخـول            :"وأوضح الطيبي في تصريحات صحافية    
المسجد األقصى ، حيث كان قد تم منعه أيضا من دخول األقصى قبل نحو شهرين من األحداث الخطيرة                  

  ".ي تعرض لها المسجد األقصى المبارك من تهديدات من قبل المستوطنين اليهودالت
وقد دخل الطيبي إلى المسجد بعد مشادات كالمية طويلة ومساع قام بها الطيبي حيث اضـطرت قـوات                  

  .االحتالل مجبرة السماح له بالدخول
  21/12/2009الدستور، 

  
  من مساحة الضفة الغربية% 60ضع قيوداً على البناء في ي االحتالل": أوتشا" .22

 تحظر او تضع قيوداً صارمة على النشاط العمراني إسرائيلأفاد تقرير لألمم المتحدة ان : رام اهللا
الخاضعة ادارياً » ج« في المئة من الضفة الغربية المسماة المنطقة 60واالقتصادي الفلسطيني في 
  . وعسكرياً لالحتالل االسرائيلي

في القدس في تقرير أخير له ان ) أوتشا(ؤون االنسانية التابع لالمم المتحدة وقال مكتب تنسيق الش
في الضفة، » ج« في المئة من المناطق المصنفة 70السلطات االسرائيلية تحظر البناء الفلسطيني في 

  . في المئة المتبقية، ما يقضي عملياً على إمكان البناء فيها30وتفرض قيوداً صارمة على البناء في الـ
تسمح السلطات اإلسرائيلية للفلسطينيين بالبناء فقط داخل حدود مساحة تشكل أقل من «: وأوضح التقرير

عملياً فإن الكثير من هذه المنطقة مبني عليه فعلياً، لذلك يترك «: وأضافت. » في المئة من المنطقة ج1
. »هدم منازلهم وتشريدهمالفلسطينيون من دون أي خيار سوى البناء بشكل غير قانوني والمخاطرة ب

  .وتابعت ان القيود االسرائيلية تخلف آثاراً على كامل السكان الفلسطينيين في الضفة
، ما أدى »ج« مبنى فلسطينياً في المناطق 180وذكر التقرير أن السلطات االسرائيلية هدمت العام الحالي 

طات اوقفت الهدم منذ اواسط تموز وأضاف ان السل.  طفال167ً فلسطينياً، من بينهم 319الى تشريد 
هنالك اليوم آالف األبنية «، و »ج«، لكنها واصلت توزيع اوامر وقف البناء أو الهدم في المنطقة )يوليو(

  .»التي ما زالت عرضة لخطر الهدم
ما يقرب «عن تقرير لمكتب المدعي العام االسرائيلي نشر أوائل الشهر القول ان » اوتشا«ونقل تقرير 

 مبنى مملوكاً لفلسطينيين في المناطق ج هدم بسبب عدم الترخيص على مدى السنوات 2450من 
، نفذت الحكومات االسرائيلية المتعاقبة مجموعة من 1967منذ بداية االحتالل عام «: وقال. »الماضية

وان إحدى التدابير التي تقيد استخدام الفلسطينيين لألراضي والموارد في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
الطرق الرئيسة التي قامت بها اسرائيل بذلك هي من خالل أنظمة تقييد على التخطيط والبناء في 

 في المئة من اراضي الضفة 60التجمعات السكانية الفلسطينية، وهذه القيود ال تزال منتشرة في أكثر من 
  .»التي تم تصنيفها كمناطق ج بموجب اتفاقات أوسلو

21/12/2009الحياة،   
  

 نصب أعالمه على أسوار القدس قرب األقصى ياالحتالل .23
 األسبوع  ، النقاب عن قيام االحتالل اإلسرائيلي في"مؤسسة األقصى للوقف والتراث"كشفت  :عمان

األخير بحملة واسعة، تم خاللها نصب عشرات األعالم إسرائيلية، وأخرى تحمل صورة شمعدان اليهود، 
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 باتجاه الشرق،  - أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس –داء من باب المغاربة على أسوار البلدة القديمة ابت
وانتهاء عند األسوار في منطقة القصور األموية في الجهة الجنوبية للمسجد األقصى، مرورا بطرف 

 من – محراب الجامع القبلي المسقوف –على بعد أمتار من محراب المسجد األقصى " الزاوية الختنية"
لخارجية، باإلضافة إلى نصب شمعدان كبير جنوبي المسجد األقصى في الجهة التي تقابل مسجد الجهة ا

 .النساء ومصلى المتحف اإلسالمي
، أن المسجد األقصى "قدس برس"وتلقته ) 20/12(، في بيان أصدرته األحد "مؤسسة األقصى"وأكدت 

قدس وأسوارها، هي عمائر وتاريخ  القديمة بال هو وقف إسالمي، كما أن البلدة"وكل ما أحاط به 
وحضارة إسالمية وعربية بتميز، ولن يغير هذه الحقيقة التاريخية والدينية والحضارية، أي إجراء من 

  ".قبل المؤسسة اإلسرائيلية اإلحتاللية
20/12/2009قدس برس،   

  
   تدعو مصر لوقف بناء الجدار الفوالذي قرب حدود غزة "علماء فلسطينرابطة " .24

دعت هيئة علماء فلسطين في الخارج، السلطات المصرية إلى التوقف فوراً عن بنـاء الجـدار                 :دمشق
الفوالذي على حدودها مع قطاع غزة، كما دعتها إلى فتح معبر رفـح وفـك الحـصار عـن الـشعب                     

  .الفلسطيني
سطيني، واعتبرت في بيان صحفي صدر أمس، أن بناء هذا الجدار مشاركةً في العدوان على الشعب الفل               

وإمعانًا في تجويعه وحصاره؛ ألنه يستهدف األنفاق التي تمثل شريان الحياة الوحيد ألهلنا في قطاع غزة،                
  ".كما أنه يأتي بدعمٍ مباشرٍ من الواليات المتحدة األمريكية والعدو الصهيوني

ـ    "ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى          ى الحكومـة   اتخاذ المواقف الضاغطة عل
المصرية بما يكفي للحيلولة دون بناء هذا الجدار، كما أهابت بجميع علماء األمة عامة وعلمـاء مـصر                  

  ".خاصة أن يحددوا موقفهم من االستمرار في هذا الحصار الظالم
21/12/2009صحيفة فلسطين،   

 
  الجدار الفوالذي سيخنق غزة وسيؤدي إلى كارثة حقيقية : غزيون مواطنون .25

يسيطر القلق والخوف على المواطنين في قطاع غزة مما ستحمله األيام القادمـة              :محمد األيوبي  - غزة
بعد األنباء التي تحدثت عن قيام مصر ببناء جدار فوالذي في باطن األرض على الحدود مـع القطـاع                   

ـ      .إلغالق األنفاق التي تمده بالبضائع واالحتياجات اإلنسانية       صرية، أن  وأفادت مصادر دبلوماسـية وم
 كيلومترات  9القاهرة بدأت ببناء جدار فوالذي ضخم على طول حدودها مع  قطاع غزة يمتد على طول                 

  . مترا30ً-20ويتراوح عمقه في األرض ما بين 
مصر بوقف بناء الجدار لما سيكون له مـن         " فلسطين"وطالب مواطنون غزيون في أحاديث منفصلة مع        

  .ية واإلنسانية في قطاع غزة المحاصرآثار سلبية على األوضاع االقتصاد
واتجه العديد من المواطنين مؤخراً إلى تخزين حاجتهم من المواد الغذائية والمحروقات تخوفاً من إغالق               

  .بشكل تام" المعابر الصغيرة"
21/12/2009صحيفة فلسطين،   

  
  إلى غزةتصل سوريا في طريقها " شريان الحياة الثالثة"قافلة  .26

متضامناً تركياً انضموا إلى ) 140(جنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود أن أعلنت الل :غزة
الثالثة، التي عبرت األراضي السورية قادمة من تركيا صباح أمس، في طريقها إلى " قافلة شريان الحياة"

  .قطاع غزة
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زمالئهم األوروبيين، إن المتضامنين األتراك التحقوا بالقافلة مع :"وقالت اللجنة في بيان صحفي، أمس
 سيارة وشاحنة محملة بالمساعدات الطبية واإلنسانية قدمتها هيئة اإلغاثة والتنمية التركية 65إلى جانب 

  ".كمساعدة ألهالي غزة المحاصرين
إن التوقعات تشير إلى أنه سينضم عدد كبير من المتضامنين العرب من سوريا واألردن عند :"وأضافت

، معربة عن أملها في أن تسير القافلة حسب البرنامج المخطط لها دون أي "لبلدينعبور القافلة هذين ا
  .إعاقات من أي جهة، لتحقيق أهدافها بإيصال المساعدات التي تحملها للمواطنين المحاصرين في غزة

د التي يرأسها النائب السابق في مجلس العموم البريطاني جورج جالوي ق) 3(وكانت قافلة شريان الحياة 
انطلقت من العاصمة البريطانية لندن في السادس من ديسمبر الجاري مروراً بفرنسا وإيطاليا واليونان 

 من 27وتركيا وحالياً سوريا ومن ثم إلى األردن ومصر باتجاه غزة التي من المتوقع وصولها إليها في 
  .الشهر الجاري

21/12/2009صحيفة فلسطين،    
  

  مزارعين بالخليل مستوطنون يطلقون النار على  .27
شمال الخليل بالضفة الغربيـة، النـار علـى    " بايت عاين"طلق مستوطنو مستوطنة  :)وكاالت (– الخليل

 مزارعي خربة صافا الذين يعملون بأرضهم قبالة المستوطنة المذكورة
ناسـفة  في سياق آخر، داهمت قوات االحتالل األحد بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد ادعائها بتفجير عبوة                 

  .على الطريق االلتفافي المار بجوار البلدة
21/12/2009صحيفة فلسطين،   

   
  االحتالل يهدم منزال فلسطينيا في الخليل .28

أقدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر األحد ، على هدم منزل، يعود لمواطن 
، 1948   في فلسطين المحتلة عامفلسطيني، مكونٍ من ثالثة طوابق في قرية مصمص قرب أم الفحم

  ".غير مرخص"بدعوى أن البناء 
20/12/2009قدس برس،   

  
  قتحم منازل مواطنين فلسطينيين في بلعينياالحتالل  .29

أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر األحد، على اقتحام عدد من منازل المواطنين  :رام اهللا
ة رام اهللا بوسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك على خلفية الفلسطينيين في قرية بلعين، القريبة من مدين

  .البحث عن شبان يتظاهرون ضد الجدار العازل الذي يقام على أراضي القرية
20/12/2009قدس برس،   

  
  48 الـ عامالً فلسطينياً داخل 170عتقل ي االحتالل .30

ثر من مائة وسبعين عامالً أك، "حرس الحدود" الشرطة اإلسرائيلية، وقوات ما يسمى اعتقلت :الناصرة
 وذلك بحجة العمل داخل األراضي ،فلسطينياً، من سكان الضفة الغربية المحتلة خالل اليومين الماضيين

  . بدون الحصول على تصاريح من قبل سلطات االحتالل1948المحتلة سنة 
20/12/2009قدس برس،   
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   فاقدي الهوية الثبوتية للفلسطينييناعتصام: لبنان .31
فذ فاقدون لألوراق الثبوتية اعتصاماً رمزياً أمام مبنى وزارة الداخلية والبلديات، ورفعوا في خالله ن

االعتراف بشخصيتهم القانونية وبحّل جذري لمأساتهم وعدم االكتفاء بتقديم الوعود «الفتات تطالب بـ 
  . »بالحل

» مركز التنمية اإلنسانية«، »وقالمنظمة الفلسطينية لحقوق االنسان حق«دعا الى االعتصام كل من 
  . »، وشارك فيه الالجئون الفلسطينيون من كل األعمار»شاهد لحقوق االنسان«ومؤسسة 

اإلطار الزمني للمأساة التي يعيشها نحو «وتال المعتصمون رسالة الى وزير الداخلية زياد بارود تناولت 
 آالف فلسطيني فاقد لألوراق الثبوتية، والمساعي التي بذلت إليجاد حلول والتعقيدات التي كانت تظهر 4

في كل مرة يطرح حل جزئي، األمر الذي أبقى المأساة تراوح مكانها وسط وعود متعددة لكن من دون 
نيين وفي مقدمتهم الوزير بارود بأن يولوا القضية اإلنسانية هذه كل المع"وناشدت الرسالة . حلول مجدية

 . "اهتماماً وأن يجدوا حالً نهائياً لها
21/12/2009السفير،   

   
  من نسبة الزواج% 15دراسة بحثية تظهر أن نسبة الطالق في قطاع غزة تبلغ  .32

ة أن نسبة الطالق في     أوضح ملخص بحث حول احتياجات المرأة المطلقة في قطاع غز          :عيسى سعد اهللا  
  .من نسبة الزواج، بحسب إحصاءات المحاكم الشرعية% 15قطاع غزة بلغت 

واعتبرت الباحثة ريما الحاج عبد التي نفذت البحث أن هذه النسبة ال يستهان بها في منطقة تعيش ظروفاً                  
  .مأساوية

من المطلقـات   % 72  امرأة مطلقة من مختلف مناطق قطاع غزة أن        520وبين البحث الذي أجري على      
من المطلقات بالمعرفة القانونيـة      % 54لم يحصلن على حقوقهن القانونية كاملة بعد الطالق رغم تمتع           

الكافية، وكذلك رغم إجماع القضاة على عدم معرفة السيدات المطلقات بالقانون، وهذا مـا أكـد عليـه                  
  .المحامون

21/12/2009األيام، فلسطين،   
  

  على أحد شوارع يافا " صهيوني"إطالق اسم  .33
على أحد شوارع مدينة يافا الساحلية، اسـم إحـدى          " تل أبيب "أطلقت بلدية    :عبد الحميد مصطفى   - يافا

الشخصيات الصهيونية، دون مراعاة مطالبة الجماهير العربية بإطالق اسم الداعية الراحل بسام أبو زيـد               
  .على الشارع

رصور، برسالة إلى رئيس البلدية عبر فيها عن انزعاجـه          وبعث النائب العربي في الكنيست إبراهيم ص      
الشديد من استعجال أجهزة البلدية بتسمية أحد الشوارع في قلب مدينة يافا على اسم إحدى الشخـصيات                 
الصهيونية، متجاهلين مطلب الجماهير العربية في المدينة إطالق اسم الشيخ بسام أبو زيد علـى نفـس                 

  .       الشارع
21/12/2009طين، صحيفة فلس  

  
  ستهلك نصف مليار دوالر من بضائع المستوطنات سنوياتالضفة : وزير االقتصاد في السلطة .34

حسن أبو لبدة وزير االقتصاد في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، النقاب عن أن .كشف د :رام اهللا 
توطنات في السوق الفلسطيني،  هو العام األخير لمنتجات المس2010وزارته اتخذت قرارا بأن يكون عام 

 .مطالبا بالتعاون مع كافة أصحاب القرار ليطبق هذا القرار قبل المدة المحددة
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أن ) 20/12(وأضاف أبو لبدة، خالل لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة نابلس ظهر اليوم األحد 
ن دوالر وتُنقل على  مليو500المستوطنات اإلسرائيلية تضخ سنويا في السوق الفلسطيني بضائعا بقيمة 

  .أيدي فلسطينيين
20/12/2009قدس برس،   

  
  غزة تشهد والدة عشرات األجنة المشوهة: بعد عام من العدوان .35

لحقوق " الضمير"منظمة   أن رائد الفي- غزة نقال عن مراسلها من 21/12/2009الخليج، ذكرت 
حاالت "أن  اجه قطاع غزة،بشأن الخطر الصحي والبيئي الذي يو" ورقة موقف"في أشارت اإلنسان 

وذكرت أن عدد حاالت ". التشوه لدى المواليد األطفال شهدت زيادة الفتة بعد الحرب مقارنة بما قبلها
تشرين األول /أغسطس حتى أكتوبر/األطفال المولودين بتشوهات خلقية خالل فترة ثالثة أشهر من آب

لة فقط، في حين بلغ عددهم في الفترة نفسها  حا27بلغ " اإلسرائيلي" في قطاع غزة قبل العدوان 2008
% 50وقالت المنظمة إن .  حالة ما يعني ارتفاع الحاالت إلى نحو الضعف 47 بعد العدوان 2009من 

من التشوهات تتركز في الجهاز العصبي، وتتمثل أكثرها في التصاق األعضاء، الفتة إلى أن مناطق 
 األكبر من حاالت التشوه الخلقي، وهي المناطق التي شهدت جباليا وبيت حانون وبيت الهيا شهدت العدد

وحذرت من أن األوضاع الصحية والبيئية في قطاع غزة تزداد سوءاً " . اإلسرائيلية"أكثر االعتداءات 
لمعابر وحدود " اإلسرائيلي"كنتاج لهذا العدوان ولمواصلة إغالق سلطات االحتالل الحربي "يوماً بعد يوم، 

  ".م الثالث على التواليالقطاع للعا
رئيس اللجنة الوطنية العليا     أن   فايز أبو عون  نقال عن مراسلها     21/12/2009األيام، فلسطين،   وأضافت  

لإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة الدكتور معاوية حسنين كشف عـن أن عـدد األجنـة الـمـصابة                  
الحرب األخيرة علـى قطـاع غـزة        بتشوهات خُلقية نتيجة استخدام سلطات االحتالل اإلسرائيلي خالل         

 حالة  50األسلحة الـمحرمة دولياً مثل الغازات السامة والقنابل الفسفورية وقذائف الدايم وصل إلى نحو              
  .تشوه خالل األشهر الخمسة األخيرة، مؤكداً أن العدد مرشح للزيادة إلى ثالثة أضعاف هذا العدد

  
  في الضفة وتلوث البيئةنفايات المستوطنات تقتل الزرع: مؤسسات حقوقية .36

حذرت مؤسسات حقوق اإلنسان، والمؤسسات األهلية والرسمية في الضفة الغربية :  ردينة فارس- غزة
المحتلة، من المخاطر واألضرار الناجمة عن نفايات المصانع اإلسرائيلية الموجودة في المستوطنات 

 .تثيره من أضرار للبيئة وصحة اإلنساناليهودية، خاصة في الناحية الغربية من مدينة طولكرم، وما 
21/12/2009عكاظ،   

  
  األقصى أمام كارثة: يحذراألردن .37

دعا األردن إلى مواجهة األخطار المحدقة بالمسجد األقصى؛ خوفا من : الجبار أبو غربية عمان ـ عبد
لت إلى حدوث كارثة في األقصى جراء الخطر الحقيقي الناجم عن الحفريات اإلسرائيلية، والتي وص

وقال نائب رئيس  .أسوار األقصى واألنفاق من تحته، الفتا إلى أنه أصبح معرضا لالنهيار في أيه لحظة
لجنة إعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة المهندس رائف نجم في حديث صحافي أمس، أنه 

ا بما هو مطلوب منها تجاه يجب على أمتنا العربية واإلسالمية أن تقوم بواجبها الديني والوطني وتذكيره
 .المقدسات اإلسالمية وخاصة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

  21/12/2009عكاظ، 
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  الفلسطينيين  حقوق وأبو فاعور يؤكدان على ضرورة االعتراف اللبناني بحوريالنائبان  .38
ية الغبيري في حضور  النطالقتها في المركز الثقافي لبلد22أمس بالذكرى الـ" حماس"احتفلت حركة 

؛ النائب وائل أبو فاعوروالنائب عمار حوري الحكومة اللبنانية ممثل رئيس عدد من الشخصيات منها 
ال قيمة لرفض التوطين إن لم يقترن بحق العودة، وإال سيصبح تمييزاً عنصرياً : " حوريقالوفي كلمته 

 ليس منة من أحد بل هو حق من حقوق منح الفلسطينيين حقوقهم"، مشدداً على أن "ضد الفلسطينيين
  ".اإلنسان
 ترميم ما تداعى من وحدتنا الوطنية والقومية، إلى أن أفق التسوية مسدود داعياً إلىأشار أبو فاعور بينما 

مشدداً على أن الفلسطيني يرفض التوطين قبل اللبناني وأنه آن األوان العتراف لبناني بحقوق 
  .من استمرار التعاطي مع المخيمات كملف أمنيالفلسطينيين المدنية محذراً 

  21/12/2009المستقبل، 
  

  في تركيا "إسرائيل" محاوالت انتقام من ستةحزب اهللا فشل في : "آرتسه" .39
مزاعمها أمس إن عناصر األمن التركية نجحت في " هآرتس"جددت صحيفة : حسن مواسي-باقة الغربية 

ح إسرائيلية في تركيا، وإن هذه هي المرة السادسة التي يتم إحباط عدد من الهجمات االنتقامية ضد مصال
فيها إفشال مساعي حزب اهللا تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية منذ اغتيال القائد العسكري في الحزب 

  . 2008عماد مغنية في شباط 
هللا في أنه تم إحباط سلسلة من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية كان يخطط لها حزب ا" هآرتس"وقالت 

   .تركيا منذ شهرين، ما أدى إلى خلق حالة من التوتر وتشنج بين إسرائيل ولبنان على طول الحدود بينهم
ونقلت عن الصحف ووسائل اإلعالم التركية زعمها إن هجمات حزب اهللا المخطط لها طموحة للغاية، 

اف في نفس الوقت، إال إن نظمت بمساعدة االستخبارات السورية واإليرانية لمهاجمة مجموعة من األهد
  .يقظة األمن التركي أحبطها، بعد تلقي معلومات من وكالة استخبارات غربية

  21/12/2009الدستور، 
  

  عبد اهللا غول يلتقي بيريز ويطالبه بوقف االستيطان  .40
قال المتحدث باسم الرئيس التركي عبد اهللا غول، احمد سيفير، إن الرئيس التركي طالب نظيره 

. لي شمعون بيريز، في لقاء عقد الجمعة الماضي في كوبنهاغن، بوقف بناء أية مستوطنات جديدةاإلسرائي
كل واحد يعرف كل شيء في اللحظة نفسها، . لم يعد هناك في العالم شيء مخفي"وقال غول لبيريز 

 1967ومطلبنا كتركيا هو اتخاذ حدود العام . والشعب التركي يتابع التطورات عن كثب ويشعر بالقلق
  ". قاعدة ليعيش الجميع في سالم

 21/12/2009السفير، 
  

  "إسرائيل"تجاوز الخالف العسكري يخفّف التوتر بين تركيا و .41
في شأن صفقة الطائرات من دون طيار " إسرائيل"ُأعلن في انقرة عن تجاوز الخالف بين تركيا و: أنقرة

ل عليها حتى اآلن، والتي تسببت في انتقال قبل اربع سنوات ولم تحص" إسرائيل"التي اشترتها تركيا من 
وبحسب المعلومات المتوافرة، فأن البلدين اتفقا على ان . التوتر السياسي بين البلدين الى المجال العسكري

الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد بسبب تأخرها في تسليم الطائرات، لكن ليس " إسرائيل"تدفع 
  . يار عسكرية بقيمة المبلغنقداً بل ستؤمن لتركيا قطع غ

 21/12/2009الحياة، 
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  الريجاني يشيد بجهود مصر في مساندة القضية الفلسطينية .42
نفى رئيس البرلمان اإليراني علي الريجاني، عقب استقبال الرئيس المصري :  رامي ابراهيم-القاهرة 

ب اهللا وحركة حماس حسني مبارك له امس في القاهرة، أي تعارض بين سياسة بالده في مساندة حز
وموقفها من تأييد الجهود المصرية لمساندة المصالحة الفلسطينية، وقال إن مصر بموقعها الجغرافي 
قدمت الكثير من المساعدات بكل شكل ممكن للشعب الفلسطيني، مؤكدا مساندة بالده لحماس معنوياً 

  .ومساندتها للتقارب بين الفصائل الفلسطينية
، مشيداً بالجهود "أن إيران تساند حزب اهللا وحماس ألنهما واجها الهجوم اإلسرائيلي "وأكد الريجاني كذلك

  .الكبيرة والمتواصلة التى تبذلها مصر لمساندة القضية الفلسطينية
  21/12/2009المستقبل، 

  
  ميركية التي ستتضح مطلع العام المقبلينتظر الجهود األ  للسالم عقد مؤتمر :فرنسا .43

تقول مصادر دبلوماسية غربية ان االقتراح الفرنسي بعقد مؤتمر أو قمة بـشأن              :ؤوطعبد الرؤوف أرنا  
 االسرائيلية مطروح بقوة على جدول اعمال الدبلوماسية الفرنسية، بيـد انهـا             -عملية السالم الفلسطينية    

ح مطلع  اشارت الى ان عقد المؤتمر او القمة ما زال بانتظار الجهود االميركية التي ستتضح على االرج               
ال بد من التوضيح ان الحديث يدور عن إحداث تقدم في المفاوضات على المـسار               : وقالت .العام المقبل 
 االسرائيلي، وبالتالي فال صحة لما قيل عن ان سورية ولبنان سـتكونان متواجـدتين فـي                 -الفلسطيني

نيين واالسـرائيليين كـل مـن       المؤتمر او القمة المرتقبة التي ستشارك فيها بالتأكيد، اضافة الى الفلسطي          
   .الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد االوروبي واالمم المتحدة وربما مصر واالردن

لقد تحادث الرئيس الفرنسي في هذا االمر مع الرئيس الروسي وليست هناك معارضة روسية              : ضافتأو
نية تعـارض اي اسـتئناف      الستضافة فرنسا لهذه القمة او المؤتمر، ولكننا نعلـم ان الـسلطة الفلـسطي             

سرائيلية بما فيهـا فـي      لجميع االنشطة االستيطانية اإل   " سرائيلإ"للمفاوضات ال يكون على اساس وقف       
  .القدس ونعلم ايضاً ان الحكومة االسرائيلية ترفض هذا المطلب وهنا تكمن المعضلة

ميركي لعملية السالم فـي     نحن على اتصال متواصل مع الواليات المتحدة ونعلم ان المبعوث اال          : وتابعت
الشرق االوسط يعمل من خالل اتصاالته مع الفلسطينيين واالسرائيليين، على بلورة افكار من شـأنها ان                

  .ميركيين ال يعارضون فكرة مؤتمر تستضيفه فرنسادة اطالق المفاوضات ونعتقد ان األتسهم في اعا
21/12/2009األيام، فلسطين،   

 
   غزة- المشرفين على إقامة الجدار على حدود مصرضباطها تفقدفرنسا ت": تيك دبكا" .44

االستخباري اإلسرائيلي نقالً عن مصادر عسكرية مطلعة، أن رئيس االسـتخبارات           " تيك دبكا "ذكر موقع   
علـى الحـدود    " الجـدار الفـوالذي   "العسكرية الفرنسية، تفقد الضباط الفرنسيين المشرفين على إقامـة          

القوات "وأوضحت المصادر أن    . بالتعاون مع القوات األميركية والمصرية    المصــرية مع قطاع غزة ،      
المصرية والفرنسية واألميركية تشرف على تركيب أجهزة استشعار خاصة، وظيفتها اإلبـالغ عـن أي               

 ".محاولة الختراق الجدار الفوالذي أو إبعاد الصفائح عن بعضها
 والفرنسية ترى أن نجاح هذا الجدار،سيشكل انطالقـة         إلى أن االستخبارات األميركية   " تيك ديبكا "وأشار  

 .في مختلف المناطق حول العالم" اإلرهاب"جديدة نحو مشاريع أخرى لمكافحة 
21/12/2009االتحاد، اإلمارات،   
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  المدقع مليون عربي تحت خط الفقر140: تقرير تحديات التنمية العربية .45
 مليـون   140 التنمية في الدول العربية ان هناك اكثر من          قال تقرير حول تحديات   ):  وكاالت( –القاهرة  

 بالمئـة فـي المتوسـط بـين         40عربي يعيشون تحت خط الفقر المدقع وهو ما يشكل نسبة تصل الى             
  .المواطنين العرب

ونـوقش فـي   ) نهج التنمية البشرية.. تحديات التنمية في الدول العربية(وقال التقرير الذي صدر بعنوان      
 العربية على هامش اجتماعات وزراء الشؤون االجتماعية الذين بداوا اجتماعـات دورتهـم              مقر الجامعة 

 امس، ان كل المؤشرات تدل على انه لم يحدث اى انخفاض فى متوسطات الفقر على المـستوى                  29الـ
  .العربي خالل السنوات العشرين الماضية قياسا بل ان بعض البلدان شهدت زيادة فى معدالت الفقر

 التقرير ستة تحديات رئيسة تواجهها المنطقة العربية ، ومن بين التحديات الكبيـرة التـي تواجـه                  وحدد
واقتصاد كلي يحمي الفقـراء مـن ارتفـاع         ...  مليون فرصة عمل جديدة    51خلق   (2020العرب حتى   

الـشباب  وتناول التقرير موضوع البطالة حيث قدر نسبة البطالة بـين           ". االسعار بسبب االزمات العالمية   
، في حين رأى ان تحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء في العالم العربي ما زال                بالمئة 50العرب بأكثر من    

  .حلما صعبا
21/12/2009الدستور،   

  
 دعوات االنتفاضات ضد فتح وحماس .46

  رأي القدس
ذا التدهور  تتدهور االوضاع الفلسطينية الداخلية الى منحدر مخجل ال يمكن ان يتصوره احد، وتتصدر ه             

  .قطبي المعادلة السياسية الفلسطينية الرئيسيين' حماس'و' فتح'الخالفات المتفاقمة بين حركتي 
فمن يتابع التالسن المخجل بين متحدثين ومسؤولين في الفصيلين حـول مـسألة المـصالحة الوطنيـة،                 

  .يشعر بالخجل والمهانةوعمليات االعتقال المتبادلة لكوادرهما في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، 
ورئيس كتلتها البرلمانيـة فـي      ' فتح'باألمس طالب السيد عزام االحمد عضو اللجنة المركزية في حركة           

المجلس التشريعي الفلسطيني، بانتفاضة شعبية ضد حكومة حركة حماس في قطاع غزة يقودها انـصار               
بـسبب ضـغوط اقليميـة      'لـسطينية   افشلت جهود المـصالحة الف    ' حماس'، ألنها اي حكومة     'فتح'حركة  

  .'وخارجية
ردت في بيان على لسان السيد يحيى موسى القيادي فيها على هذه الدعوة بدعوة مماثلـة                ' حماس'حركة  

بسبب ما يعانيه ابناء الشعب الفلسطيني جراء       ' فتح'بانتفاضة شعبية في الضفة الغربية ضد حكومة سلطة         
) ايـه .آي.سي(واشراف وكالة المخابرات المركزية االمريكية      وبمساعدة  ' سلطة عباس 'ممارسات اجهزة   

واعتبرت، اي الحركة، ان دعوة السيد االحمـد        . وقوات االحتالل المتمثلة في حمالت االعتقال والتعذيب      
  .النتفاضة في القطاع مقدمة لممارسة الفوضى األمنية، وفوضى السالح، التي كانت سائدة في الماضي

ـ الالفت ان الحركتين     ضد حكم بعضهما البعض، في الضفة والقطـاع، وتحرضـان          ' انتفاضة'تطالبان ب
انصارهما على التحرك في هذا االتجاه في اسرع وقت ممكن، وهو امر غريب وشاذ الن من المفترض                 
ان يكون هذا التحريض باتجاه المحتل االسرائيلي، ولتفجير انتفاضة شعبية ضده، خاصة بعد ان توقفـت                

مة انطالقا من قطاع غزة، ووصلت رهانات السلطة في رام اهللا على الحلول التفاوضية لقيام               اعمال المقاو 
  .دولة فلسطينية مستقلة، الى فشل مهين بكل المقاييس

المنطق يقول انه في حال تعذر القيام باعمال المقاومة واطالق الصواريخ، وفشل العملية السلمية، يجـب                
لرئيسيان على ارضية واحدة، من حيث التفكيـر فـي خيـارات بديلـة              ان يلتقي الطرفان الفلسطينيان ا    

لمواصلة الضغط على المحتل االسرائيلي، وأبرز هذه الخيارات االنتفاضة المدنية، وتحريـك الـشارع              
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الفلسطيني ضد عمليات االستيطان وبناء الجدار وتدمير البيوت في القدس المحتلة، ومواصـلة عمليـات               
  . وباحتهاقتحام المسجد االقصى

مختلف عن كل انواع المنطق ومناهجه المعمول بهـا فـي           ' فتح'و' حماس'ولكن يبدو ان منطق حركتي      
  .فقد بات العداء بينهما مستحكماً ويشكل خطراً على المصلحة الوطنية الفلسطينية. مختلف انحاء العالم

ات والدعوات االستفزازية وفي    السيد عزام االحمد ارتكب خطأ كبيراً عندما انزلق الى مثل هذه التصريح           
مثل هذا التوقيت، خاصة ان بيت سلطته في الضفة الغربية من زجاج هش للغاية بعـد افتـضاح امـر                    
مشاركة المخابرات المركزية االمريكية، جنباً الى جنب مع قوات االمن الفلسطينية، في تعذيب مواطنين              

  .فلسطينيين ابرياء
ندما وقعت في فخ هذا االستفزاز وردت فـوراً وبالطريقـة التـي             الخطأ نفسه ع  ' حماس'كذلك ارتكبت   

  .شاهدناها وقرأناها في بيانها
نعم مطلوب انتفاضة، ولكن ضد االحتالل االسرائيلي وكل من يتعاون معه، انتفاضة توحد جميع الفصائل               

  . العالم بأسرهوالكتل الفلسطينية خلفها، وتفضح الممارسات العنصرية واالستيطانية االسرائيلية امام
بان استمرارهما في خالفاتهما المؤسفة هذه، ونسيانهما العدو الحقيقـي          ' حماس'و' فتح'اننا نحذر حركتي    

للشعب الفلسطيني أال وهو اسرائيل، سيؤديان حتماً الى انتفاضة من الشعب الفلسطيني بأسره ضدهما، فقد               
  .طفح كيله، ولم يعد يحتمل هذا الوضع المؤسف

  21/12/2009ربي، القدس الع
  

  وما يجري في سجون الضفة" الغارديان"تقرير  .47
  ياسر الزعاترة

صحيفة الغارديان ليست من صحافة اإلثارة ، بل هي األكثر رصانة بين الصحف البريطانية ، وهي حين                 
تعالج هذه القضية أو تلك ، فإنها تحرص كل الحرص على مصداقيتها ، األمر الذي ينطبق على تقريرها                  

  .ين نشرته يوم الجمعة بخصوص التعذيب في سجون الضفة الغربيةالذ
مراسل الصحيفة في رام اهللا إيان كوبين هو كاتب التقرير الذي تحدث عن وجود تعـاون وثيـق بـين                    
االستخبارات المركزية وأجهزة أمنية تابعة للسلطة في سياق اختطاف وتعذيب المعتقلين لديها وغـالبيتهم              

  .من حركة حماس
مؤيدي حماس يتم بحسب التقرير دون محاكمة ، كما أنهم يتعرضون لتعذيب من أبـرز وسـائله                 سجن  

الضرب المبرح والتقييد في أوضاع مؤلمة ألوقات طويلة ، والحرمان من النوم وحشر أعداد كبيرة منهم                
ليس يضاف إلى ذلك أن معظم المعتقلين والموقوفين يعرضون على محاكم عسكرية و           . في زنازين ضيقة  

  .محاكم مدنية تقضي بوجوب مثول المتهم أمامها في فترة أقصاها ستة أشهر وإال يطلق سراحه
  .ويضيف التقرير أن السي آي أي كانت على علم بممارسات التعذيب لكنها لم تحرك ساكنا لوقفها

 وتعذيبا يتـوفر    من الطبيعي ابتداء أن ينكر قادة السلطة ما ذكره التقرير ، فيما سيقول آخرون إن اعتقاال               
في قطاع غزة ، وهي قصة سخيفة يرددها عاملون في مجال حقوق اإلنسان يضعون الحالتين فـي ذات                  
الكفة خوفا من سطوة السلطة ، كما يرددها آخرون لهم موقفهم من حركة حماس ، مع العلم أننا ندين من                    

ر بضع عشرات من الحاالت     دون تردد أي اعتقال سياسي ، فضال عن أن ينطوي على تعذيب ، لكن توف              
في قطاع غزة يختلط فيها البعد األمني والجنائي بالبعد السياسي ، ال يمكن أن تقارن بما جري في الضفة                   
الغربية حيث تطال االعتقاالت وكذلك التعذيب رموز المجتمع وخيرة أبنائه من أعضاء بلديات منتخبـين               

، فضال عن جحافل من األسـرى       ) ء النواب وعائالتهم  حتى أبنا (وخطباء وأئمة ودعاة وأساتذة جامعات      
  .المحررين
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ما يجري في الضفة يتم على عين الجنرال األمريكي دايتون ، بل بأوامر منه ، ولو أصدر أمـرا بغيـر                    
ذلك لما ترددوا في تنفيذه ، فهو صاحب األمر والنهي في كل ما يتصل بالملف األمني في الضفة الغربية                   

  .ال توني بلير في الملف االقتصادي، تماما كما هو ح
األسبوعان الماضيان كانا األكثر إثارة خالل الشهور األخيرة ، ولعل ذلك هو ما ساهم في لفـت انتبـاه                   
مراسل الغارديان في رام اهللا ، ودفعه إلى كتابة التقرير الذي سيسبب له المتاعب مع سلطة أمنية ال تقيم                   

  . صحفيا معتقال في سجونها سوى دليل على ذلك11 وجود وزنا للصحافة وحرية التعبير ، وما
لجنة أهالي المختطفين في سجون السلطة قدمت تقريرها الخاص باألسبوعين األخيرين ، وكان مـدججا               

حتى صباح الجمعة وصل عدد المختطفين في سجون الـسلطة          : بالمعلومات المثيرة للقهر ، هذه بعضها     
تعذيب ، ومنذ بداية شهر كانون األول الجاري اسـتدعت أجهـزة             لل 400 ، بينما تعرض أكثر من       675

 من أنصار وأبناء وقياديي حماس في الضفة ، وقد شمل االختطاف أكثر من              4000السلطة ما يزيد عن     
 عاما ، ومعظمهم تعرض للضرب والتعذيب التهامهم بكتابة شعارات فـي            16 قاصرا أعمارهم دون     35

  .ذكرى انطالقة حماس
ب التعذيب ، فال تقتصر على الشبح وعدم السماح بالنوم لساعات طويلة ، بل شـملت عمليـات                  أما أسالي 

جلد وضرب بالهراوات وتعذيب بالكهرباء وتعرية من المالبس وسكب الماء البارد على األجساد ناهيـك               
  .عن منع الزيارة

ن للضغط عليهم لالعتراف    هناك ما هو أسوأ ممثال في اعتقال أجهزة السلطة العديد من زوجات المختطفي            
  .وتقديم المعلومات وقد وصل الحال حد شبح بعضهن أو الصراخ عليهن أو تهديد األزواج باإلساءة إليهن

في هذا السياق تغيب مؤسسات حقوق اإلنسان بسبب التهديدات التي تتعرض لها ، مع العلـم أن الـضفة       
دما يخرج أسير محرر بعـد سـنوات مـن    الغربية ليست الصين ، إذ يعرف الناس بعضهم بعضا ، وعن         

االعتقال في سجون االحتالل ، ثم ما يلبث بعد ساعات أو أيام أن يتحول إلى معتقل لدى السلطة فال بـد                     
  . أن يعلم بقضيته كل أهالي القرية ، فكيف حين يكون من أهم رموزها؟،
خيرة أبناء المجتمـع الفلـسطيني ،       لسنا نستمتع بهذا الكالم يشهد اهللا ، لكنها ممارسات تدمي القلب بحق             

  .ومن يتولون كبرها سيبوؤون بالخيبة والخسران ، إن لم يكن في الدنيا ، ففي اآلخرة
  21/12/2009الدستور، 

  
  !جديد؟" خط بارليف" .48

  عريب الرنتاوي
من حق األخوة في مصر ، أن يحفروا ما شاؤوا من خنادق ، وأن يرفعوا ما طاب لهم من أسوار ، وأن                      

وا في باطن األرض ، وإلى العمق الذي يريدون ، ما رغبوا من ألـواح فوالذيـة مقـواة ، فهـذه                   يغرس
، ولن نجادل الوزير أحمد أبو الغـيط فـي         " السيادة الوطنية "األعمال وما شابهها ، يندرج فعال في إطار         

  .ذلك أبدا
ء بان خطوات كهذه يمكن أن      لكن من حقنا في المقابل ، ان نسمي األشياء بأسمائها ، وان نرفض اإلدعا             

، وأن نعلن بالفم المآلن بأنها تشديد للحصار        " الدعم الموصول للشعب الفلسطيني الشقيق    "تندرج في سياق    
 - الفرنـسي  -من حقنا أن نقلق أشد القلق ، للحمـاس األمريكـي            ... على المضروب على غزة وأهلها    

 اقترح وخطط وصمم ومول وصنّع ونقل وغـرس     للجدار ، فهؤالء هم من    ) متعدد الجنسيات (اإلسرائيلي  
هؤالء مهجوسون بأمن إسرائيل أوال وأخيرا ،       ... هذه األلواح الفوالذية المقواة في عمق التراب المصري       

  .وهم لم يفعلوا ما فعلوا إال لتحقيق هذا الغرض حصرا ، إنفاذا لمقررات مؤتمر شرم الشيخ إياه
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" الـسيادة "و" الكرامـة : "مـن نـوع  " التجييش والتحـشيد " ومفردات  "العصبيات القبليات "وبعيدا عن لغة    
، فكثير من هذه المفـردات      " الرطانة"، نقول أن المواطن العربي لم يعد يؤخذ بهذه          " المهابة"و" المكانة"و

  .في محكات عديدة معروفة للقاصي والداني" أسقطت"فقدت معناها بعد أن 
الذي نطق بها رئيس الـسلطة الفلـسطينية ، وال          " ار الفوالذي الجد"وتخجلنا التصريحات المتضامنة مع     

أدري كيف يمكن لرئيس منتخب أن يبارك خطوات وإجراءات من شأنها خنق جزء رئيس من ناخبيـه ،                  
  .ال أدري كيف يبلغ الهوان واالرتهان بأصحابهما ، حد رد الصفعات بالتحيات الطيبات المباركات

ة ، بالقول أن أمن مصر يعنينا أكثر مما يعنيهم ، أو بقدر مـا يعنـيهم ،                  لن نزايد على اإلخوة في القاهر     
سنكتفي بالقول أنه يعنينا جدا ، ويعنينا تماما ، والتذكير بأننا كنا من بين أشد المناهضين لموجة اإلرهاب                  
التي مست بأمن مصر ولقمة عيش أبنائها ، ومن على قاعدة أننا نقوى حين تقوى مصر ، ونضعف حين                   

" التهديد لألمن القوي المـصري    "ضعف أو تشيخ ، لكننا والحق يقال فإننا نجد صعوبة في هضم حكاية              ت
  .الكامن في القطاع المجوع والمحاصر

ونضم صرختنا إلى صرخة كارين أبو زيد ، المفوض العام لألونروا ، التـي أطلقتهـا مـن الجامعـة                    
الشهير ، وأن كلفـة بنائـه تتحملهـا         " خط بارليف "ن  األمريكية في القاهرة ، واصفة الجدار بأنه أقوى م        

اإلدارة األمريكية وأن القرار بشأنه اتخذ في ربع الساعة األخيرة لوالية جورج بوش وبعد لقائه األخيـر                 
  .من كل هذه المعطيات والحقائق؟،" السيادة الوطنية"مع تسيبي ليفني في البيت األبيض ، فأين 

، " أمراؤهـا "واألرباح التي يجنيها  " االحتكارية"ون بنار األنفاق وأسعارها     الفلسطينيون في قطاع غزة يكت    
لكنهم مع ذلك يدركون كما قالت أبو زيد أن ما ال يقل عن ثلثي حاجاتهم األساسية تأتي عبر األنفـاق ،                      

ب وأن من العبث المقامرة بها أو التخلي عنها ، طالما ظلت المعابر مغلقة بإحكام ، وربمـا لهـذا الـسب                    
 مترا إن اقتضى األمر ، ولن نسمح ألبنائنا         70سنحفر على عمق    : بالذات جاءت صرخة الغزيين مدوية    

  .بالموت جوعا
ـ   " األنفاق"إن البديل عن     ، " المحافظون الجدد من الكتاب والصحفيين العرب     "،  " إمارتها"التي يتندر بها وب

ء ، وتخطي الفيتو اإلسـرائيلي فـي هـذا    هو فتح المعابر ، وباألخص معبر رفح ، فورا ومن دون إبطا  
، ) بعد الفحص والتدقيق األمنيـين    (المجال ، أقله لضمان تدفق المواد واألفراد والسلع الغذائية والدوائية           

عندها وعندها فقط ، تفقد األنفاق قيمتها ووظيفتها ، وتنتفي الحاجة لها ، وتنهار مـن قلـة االسـتخدام                    
  .ن دون حاجة لجدران اسمنتية وفوالذية وأسالك شائكةوالصيانة من تلقاء ذاتها ، وم

  21/12/2009الدستور، 
  

  تهديد مباشر ألمن مصر القومي ..  غزةأنفاق .49
  أحمد موسي

منذ نحو عام تفرض اسرائيل حصارها علي قطاع غزة ورغم ذلك لم نجد من يشكون ويصرخون بنقص                 
 عمليات التهريب المـستمرة عبـر األنفـاق         المواد االساسية من طعام ودواء وبنزين وكيروسين نتيجة       

 وتغض السلطات المصرية المسئولة عن تـأمين تلـك المواقـع             , المنتشرة علي الحدود بين مصر وغزة     
  . بصرها عن تهريب البضائع والسلع واالحتياجات اليومية للسكان الفلسطينيين

 ثقة أن ما يحدث من إجراءات علي         وأقول هذا وكلي    , فمصر التعمل من فراغ وكل فعل تقوم به له سبب         
   :  بل هناك بعدان أساسيان , الحدود مع غزة ال عالقة له بمسألة تحطيم السور أو الدخول إلي أراضينا

   .  غزة أصبحت مكان جذب واجتذاب لتهريب األسلحة والذخيرة والمتفجرات -1 
 قد يدفع    , لتخزين السالح وتكدسه بها    أن غزة واستخدامها      ,  ماهو أخطر علي األمن القومي المصري       -2 

   ,  وبالتالي سيناء واألزهر مثال ليس بعيدين عن ذلك , الستخدام تلك األسلحة في عمليات خارج غزة
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 فهـم    ,  فمن غير المعقول أن نجد األصوات التي تري مسألة السيادة بعيدة عن وجـدانهم               .. الرحمة ببلدنا 
 وبالقطع فمـصر لـن تتخلـي عـن           , وعي لما يهدد أمن بلدهم    يعارضون فقط لمجرد المعارضة بدون      

 ولكن ليس من مسئوليات      , مسئولياتها نحو تأمين كافة االحتياجات األساسية ألهالي غزة مثلما يحدث حاليا          
 وال قدر اهللا فقد نجد أحد الموتورين يفجر سيارة           , أي دولة المحافظة علي التهريب وترك األنفاق مفتوحة       

  , نشأة هنا أو هناك وبالتالي التأثير علي السياحة وضياع مئات الماليين من العملة الـصعبة              أو يضرب م  
 شخـصا    35 وذلك في ظل انتشار السلفيين والمرتبطين بالقاعدة في قطاع غزة والذين قتلت حماس منهم             

   .  فهل يستقيم الوضع ويسعد هؤالء وهم يرون ماقد يقع داخل أراضينا؟ , قبل عدة شهور
 فلماذا ال تباح الحدود السورية       , واألهم أننا في حاجة للمثل والقدوة من أي دولة تترك حدودها لالستباحة           

 ولماذا دائما الحديث عن مـصر وال         , واللبنانية والجزائرية والتونسية والمغربية واألردنية وباقي الدول؟      
رئيسية علي الـذين يريـدون الـسلطة دون         أحد من هؤالء المتشدقين بالعروبة يلقي بالمسئولية األهم وال        

   .  وقد يأتي اليوم الذي تظهر فيه كل هذه األمور .. النظر لما يتعرض له أهلهم في غزة؟
فقد حولت جهات ومنظمات وتنظيمات األنفاق من مهامها اإلنسانية الي امور غير انسانية بل وما يهـدد                 

ه األنفاق والتي تقدر بما يزيد علي ألف نفق هـي            فأصبحت هذ   , مصالحنا ومصالح المواطنين المصريين   
الوسيلة لنقل شحنات االسلحة واطنان المتفجرات والمواد المخدرة وتسلل األفارقة والعناصر المطلوبة في             

 وتسبب ذلك في قيام أجهزة األمـن المكلفـة بمراقبـة الحـدود               , قضايا مختلفة من وإلي الجانب اآلخر     
لعصابات ونشبت معارك تبادل فيها إطالق الرصاص وسـقط الـشهداء مـن             بمسئولياتها لمواجهة هذه ا   

حرس الحدود والشرطة علي الحدود وهم يؤدون واجبهم لدرء هذه الجرائم والتي تستهدف التأثير علـي                
امن الوطن كله وفقدت أسر عوائلها والذين استشهدوا علي حدود بلدهم وتواصلت عمليات التهريب مـن                

 والسيارات واالجهزة الكهربائية والبنزين وغيرها ومن غزة المخدرات واالسـلحة        مصر للسلع والبضائع  
 وهذا التحول المفاجئ والمستمر بصورة يومية دفع الدولة للبحث عن حلول هـدفها كيـف                 , والمتفجرات

   . نحافظ علي أمننا ونوقف محاوالت التخريب والتهريب عبر حدودنا الي داخل اراضينا وخارجها
 وتنحي في هذه الحالـة وغيرهـا         , ة تتخذ ما تراه واجبا لتأمين نفسها ومواطنيها من أية مخاطر          فكل دول 
 فأمن الوطن أهم من محاوالت البعض الذين يهاجمون بلدهم لمجرد بحثه عن إجراءات يحمينا                , العواطف

ـ               ة بفعـل تـصرفات     بها من المخاطر التي تأتي الينا من غزة والتي اصبحت اآلن بمثابة القنبلة الموقوت
 فهؤالء لديهم مصالح خاصة ال عالقة لها بالوضـع اإلنـساني             , وأفعال الذين يديرونها من حركة حماس     

 فهؤالء ال يريدون حال وال مـصالحة وال   , لمواطني غزة وال يمكن لمصر دفع ثمن وتحمل خطايا حماس  
 فتارة نجدهم    , مشاكلهم الي مصر   هم مرتاحون لوضعهم غير الشرعي ويبحثون عن تصدير           , قيام دولتهم 

يطلقون الرصاص علي جنودنا وأخري يوجهون كوادرهم باقتحام حدودنا وثالثة مهاجمة كـل مـا هـو                 
 وكأن المقاومـة     ,  وأصبحت رصاصات حماس توجه للمكان الخاطئ       , مصري يقوم بواجبه داخل أراضينا    

 أيـن الجهـاد      :  وهنـا الـسؤال     , السرائيليةاآلن تستهدف افراد االمن المصريين وليس قوات االحتالل ا        
   ! والمقاومة منذ وقف إطالق النار في القطاع منتصف يناير الماضي؟

يعاني سكان سيناء خاصة المتواجدين علي الحدود من ارتفاع اسعار السلع نتيجة لإلقبال الكبيـر علـي                 
 حتـي البنـزين      , المحـال التجاريـة   تهريبها بثالثة أمثال سعرها الحقيقي ودائما تختفي معظم السلع من           

المدعوم والسوالر يتم تهريبهما عبر األنفاق المنتشرة علي الحدود ويحقق المهربون والقائمون علي هذه              
 ويكفي ان االفـراد الـذين        , األنفاق السرية مكاسب خيالية تقدر في الشهر بمئات األلوف من الدوالرات          

 دوالر في العملية الواحدة وهذا       300  و  200 ن رواتب تتراوح بين   يتولون حراسة االنفاق وتأمينها يتقاضو    
رقم خيالي يدفع الي تحصيل الفرد الواحد في اليوم نحو ألف دوالر ودفعت تلك االرقام الخيالية معظـم                   

 فيحقق هؤالء مكاسب ويدفع مواطنو سـيناء وافـراد           , شباب غزة للعمل في أعمال التهريب عبر األنفاق       
 فهم الذين يعانون جراء األسعار المرتفعة بسبب التهريب أو االستـشهاد وهـم يكـافحون                 , األمن الثمن 
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 والغريب أن ما يحدث علي حدودنا الشرقية يتلقفه الـبعض مـن أصـحاب النعـرات                  , الجرائم المختلفة 
   , والصوت العالي

ني عن طريق جـسر     وكأن هؤالء ال يعرفون او ال يريدون معرفة وجود حدود أخري من الجانب األرد             
الملك حسين وال نسمع من هؤالء كلمة واحدة عن ذلك ويتناسي هؤالء أنهم مصريون وعليهم الوقـوف                 

 فمن غيـر     ,  وما يتم عبر األنفاق هو أكبر ما يهددنا في هذه المرحلة            , مع بلدهم ضد أي تهديد يتعرض له      
  , اء كان التهريب شرعيا أو فـي الـسر        المعقول وال المقبول أن نترك الحدود المصرية سداحا مداحا سو         

   . فالدولة وأجهزتها تعرف وستوقف هذه األمور
 وتحاول بعض الصحف والكتاب غـض أبـصارهم    , هناك جوانب غائبة في هذه القضية عن الرأي العام       

تعلـق   فهدفهم الدائم هو الدولة ونظامها السياسي وال يضعون معايير الخالف جانبا إذا كان األمر ي                , عنها
 فمن غير المنطقي أن تظـل حمـاس          , بمصالح الوطن وهذا هو األهم واألبقي من الجميع علي حد سواء          

تفرض وضعها الال قانوني وتقف وراء عمليات التهريب لألشخاص واالسلحة والمخدرات الـي سـيناء               
ت التـشويه    ولسنا في حاجة لتأكيد وجود جهات وأشخاص لهم مصلحة في محـاوال             , وهو امر يهدد بلدنا   

  . المستمرة للوطن دون اكتراث بالعواقب التي تنتج عن ذلك من حدوث فوضي وهجوم واقتحام لحـدودنا               
لسنا في مرحلة أو وضع نجدد خالله تأكيد دور مصر لدعم القضية في كل المحافـل والتواصـل مـع                    

ها حماس وحتي الجهـد     الجميع لصالح الفلسطينيين سواء بوقف العدوان علي غزة والمصالحة التي أوقفت          
 فهـذه    , الكبير لإلفراج عن األسري وإدخال آالف األطنان من المساعدات وعالج المرضي والجرحـي            

 فهذا هو دور مصر الدائم لكن األمر يتطلـب       , االحتياجات اليومية تدخل إلي غزة دون ضجيج أو صخب        
  . مسئولية أكبر من القائمين والمسيطرين علي الوضع داخل غزة

  21/12/2009هرام، مصر، األ
  

  ! ما خص المسألة الفلسطينية وكسر المألوففي .50
  مرزوق الحلبي

وهو ما أشاع خطاباً . صحيح أن المسألة الفلسطينية عالقة في الموضع الذي علقت فيه اتفاقيات أوسلو
تبدو إلى هنا . يقول به القاصي والداني يحض على إحداث انطالقة تتجاوز مرحلة الجمود واالنسداد

أناس يريدون تحريك المسألة إلى األمام خروجاً من الجمود . األمور في منتهى المنطقية والطبيعية
لكن ال تنتبه غالبية المتحدثين بوجوب التحريك إلى حقيقة أن حديثهم . والتعثّر على مستويات مختلفة

وهما . ر حل الدولتينالتحريكي محاصر بين محور الدعوة إلى انتفاضة ثالثة أو التلويح بها ومحو
فال دورة العنف بعد فشل أوسلو وال حل الدولتين كما جسدته . المحوران اللذان أفضيا إلى الجمود الحالي

  . اإلجراءات على األرض أتاحا تدحرجاً للمسألة نحو انفراج
ذّر على بمعنى، أنه سيتع. إن التجربة على المحورين المذكورين وصلت إلى وضعية الالعودة والالتقدم

هذا إال إذا .  حل الدولتين- وال إلى إطار نظري مخفق - العنف -القيادات أن تعود إلى خيارات جربت 
ومن هنا أهمية أن يخرج الحديث عن تحريك . أرادت الغرق في مزيد من الوحل وعلى مختلف الجبهات

فتح أو نُخب مرهونة ألجندة المسألة الفلسطينية عن المألوف من محاور بتأثير من نُخب متعبة تجسدها 
وهذا يعني االمتناع عن الذهاب في خيار العنف على شكل انتفاضة . خارجية كما أثبتت حركة حماس

  . ثالثة وعدم التمسك بحل الدولتين كإطار نظري للتسوية
إن إذا كانت االنتفاضة األولى في أواخر ثمانينات القرن العشرين تطوراً طبيعياً أفضى إلى أوسلو، ف

االنتفاضة الثانية أفضت إلى حملتين عسكريتين على الضفة وغزة وإلى إلحاق ضرر بالمسألة الفلسطينية 
وهو أمر لم يأت بسبب من السياسات اإلسرائيلية فحسب، بل من عقم االنغالق . سياسياً ومادياً ومعنوياً

ة التي تأججت بدفع عوامل الداخل فاالنتفاضة الثاني. على التصعيد والعنف في الجانب الفلسطيني، أيضاً
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 -الفلسطيني ومحاولة حركة حماس فرض استحواذ على المسألة بمساعدة عامل التضحية واالستشهاد 
 وبفعل دعم متعدد الجهات -منافسة إلرث فتح النضالي وسائر الفصائل التي سبقت التيار اإلسالمي 

في توازن القوى اإلقليمي وتوظيفها في الرسم على استثمر القضية الفلسطينية وقواها اإلسالمية للتأثير 
وألن ديناميكية الصراع الداخلي المتوازي مع الصراع الخارجي .  سياسية في المنطقة-الخريطة الجيو 

وقد ساعدهم في . حكمت المسألة الفلسطينية، فقد تحرر اإلسرائيليون من أعباء ومن استحقاقات تاريخية
طيني على عدم فك االرتباط بين إرهاب دولي متصاعد صار مشكلة العصر ذلك إصرار في الجانب الفلس
وبرز هذا في حقيقة أن العنف الحماسي كان وال يزال يعدم مشروعاً ! وبين عنف فلسطيني سياسي

فال تزال حركة حماس غير واضحة في مشروعها بالنسبة الى العالم واإلسرائيليين . سياسياً قابالً للحياة
من الفلسطينيين، األمر الذي يجعل العنف الذي تمارسه وتحض عليه ضرباً من التجارب والى الكثير 

بمعنى، أن العنف الفلسطيني الزائد . غير المدروسة وفرصاً سانحة إلسرائيل لمواصلة الهرب إلى األمام
  .وغير المحسوب والضار جداً سهل في نهاية المطاف على إسرائيل مشاريعها

العنف في رأينا ينبغي أن يكون خارج الحسابات اآلن لعدم جدواه كما ثبت منذ العام من هنا، فإن خيار 
وال يمكننا أن ! فانتفاضة واحدة تكفي وما كنا بحاجة إلى الثانية لنصل إلى حيث كنا قبل تدحرجها. 2000

غير نمضي على مسار ال نحسب فيه حساب الضحايا والخسائر والمردود والجدوى واإلمكان في عالم 
واألمر ذاته يمكننا أن نقوله عن اإلطار . من خطابه ولغته مرتين على األقّل منذ االنتفاضة األولى

فإن تواصل التفكير والتحرك والحديث ضمن هذا النسق الموروث . النظري المختزل في حل الدولتين
لى األرض ومواكبته عن قرار التقسيم التاريخي الذي كان صحيحاً إلى حين من حيث إمكانية تطبيقه ع

واالستمرار في الحديث ضمن هذا اإلطار وعنه يعني القبول . لتطورات الصراع والتحوالت في طرفيه
بكيان فلسطيني أو كيانات فلسطينية هي أقل من احتالل وأكثر من استقالل ذاتي في رقع جغرافية 

ديناميكية التناحر الداخلي وهو وضع سياسي ومادي يكرس االنقسامات الفلسطينية و. منفصلة متصلة
وهو، أيضاً، وضع مثالي الستمرار رهن المسألة . على الهيمنة والوجود في مركز القوة الفلسطيني

الفلسطينية إلى مشاريع إقليمية أو دولية تكف إسرائيل في إطارها عن أن تكون الدولة المسؤولة عن حّل 
  .الحاصل جزئياً اآلنالمسألة لتصير دولة أخرى في لعبة التوازنات، وهو 

مهما يكن الخيار المقبل للقيادات الفلسطينية، فإنه سيكون عليها بكل تياراتها أن تبني المشروع الفلسطيني 
فما هو المشروع السياسي الفلسطيني . من جديد على أساس ما تراكم من متغيرات ذاتية وموضوعية

ا هو مستوى السيادة فيها؟ وهل هو حّل ضمن اآلن، إقامة الدولة الفلسطينية؟ أين؟ ضمن أي حدود؟ م
الدولتين للشعبين أو ضمن الدولة الواحدة من البحر إلى النهر؟ ما هي المكانة القانونية للفلسطينيين 
وإمكانات إحقاق حق تقرير المصير ضمن هذه الصيغة؟ وما هي احتماالت تطور فرص للمصالحة 

يجاد حل أو سلسلة حلول؟ والسؤال األخير في رأيي هو التاريخية بين الشعبين كمدخل أوسع بكثير إل
فإن افتراض المصالحة التاريخية وجهةً للمسألة الفلسطينية . السؤال المفتاح لكل اإلجابات عن كل األسئلة

في المرحلة المقبلة سيمكن أصحابها من تطوير آفاقها وفتحها على مداها، وسيساعد على وضع اإلطار 
  .ى تحديد استراتيجيات السياسة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، أيضاًالنظري للتسوية وعل

. ومهما يكن من أمر هذه االستراتيجيات، فإنه ينبغي استبدال العنف باألساليب المدنية والمقاومة الالعنفية
 شأن هذا وألنها تفترض نفساً طويالً وعمالً ميدانياً متواصالً وتحشيد الناس وإقناعهم بالمشاركة، فإن من

فهي . وحده أن يصوغ الجماعة الفلسطينية من جديد على أساس من الروابط القيمية والسياسية والمدنية
إطالق صواريخ " نشوة"وهي مشاهد اختزلها العنف وألغتها . تُتيح التشاور والتنسيق والتحرك الجماهيري

 ثقافة الموت اإللهي المقدس بدالً من القسام واالستعاضة بالشهيد نيابة عن الجماهير وحراكها، واختيار
  .نضاالت تستشرف الحياة وتحقن الدماء وتحفظ اإلنسان وقيمته
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إن الخروج من عنق الزجاجة الحالي يستدعي حراكاً مبدعاً وخالّقاً خارج األنساق المألوفة والمتقادمة 
دات الركون إلى حقيقة أن وال يمكن أن تواصل القيا. لنضال لم يثمر حتى اآلن على رغم كل التضحيات

ففي حينه، أيضاً، كانت عادلة، ومع . القضية الفلسطينية ال تزال عادلة بعد ستة عقود ونيف على النكبة
من شأن كسر طوق األنساق أن يطلق المسألة من خانة المحقين إلى . هذا ضاعت فلسطين من أصحابها

  .خانة العمليين الذين يضعون الحق موضع التطبيق
  21/12/2009اة، الحي
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  يتان هابرا
في بداية الثمانينيات، قبل نحو ثالثين سنة، حاول غير قليل من رؤساء الليكود وآخرين ان يمنعوا، بكـل                  

وكان واضحا للمعارضين بان تشكيلة بيغن كـرئيس        . ثمن ديمقراطي، تعيين ارئيل شارون وزيرا للدفاع      
زير للدفاع ورفائيل ايتان كرئيس لالركان هـي صـيغة فتاكـة لحـرب سـتندلع                للوزراء، شارون كو  

، باسمها المغسول،   "سالمة الجليل "بعد نحو سنة اندلعت حرب لبنان االولى،        : وهم لم يخطئوا  . بمبادرتهم
  . والباقي تاريخ حزين

يتحمـسون مثـل    ) نرئيس االركا (فهل نتنياهو، باراك واشكنازي     : تكاد تكون ذات الظاهرة تتكرر اليوم     
. نعـم : شارون ورفول الن يروا االيرانيين الوقحين بان اسرائيل ليست جبانة؟ الجواب شبه المؤكد هـو              

هـو، تشرتـشل، سـينقذ      : نتنياهو دخل مكتب رئيس الوزراء قبل نحو سنة وهو يلفه جو شبه مسيحاني            
اعاته كرسها للنـووي االيرانـي   كل س) تقريبا(كل حليبه ودمه، . 21البشرية من هتلر الجديد للقرن الـ   

نظـرة  ). بكلمات مغسولة عن امكانية أن تلقي ايران قنبلة ذرية على دولة اسرائيل           (والسبل لمنع انتشاره    
بل . نتنياهو الى عملية عسكرية ضد ايران     " سيدفعون"على حكومته ستبين عددا كبيرا من الوزراء الذين         

  ". مؤيدين"ياديهم ان بعضهم تحدثوا علنا عن استعدادهم لرفع ا
نتنياهو، باراك واشكنازي، العصبة ذات الثقة العالية بالنفس اكثر من المتوسط،           " الثالثية"الرأي يقول بان    

اياها " الثالثية"الحالية تشبه   " الثالثية"لمسألة هي   . بالفعل، ستصدر االمر والطائرات ستنطلق على الدرب      
نتنياهو يعرف بانك تعـرف متـى       . ال، ال وال  : وم قاطع الجواب صحيح حتى الي   ) بيغن، شارون، رفول  (

اللذان يقدمان وصفة الوجبة االيرانية  " النادالن. "وكيف تبدأ حربا، ولكنك لن تعرف ابدا متى وكيف تنتهي         
على الطاولة، باراك واشكنازي يكلفان نفسيهما عناء اطالع من ينبغي له أن يعرف ما الذي تنطوي عليه                 

  . اذا كان على االطالق ممكنا اخراجها الى حيز التنفيذمثل هذه العملية، 
 السادات في جامعة بار ايالن، نشر مؤخرا بحثا عن الحرب           –موشيه فيرد، زميل باحث في معهد بيغن        

.  العـراق  – حرب ايران    –بحثه يستند كثيرا الى الحرب التي سبق أن كانت          . ضد ايران، مدتها وآثارها   
 السواد، مثيرة لالكتئاب ويمكن القول وان لم يكن هذا مكتوبا فيها يكـاد              ويرسم البحث صورة اسود من    

يكون من المتعذر ان يرد الجيش االسرائيلي على ايران الصاع صاعين دون أن يبقي جيلنا حرب شـبه                  
 العراقية، نصف مليون قتيـل  –ويشير الكاتب الى ثماني سنوات الحرب االيرانية . خالدة البنائنا واحفادنا 

  . بالنسبة للمتزمتين الشيعة" فراتا"يون جريح ومل
هـم  . اليوم ايضا معظم الجمهور في اسرائيل يرون امكانية أن تندلع حرب بين ايران وبيننا كأمر خيالي               

كيف؟ من؟ ماذا؟ اين؟ فيـرد، فـي بحثـه          . هناك ونحن هنا، بعيدون عنهم مئات عديدة من الكيلومترات        
 الصواريخ االيرانية التي تجتـاز مـسافات   –نعرفه منذ االن جميعنا وهو يشير الى ما   : يقصر المسافات 

حزب اهللا في لبنان، حماس في      : واسعة بدقائق ويذكر لمن سبق أن نسي، بمبعوثي طهران على االرض          
  . غزة والسوريين في سوريا
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ل، اذا ما   الى مسألة كيف ستنتهي مثل هذه الحرب بين ايران واسرائي         : وهنا نحن نصل الى االمر االساس     
فـي هـذه    . في الماضي، في حربي لبنان االولى والثانية، عانينا من مرض النهاية          . اندلعت ال سمح اهللا   

وطالمـا  . يوجد فقط تخمينـات   . االثناء، ليس الحد في اسرائيل جواب معقول على هذه المسألة الحرجة          
لن يرغبوا في تكرار االخطاء     يدور الحديث عن تخمينات فان الرأي يقول ان نتنياهو، باراك واشكنازي            

  .المأساوية السالفهم
. ، باراك واشكنازي، عسكريان بوضوح، يقيسان كل شيء بميزان الجيش االسـرائيلي           "الثالثية"اثنان من   

 مرة، ان يزنا، ان يترددا جدا، قبل أن يخرجان الى حرب جوج             77تجربتهما الهائلة تقول لهما ان يفكرا       
. في اقرار حملة  " حتى النهاية " تعلم على جلدته ماذا حصل حين ال يتم التفكير           الثالث، نتنياهو، . وماجوج

يكاد يكون في كل ليلة يقفز له على شاشة التلفزيون احمد مشعل، اياه الذي حاول اعدامـه فـي االردن                    
  . نهاية الفعل تأتي بالتفكير المسبق: ويذكره باقوال الحكماء

  "يديعوت"
  20/12/2009وكالة سما، 
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